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Să întâmpinăm glorioasa noastră sărbătoare națională

UGUST
1944 1977

HUA ELIBERĂRII ROMÂNIEI 
DE SUB DOMINA ți A FASCISTĂ 

prin muncă de calitate și de înaltă eficiență, 
prin succese în toate domeniile construcției socialiste

In multe județe ale țării, temperaturile 
ridicate fac ca pămintul să fie însetat

S
trîns unit în iurul partidului, 
întregul nostru popor se pre
gătește să aniverseze glorioa
sa zi de 23 August — sărbătoa
rea noastră națională, zi ce 
readuce cu putere in conștiințe 

evenimentele istorice care, cu 33 de 
ani in urmă, au marcat o piatră de 
hotar în viata patriei : elibera
rea de sub dominația fascistă si în
ceputul erei unor uriașe transfor
mări revoluționare. Măreața aniver
sare a insurecției naționale armate 
antifasciste si antiimperialiste. orga
nizată si condusă de Partidul Comu
nist Român, are loc în con
dițiile unui puternic avînt al ac
tivității tuturor oamenilor muncii —. 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități — pentru transpunerea 
în viată a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.' si a grandioaselor 
obiective cuprinse în Programul par
tidului. pentru înfăptuirea neabătută 
a planului si a angajamentelor în 
cel de-al doilea an al cincinalului, 
pentru aplicarea imediată a măsuri
lor stabilite de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii. Intr-adevăr, ce 
lucru mai de preț, ce cinstire mai 
aleasă pot să ofere oamenii muncii 
sărbătorii noastre naționale decit ro
dul muncii lor neobosite. închinate 
patriei, progresului ei economic si so
cial !

Semnificația celei de-a 33-a ani
versări a zilei de 23 August este 
si mai puternic reliefată de fap
tul că ea are loc in anul in care 
Întregul nostru popor Sărbătorește, 
într-o impresionanta unitate, glorio
sul centenar al Independentei de 
stat a României, cind fiii patriei so
cialiste se pregătesc să cinstească cei 
treizeci de ani de Republică : în anul 
în care viata politică internă este do
minată de evenimente cu adevărat 
istorice — Congresul țărănimii. Con
gresul clasei muncitoare si Conferin
ța Națională a partidului : în anul 
In care partidul a trecut la înfăp
tuirea unui amplu program pentru 
.creșterea mai accelerată a veniturilor 
oamenilor muncii, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului — te
lul suprem al întregii politici a par
tidului nostru comunist.

Iată de ce pregătirile pentru săr
bătorirea zilei de 23 August consti
tuie un deosebit prilej pentru mani
festarea plenară a spiritului creator, 
a patriotismului fierbinte al tuturor 
celor care trăiesc si muncesc pe aces
te meleaguri. Pe fundalul marilor 
succese obținute pînă acum în înfăp
tuirea planului pe acest an — numai 
în primul semestru al anului s-a 
realizat peste prevederi o producție 
globală Industrială de peste 10 mi
liarde de lei — oamenii muncii. în 
frunte cu comuniștii, sînt hotărîti 
să-si amplifice eforturile pentru a

‘depăși prevederile planului pe acest 
an si ne întregul cincinal. Să facem 
din îndeplinirea și depășirea planului 
la toti indicatorii cantitativi și cali
tativi o deviză a muncii fiecăruia, 
un tel al fiecărui comunist, al fie
cărui om al muncii.' al tuturor co
lectivelor din industrie, construcții, 
agricultură, cercetare si proiectare !

După cum se știe. întregul popor a 
primit cu deplină aprobare si satis
facție hotărirea recentului forum al 
clasei muncitoare de a realiza peste 
prevederile cincinalului o producție 
industrială de 120—130 de miliarde 
lei. Pentru aceasta este necesară o 
valorificare deplină, neîntîrziată. a 
tuturor resurselor interne existente 
în întreprinderi — iar adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, aflate 
în plină desfășurare, constituie un 
cadru deosebit de prielnic pentru gă
sirea celor mai eficiente măsuri în 
acest sens. Și. așa cum a indicat se*-  
cretarul general al partidului în Ex
punerea rostită la recentul Congres, 
în centrul atenției în marea întrece
re. în întreaga activitate economică 
trebuie să se situeze creșterea efi
cientei economice : sporirea supli
mentară a productivității muncii 
reducerea costurilor de producție si 
îndeosebi a cheltuielilor materiale, 
înnoirea și modernizarea produselor, 
ridicarea calității si a nivelului teh
nic. Această sarcină fundamentală — 
creșterea susținută a eficientei — 
trebuie șă stimuleze energia si gîn- 
direa creatoare a fiecărui om al 
muncii. Folosirea deplină, rațio
nală si eficientă a tuturor resurselor 
materiale, tehnice si de muncă con
stituie o problemă esențială pentru 
dezvoltarea tării, pentru creșterea 
venitului national si. pe această bază, 
a bunăstării ponorului.

La rîndul lor. organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
din unitățile de constructii-montaj 
sînt chemate să asigure o puternică 
mobilizare a întregii capacități a oa
menilor muncii de pe șantiere, pen
tru recuperarea grabnică a restante
lor existente si realizarea integrală 
si la timp a sarcinilor planului de 
investiții — asigurînd punerea în 
funcțiune la termen si chiar mai 
devreme a capacităților de produc
ție prevăzute pe 1977. în acest scop, 
se impun a fi aplicate măsuri ener
gice pentru mai buna organizare 
a activității de construcții. întărirea 
spiritului de ordine Si disciplină pe 
șantiere, folosirea intensivă a utila
jelor. extinderea lucrului in două si 
trei schimburi. în lumina indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, unitățile beneficiare tre
buie să treacă de îndată la organi
zarea activității în vederea execută

rii în regie proprie a unor lucrări de 
investiții.

O intensă activitate se desfășoară 
în întîmpinarea zilei de 23 August si 
la sate. Aici, munca politico-organi- 
zatorică trebuie să videze mobilizarea 
tuturor forțelor pentru încheierea in 
cele mai bune condiții a recoltatului, 
eliberarea terenului si însămînterea 
celei de-a doua culturi, efectuarea la 
timp si în bune condiții a lucrărilor 
de întreținere a culturilor. în asa fel 
ca în acest an să șe obțină un nou 
record în producția noastră agricolă.

După cum subliniam, un bun prilej 
pentru dezbaterea unor asemenea 
sarcini de producție complexe ce stau 
în fata colectivelor din economie, 
pentru dinamizarea întrecerii socia
liste în cinstea sărbătorii noastre na
ționale îl reprezintă adunările gene
rale ale oamenilor muncii ce se des
fășoară în unitățile din toate ramu
rile economiei. în cadrul acestor 
adunări, un moment important îl 
va constitui alegerea reprezentanților 
colectivelor pentru adunările oameni
lor muncii care vor avea loc. la ju
mătatea lunii august, la nivelul jude
țelor și municipiului București, adu
nări chemate să-i desemneze pe re
prezentanții muncitorilor in Consiliul 
național al oamenilor muncii. Se cere 
participantilor la adunările generale 
din întreprinderi să manifeste înaltă 
exigentă și principialitate atit in 
analiza obiectivă a propriei activități 
și mobilizarea resurselor interne, cit 
si în alegerea reprezentanților colec
tivului — dintre cei mai buni mun
citori si maiștri, comuniști, oameni 
care prin întreaga lor muncă în pro
ducție si pe tărim obstesc se bucură 
de autoritate si prestigiu, oameni 
care dovedesc o bună pregătire pro
fesională si politică, preocupare pen
tru însușirea cunoștințelor înaintate 
si promovarea noului.

Apropierea marii noastre sărbători 
naționale impune o intensificare a 
activității politico-educative a orga
nizațiilor de partid — chemate să-si 
exercite din plin rolul de conducător 
politic în fiecare unitate, să dinami
zeze inițiativa si eforturile celor ce 
muncesc pentru realizarea si depă
șirea planului si a angajamentelor, 
sădind în conștiința fiecăruia convin
gerea că numai prin progresul rapid 
al economiei se poate asigura creș
terea în continuare a nivelului de 
trai al poporului.

Răsnunzind înflăcărate! chemări a 
marelui forum al clasei noastre mun
citoare. să acționăm cu toate forțele, 
să facem totul pentru ca întrecerea 
in cinstea zilei de 23 August să înre
gistreze un viu si puternic avint. 
pentru dezvoltarea economico-socială 
multilaterală a patriei !

Mihai NEGULESCU

Privește-te
în ochii noștri, țară
Privește-te în ochii noștri, țară... 
Din rug de August, limpezimi ne dai, 
Sub faldul luptei tale — zarea clară 
Și rodnicia mîndrului tău plai.

Cinstire dar acestor brațe zvelte 
De făurar stăpîn pe vatra sa ; 
Acestor mîini asprite de unelte 
Al căror adevăr e dragostea.

Cinstire ziditorilor de' țară — 
Ai legii noastre ctitori fericiți ; 
Prin ei purtăm solie milenară 
Și ni-s urmașii pururi neumbriți.

Cinstire dar acestor ochi de mamă 
Ce către fii se-apleacă luminînd ; 
Cind naște ea, acest pămînt de seamă 
E timp ce naște — nu mai e pămînt...

Cinstire celui aplecat pe brazdă. 
Și celui ce-nflorește minereu — 
Și oaspetelui bun ce-ți vine-n casă 
Și grănicerului din versul meu...

Oșteni și meșteri ai acestui neam 
Ei sînt cu toții stîlpii vieții mele ;
Cu tîmpla reazemă cununi de stele — 
Cariatidele acestor ani.

Lumina clipelor să spună
Tot ce-n poem nu poate ii cuprins ; 
Pe drum de veacuri, patrie romană. 
Prin adevărul tău, ești de ne-nvins.

Pămînt al verii și-al statorniciei 
Pămînt de nume, vatră luminînd. 
Suim către amiaza României 
Milenii lungi drept rădăcini avînd.

Ni-i dorul o cetate ridicată 
Din fiecare brazdă de pămînt.
Ni-i dorul clarul ce-1 avem sub pleoape 
Și ține liber plaiul nostru sfînt.

Destin frumos de vatră suverană 
Intîiul vieții noastre legămînt, 
A dragostei fără amurg coloană 
Prin viața fiecărui om ureînd...

Azur și August, firi îngemănate 
De-aceleași împliniri, de-același țel; 
Ni-i inima — lumină în drapel 
Ni-i viața — patrie în demnitate.

Pentru o recoltă îmbelșugată 
APĂ CULTURILOR!
• Exemple bune și fapte contrastante • Cu 
ochii spre cer, în așteptarea ploii... și cu agre
gatele de pompare în curtea cooperativei • La 
plimbare, cu tractorul, pentru a porni moto- 

pompele
în această perioadă cu temperaturi 

ridicate, culturile agricole — porumb, 
sfeclă de zahăr, soia, lucernă. floa- 
rea-soarelui, legume — au cel mai 
ridicat consum de apă. estimat la 
55—65 metri cubi la hectar pe zi. în 
Bărăgan, mai precis in județul Ia
lomița, apa nece
sară plantelor 
poate fi asigurată 
prin irigații. Cum 
se desfășoară u- 
dările ?

Sintem în raza 
întreprinderii de 
exploatare a lu
crărilor de îmbu
nătățiri funciare 
(I.E.L.I.F.) Călă
rași. care asigură apa pentru 
o suprafață de 157 200 hectare, 
perimetru în care sint cuprin
se 8 întreprinderi agricole de 
stat și 46 cooperative agricole. Ingi
nerul Ion Prodan, șeful serviciului 
avertizare, ne pune la dispoziție cîte- 
va date care arată deficitul de apă 
la hectar pe culturi : porumb boabe 
— 600—800 mc : floarea-soarelui — 
634—964 mc ; sfeclă de zahăr — 634— 
1 002 mc : lucernă — 600—1 022 mc. 
Rezultă că deficitul de umiditate din 
sol impune aplicarea irigațiilor, cu 
cel puțin o normă de udare, care este 
de 800 metri cubi la hectar. In unele

Cum funcționează 
sistemele de irigații 
in județul Ialomița ?

cooperative agricole, cum sînt Făurei, 
Plevna. Radu Vodă si Lupșanu. umi
ditatea din sol a scăzut chiar sub 
plafonul minim.

De la început trebuie arătat că 
irigarea culturilor nu se desfășoară 
corespunzător. In perioada 18 iunie— 

24 iulie a.c„ 
întreprinderea a 
programat să fie 
irigate 108 000 hec
tare, din care 
s-au realizat nu
mai circa 48 000 
hectare, adică mai 
puțin de 50 la 
sută din preve
deri. Care sînt 
cauzele acestei si

tuații ? După cum se știe, sis
temele de irigații moderne sînt 
realizate pentru a funcționa neîn
trerupt. ziua si noaptea. Pentru în
ceput. ne-am propus să urmărim 
cum se desfășoară udările pe timpul 
zilei.

Ora 8, pe una din parcelele coo
perativei agricole Ceacu. Lîngă a- 
gregatele de pompare îi găsim la da
torie pe motopompistii Ion Herghe-'

Aurel PAPAD1UC 
Lucian C1UBOTARU

(Continuare în pag. a V-a)

La LA S. Ivânești, județul Ialomița, culturile de soia sint Irigate neîntrerupt

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh

Orașele pe care le purtăm 
în inimă din anii copilăriei 
sînt orașe sfinte.

Așa este pentru mine Rîm- 
nicu Vilcea. El îmi stăruie 
In minte printr-un bulevard 
străjuit de castani, prin dul
cea pace a „Zăvoiului", prin 
perspectiva deschisă de dea
lul „Capela", la poalele că
ruia o zînă de piatră, sim- 
bolizînd România, ține o co
roană de lauri deasupra unei 
mari cărți de bronz pe filele 
căreia sînt înscrise numele 
fiilor județului căzuți in 
războiul de independență.

E Rîmnicul vechi, oraș cu 
12 000 de locuitori în 1944, 
capitală de județ mică, cît 
o comună mai mare.

Despre Alutus nu prea 
știam noi, cei care eram 
copii acum vreo trei-patru 
decenii. Istorisirile despre 
cuceritorii romani nu se în
vățau decît vag în primele 
clase școlare. Riului cu ape 
repezi ce curg la răsărit, 
unind Oltenia cu Muntenia. 
11 spuneam simplu — Olt. 
fără a ne gîndi la vremea lui 
Traian, deși la fiecare tri
mestru cînd veneam la școală 
treceam printr-un sat, Tro
ian, numele împăratului stind 
de aproape două milenii la 
porțile Rîmnicului. Rar se 
vorbea și despre frumoasa 
exclamație a bravului Mircea 
— „Vilcea, oraș al domniei 
mele". Voievodul dormea 
undeva, pe-aproape, la Cozia, 
dar de dus nu ne duceau, 
în mod organizat, să vedem 
umbra învingătorului de la 
Rovine. Călătoriile erau un 
lux, o excepție, chiar dacă 
aproape toți locuitorii erau 
mindri că un cunoscut poet 
le admirase ținutul și-l tre-

cuse drept exemplar în 
„România pitorească". Brîn- 
coveanu respira și el, de 
veacuri, in linii de albă, 
simplă și măreață arhitec
tură, pe sub dealurile Arno- 
tei și Hurezului, dar ei, bă- 
trinii noștri, se mulțumeau 
să asculte din cînd în cînd 
duhul de glorii al istoriei 
privind tăcuți, din depărta
re, locurile memorabile: din 
șușlețul unui car ori de la 
terestrele vreunei „curse" 
înghesuite de autobuz ce 
trecea hurducăind pe dru
muri prăfoase și desfundate. 
Le erau sufletele peșchire 
curate de borangic, gata să 
înconjoare cu dragoste orice 
semn al valorii, mai ales al 
valorilor lor, dar ei veneau 
ori de la cătănie, ori de la 
spital, ori de la tribunale. 
N-aveau timp să oprească. 
Și nici nu fuseseră învățați 
să aibă bucuria aceasta.

Iată de ce panglicile de 
asfalt care străbat județul 
Vilcea — poate nu îndeajun- 
se nici în acest an, 1977, dar 
incomparabil mai multe decît 
altădată — alcătuiesc în 
imaginea mea prima hartă 
a unei constelații terestre 
pe care acum, da, acum, aș 
numi-o, gîndindu-mă la 
numele vechi al bătrînu- 
lui Olt, „constelația Alutus".

Pentru că Alutus, Oltul, a 
fost, înainte de toate, o 
cale, un drum ; una dintre 

'căile pe care s-a mers si
gur și trainic spre forma
rea poporului român. Dar 
și pentru că tot de el, de 
Olt, se leagă drumurile noi 
pe care le-au străbătut oa

menii acestor locuri în anii 
socialismului. De punerea 
în valoare a izvoarelor na
turale . din preajmă, de va
lorificarea frumuseților pe

Între paginile istoriei 
și actualitatea socialistă

de pe rîurile interioare ale 
țării, constelația hidro a a- 
cestei ape mult cîntate a fă
cut ca Vilcea anului 1977 
să producă tot atîta ener

CONSTELAȚIA
„ALUTUS"

Lumină, chimie, cultură 
pe valea Oltului

isajului, a bogăției pădurilor 
și chiar a apelor lui.

Unii spun „constelația 
Alutus" celor patru hidro
centrale alcătuind primul 
tronson al amenajării Ol
tului și, desigur, nu gre
șesc. împreună cu Lotru,, 
cea mai mare hidrocentrală

gie electrică cit întreaga 
Românie a anului 1938 ! Cine 
ar fi crezut ? Cu trei de
cenii în urmă, pe aceleași 
drumuri treceau niște căru
țe cu butoaie de tablă, iar 
oamenii care minau caii, 
păcurari prahoveni, strigau 
cit puteau mai tare : „Ga-

zuu ! Ia gazuu... !“. Azi, Ol
tul pulsează in constelația 
civilizației vîlcene, și nu nu
mai a ei, lumini din pro- 
prîa-i energie.

Strîns legate de apele Ol
tului sînt însă și primele 
mari întreprinderi care s-au 
construit la Rîmnic, după 
1944. Vilcea energiei electri
ce a fost devansată de o. 
VÎIce a prelucrării lemnului. 
Vechea ..Carpatina", de la 
Brezoiu, a pălit repede în fata 
Combinatului de la Rîmnieu 
Vilcea. prima unitate, âș zice 
azi, creatoare de nouă clasă 
muncitoare pe malurile Alu- 
tusului. Tin minte .anii a- 
ceia de început : pe drumu
rile județului porniseră ci- 
teva mii de feciori ai satelor 
atrași ca de un magnet de 
imaginatele numai, pe a- 
tunci, lumini ale constelați
ilor industriale. Dar fabrica 
a respirat repede pe țevile 
ei cu abur scos di.n fierbe
rea apei Oltului, mult mai 
repede decît se așteptau toți 
cei ce văzuseră înainte cum 
acolo, la Rimnic, un singur 
mic magazin durase in preaj
ma lui ’44 aproape patru ani 
de construcție... neîntreruptă. 
Băieții aceia, devenind mun
citori, își însușiseră ritmuri 
noi de muncă, pentru ca a- 
cum, in ultimii ani, preocu
parea de căpătîi să le fie nd 
rapiditatea de a doborî pă
durea, ci aceea de a trans
forma copacul într-o cît mai 
mare valoare. Mi se spune 
că în ultimii 4 ani ei au re
dus consumul de masă lem
noasă cu aproape 100 000 de 
metri cubi, făcind, totuși, ca, 
printr-o prelucrare mai de

preț, să aducă bani și mai 
mulți în bugetul unității lor.

Apoi Oltul a atras chimia. 
Sarea se exploatase de mult 
aici. In 1935 plecau de la 
Vilcea aproape 32 000 de tone, 
scoase din Ocne, ocne care 
își meritau numele și La pro
priu, și la figurat. Azi, unită 
cu apa Alutusului. sarea o- 
feră baza pentru 55 la sută 
din producția de sodă causti
că. pentru 70 la sută din cea 
de sodă calcinată și P.V.C., 
apreciate la nivel național, 
pentru întreaga producție 
de octanol și izobutanol a 
țării. Și aici, in combinatele 
chimice, cum avea să-mi a- 
răte o recentă întîlnire cu 
comuniștii de la „Soda", pro
ba de maturitate a muncito
rimii o constituie calitatea. 
Bătălia pentru „extra" — 
calitatea superioară calității 
I — iată mobilul numărul 
unu în toate instalațiile.

In „constelația Alutus" 
chimia reprezintă 50 la sută 
din Întreaga valoare a pro
ducției industriale. Tradiții ? 
Doar la Liceul nr. 1 existase 
un excelent laborator de 
chimie în care un bătrîn das
căl pusese atita pasiune in
cit mulți îl socoteau nebun. 
Chimia toțuși a crescut 
Vilcea are, azi, susținut de 
combinate, un mare liceu 
special de chimie, în care se 
instruiesc tot alte și alte ge
nerații de viitori specialiști, 
de care e mare nevoie : nu
mai in acest cincinal pe plat
forma chimică vor intra in 
funcțiune 34 de noi insta
lații, dintre care 19' reali
zate integral după concep
ție românească și cu utilaje 
românești.

Eugen FLORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Hotărîrile Congresului 
consiliilor oamenilor 
muncii — neîntîrziat 

traduse în viață
Actualitatea politicii interne din a- 

ceastă săptămînă se caracterizează, in 
mod dominant, prin preocupările și 
acțiunile colectivelor de muncă din 
economie pentru traducerea neîn
tîrziată în viață a hotăririlor Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii <lin industrie, construcții și 
transporturi, a indicațiilor de mare 
însemnătate trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Expunerea rostită la 
Congres și în cuvintul de închidere. 
Cei peste 10 000 de participant! la lu
crările acestui forum reprezentativ al 
clasei noastre muncitoare, intorsi in 
mijlocul colectivelor de muncă, au 
purtat ample discuții cu activul de 
partid, cu oamenii muncii din uni
tățile respective, descifrând împreună 
sarcinile ce le revin. Organizațiile 
de partid au desfășurat variate ac
țiuni ale muncii politice de masă 
pentru însușirea în profunzime de 
către comuniști și ceilalți oameni ai 
muncii a conținutului de idei cu
prinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în Hotărirea și 
Chemarea adoptate de Congres in 
vederea materializării acestora.

Un prilej deosebit de important 
pentru dezbaterea temeinică a pro
blemelor majore ale activității pro
ductive abordate de recentul Congres 
îl constituie adunările generale ale 
oamenilor muncii — a căror nouă 
rundă a început în cursul săptăminii 
pe care o încheiem. Faptul că aceste 
adunări urmează Congresului solicită 
din partea organelor si organizațiilor 
de partid o atenție cu totul deosebită 
pentru a asigura buna lor pregă
tire. astfel incit să se soldeze cu re
zultate cit mai importante atit pe li
nia sporirii producției și creșterii efi
cientei economice a întregii activități, 
cit si a perfecționării mai departe a 
stilului și metodelor de muncă ale or
ganelor de conducere colectivă.

In mod firesc, conținutul dezbate
rilor din adunările generale ale oa

menilor muncii se cere subsumat ma
relui obiectiv stabilit de Congres — 
obținerea unei producții industriale 
suplimentare de 120—130 miliarde lei 
față de prevederile cincinalului. A- 
vind drept fir călăuzitor acest anga
jament ferm, asumat de participantii 
la Congres in numele milioanelor de 
oameni ai muncii, fiecare adunare 
generală este chemată să procedeze, 
cu discernămînt si rigurozitate, la i- 
dentificarea tuturor rezervelor inter
ne de creștere suplimentară a produc
ției, de ridicare mai rapidă a efici
enței economice. Tocmai de aceea este 
necesar ca dările de seamă prezen
tate de consiliile oamenilor muncii 
să se distingă prin exigentă si spirit 
analitic, să se refere la aspectele- 
cheie ale activității productive, să 
stimuleze participarea activă la dez
bateri prin spirit critic și auto
critic, orientind atenția colective
lor de oameni ai muncii spre 
factorii calitativi ai creșterii eco
nomice: folosirea deplină a ca
pacităților de producție și a forței 
de muncă, sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție. Esențial este ca 
pretutindeni să se asigure suplimen
tarea producției în strinsă con
cordantă cu necesitățile concrete 
ale economiei naționale, cu ce
rințele deeurgînd din recentele 
măsuri adoptate de conducerea parti
dului pentru creșterea nivelului ma
terial și spiritual al poporului.

Suplimentarea 
producției și creșterea 
eficienței — o sarcină 

unitară
Zilele săptăminii care se încheie au 

prilejuit îmbucurătoarea constatare că 
unele din hotăririle adoptate de re
centul Congres au început să-si ara
te roadele. Așa. bunăoară, o seamă de 
județe și-au sporit simțitor forța 
de muncă ocupată în activitatea de

Ioan ERHAN 
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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MARAȘEȘTI

rezistențe românești,

leii"
cind Germania ame-

oasele, dar germanii
inamic, acest trecut măreț imlpotopul

Ziarul rus

1917șeful Misiunii

britanic, Lloyd

General 
militare

o greutate ex- 
care libertatea

H. M. Berthelot, 
franceze în România —

cea 
s-au

General de armată în rezervâ
C. VAS1EIU-RAȘCANU 
veteran al războiului
din 1916—1918

„Românii se „Armata României a

11977

„Chemată la suprema încercare a ofensivei trecute șl a luptelor 
de la sud, armata României a dat minunate dovezi de eroism. Soldațil 
români luptă admirabil. Credețl-mă, sint la înălțimea celor mai viteji 
apărători... Trecutul vijelios de rezistență dirză, trecutul apropiat în 
care oțellrea inimilor a oprit 
dă mie încredere în viitor I"„lujnîi Krai" — 1917.

Azi,
a mal rămas românilor, 
dușman. Mor dar nu se 

iăi ’ ' ‘

luptă ca
„Românii sînt bravi șl se luptă ca leii, 

nlnță să ocupe și treimea de teritoriu ce 
el mor în mod fanatic, dar țin in loc pe 
predau. Se luptă pentru orice bucățică din pămîntul lor așa de în
verșunat, ca și lupoaica cind I se răpește ultimul pui. Armata, ca 
un singur om, a răspuns: „Ne vom lăsa aici 
nu vor putea înainta".

■

Ostași români pe frontul de la porțile Moldovei (fotografii de epocâ din colecția Muzeului Militar Central)

Simbol al eroismului popular în lupta
pentru apărarea independenței naționale

VICTORIA DE LA
ln urmă cu șase decenii, prin marile bătălii purtate la poarta Mol

dovei spre a salvgarda independenta si intepritatea teritorială a pa
triei. prav amenințate de cotropitori, armata română a înscris o nouă 
filă plorioasă in cronica luptelor multiseculare pentru împlinirea idea
lului de libertate si unitate națională al poporului român. Datorită vi
tejiei și eroismului lor, ostașii români au reușit să zădărnicească pla
nurile Puterilor Centrale, stăvilind înaintarea inamicului spre centrul 
Si nordul Moldovei, ultimul teritoriu liber al patriei. La începutul lunii, 
ziarul nostru a publicat două articole consacrate relevării semnificației 
bătăliei Moldovei în ansamblu, precum și primului dintre episoadele 
acestei aspre încleștări — Mărăști. („Scinteia" din 9 și 10 iulie a.c.). 
Astăzi, cind se împlinesc șase decenii de la declanșarea istoricei bătălii 
de la Mărășești, publicăm o evocare semnată de unul dintre participants

între bătăliile purtate de armata 
noastră în prima conflagrație mon
dială, cea de la Mărășești a rămas 
ln istorie drept cea mai importantă 
prin durata, amploarea Și intensi
tatea înfruntărilor de forțe. în ade
văr, niciodată pînă atunci, oe fron
tul românesc nu fuseseră aruncate 
forte umane atît de numeroase, 
atîta....................................................
pînă 
fost

în
tul Mărășeștilor, batalionul 2 din 
regimentul 3 vlnători. O mare 
parte din bravii vlnători erau mun
citori de la sondele și fabricile din 
zona petroliferă Ploiești. în acele 
momente de încordare supremă, 
cind in joc erau nu numai soarta 
unei bătălii, cl însuși viitorul pa
triei, ei au știut, cu voință de fier 
și minte lucidă, să rămină neclin
tit! in fața dușmanului, să Înfrunte 
pericolul, precum stejarul furtuna, 
cuvintele ce atunci erau pe buzele 
tuturor : „Pe aici nu se trece !“, că- 
pătind astfel acoperirea faptelor. 
De la ultimul ostaș și pînă la co
mandant eram stăpîniti de dorința 
de a învinge pentru a elibera fa
miliile și căminele, tara noastră co
tropită de dușmani. Țin minte că 
în preajma bătăliei un nou fapt a 
venit să întărească încrederea 
noastră în victorie : sosirea bata
lioanelor de voluntari ardeleni $1 
bucovineni — formate din foști pri
zonieri proveniti din armata 
austro-ungară — ceea ce a stirnit 
un uriaș entuziasm, simbolizind 
biruința apropiată a idealului, ce 
ne Însuflețea pe toți — unitatea 
națională.

Aceasta era starea de spirit în 
rîndul ostașilor noștri cînd în 
noaptea de 23 spre 24 iulie 1917 
s-a dezlănțuit — prlntr-un masiv 
și intens bombardament de artile
rie — ofensiva inamică de-a lungul 
văii Șiretului. Comandamentul Pu
terilor Centrale urmărea ca prin 
atacul desfășurat aproape simultan 
pe două direcții — pe aici, pe va
lea Șiretului și, respectiv, pe valea 
Trotușului — să prindă ca într-un 
uriaș clește forțele române șl ruse 
din zonă 
Înaintare 
Moldovei, 
mânia să

Declanșată într-o zonă ocupată 
de divizia 34 rusă, ofensiva ina
mică s-a izbit de rezistenta dîrză 
a acesteia, dar în fata unei puter
nice presiuni adverse, trupele ruse 
au fost silite să se retragă, frontul 
fiind rupt pe o distantă de 10 km. 
în acest moment de cumpănă, 
înaltul comandament român a de
cis să intervină cu rapiditate ; prin 
marșuri fortate, chiar ln noaptea 
următoare (24—25 iulie 1917) cele 
dinții unități românești apartinînd 
diviziei a 5-a infanterie r- între 
care și batalionul pe care-1 coman
dam — au intrat pe poziții, orga
nized o nouă linie de apărare.

A doua zi s-au dezlănțuit, unul 
după celălalt, și unul mai îndirjit 
ca altul, valurile atacurilor ina
mice. în zona satului Doaga, in 

v care luptam noi, cel dintîi atac a
\________________________________

tehnică militară și niciodată 
atunci jertfele de sînge n-au 
mai grele.
acel timp comandam pe fron-

și apoi, prlntr-o rapidă 
spre centrul și nordul 
să oblige in sfîrșit Ro- 
depună armele.

(Urmare din pag. I)

Cifrele relevînd procesul 
de industrializare vîlceană 
sint impresionante. în 1977 
se realizează doar în trei 
schimburi muncitorești în
treaga producție a anului 
1938. în 1970 valoarea fon
durilor fixe crescuse de 
trei ori față de 1965, iar in 
1976 valoarea producției in
dustriale sporise de aproa
pe trei ori față de 1970, în 
1980 urmînd să fie de peste 

, patru ori mai mare față de 
același an. Fiindcă în acest 
cincinal fondurile alocate

pornit in jurul orei 15. in zona 
companiilor a 5-a și a 6-a. Com
paniile și secția de mitraliere des
chid un foc năprasnic si cîmpul 
din fața lor se acoperă de' cadavre 
și răniți. Dușmanul este silit să se 
retragă. Dar nu trece o oră și re
vine în atac. Căpitanul Dimitriu 
Florea de la compania a 6-a și lo
cotenentul Dincă de la compania 
a 5-a cu armele în mină. în frun
tea ostașilor îndeamnă necontenit : 
„Nu vă lăsați, trageți băieți !“. Si 
de data aceasta dușmanul este res
pins ; se părea că a renunțat la 
atac. Dar în curind aveam să ne 
dăm seama că ne înșelasem. Către 
ora 18, după un scurt bombarda
ment, este declanșat un nou atac ; 
la apropierea inamicului, ostașii 
companiei a 6-a — ca un singur 
om — se ridică din tranșee și se 
reped asupra dușmanului.

Au fost ceasuri și zile de aspră 
încleștare aici, ca și pe întreg fron
tul. Trupele noastre se apărau cu 
tenacitate, contraatacînd fulgerător. 
Uneori, contraatacurile noastre erau 
atit de impetuoase incit dușmanul 
era dat peste cap și aruncat cu cite 
7—8 km inapoi de la pozițiile ce 
le ocupase. A intrat, pe bună drep
tate. în legendă, contraatacul vije
lios declanșat de ostașii regimen
tului 32 Mircea ; sub un soare do
goritor, ostașii și-au aruncat căș
tile și vestoanele, pornind la atac 
doar în cămăși, ceea ce le-a atras 
din partea inamicului — care a fost 
silit să bată în retragere cu grele 
pierderi — denumirea de „fanto
mele albe". în repetate rinduri 
inamicul a schimbat direcția ata
cului, în speranța găsirii unui punct 
slab pe unde să se poată infiltra ; 
dar trupele române au înălțat in 
orice loc un baraj de netrecut, 
adeverind astfel că „nici pe-aici nu 
se trece I".

în bătălia de la Mărășești, ziua 
de 6 august s-a dovedit a fi deci
sivă. în această zi. dis-de-dimi- 
neață, comandamentul inamic a 
dezlănțuit pe un front larg o nouă 
și puternică ofensivă, a cărei lovi
tură principală s-a dat în perime
trul ocupat de divizia 13 infanterie. 
La sud de pădurea „La Răzoare", 
forțele inamice au reușit, în ciuda 
unei îndirjite

să pătrundă în tranșeele noastre, 
unde s-au încins violente lupte corp 
la corp. însuflețiți de exemplul 
comandantului regimentului 47 in
fanterie; locotenent-colonelul Radu 
Rosetti, care, deși grav rănit, a avut 
puterea să comande : „Ordon regi
mentului să nu se treacă peste corpul 
meu", ostașii au respins atacul ina
mic, provocîndu-i mari pierderi, 
în aceeași zonă. compania de 
mitraliere comandată de căpitanul 
Grigore Ignat a rezistat cu tenaci
tate pe poziție, ore în șir. ținînd 
în Ioc forțele adverse, ceea ce a 
permis sosirea și intervenția rezer
velor diviziei noastre. Mitraliorii au 
plătit însă cu viața pînă la unul. 
La un moment dat, inamicul, presînd 
cu forțe deosebit de mari, a creat 
o breșă în centrul dispozitivului ro
mânesc. Fulgerător însă, batalioa
nele române din flancuri, viguros 
susținute din spate de artilerie, au 
pornit un atac năprasnic la baio
netă, silindu-1 să se retragă. Soarta 
bătăliei fusese din nou tranșată în 
favoarea noastră, iar linia româ
nească restabilită.

în același timp cu luptele din 
pădurea „La Răzoare" și de la cota 
100 au avut loc crîncene înfruntări 
în zona gării Mărășești. apărată de 
divizia 9 infanterie. Și aici, cu toate 
eforturile disperate si repetate ale 
vrăjmașului, superior numericește, 
ostașii noștri n-au putut fi clintiți.

Izbînda de la Mărășești a avut 
un puternic ecou internațional, 
stîrnind admirație în rîndul aliați- 
lor României. Mă mărginesc să a- 
răt aici că orașului Mărășești i-a 
fost înmînat înaltul ordin francez 
„Crucea de război" de către pre
ședintele Franței, Paul Deschanel.

Victoria de la Mărășești, obținută 
în urma a 29 de zile de crîncene 
lupte, a însemnat un moment cru
cial în desfășurarea războiului pe 
frontul de răsărit ; ofensiva ina
mică s-a prăbușit, mașina de răz
boi germană s-a dovedit neputin
cioasă în fața voinței armatei ro
mâne de a apăra pămîntul patriei. 
Pierderile suferite de inamic au 
fost deosebit de grele — circa 
60 000—65 000 de soldați și ofițeri 
morți, răniți și dispăruți. Biruința 
românească a fost și ea scump 
plătită : în cursul bătăliei, armata 
1 română a pierdut aproape 27 000 
de oameni, morți, răniți si dispă
ruți.

Pentru totdeauna, Mărășeștîi vor 
rămîne un simbol al eroismului po
porului român in lupta pentru apă
rarea libertății și independentei 
naționale.

dat minunate dovezi
de eroism11

Dacă treceti prin Vrancea...

„Exemplul măreț al tăriei pe care libertatea 
o imprimă unui popor“

„Doresc să exprim din partea guvernului britanic profunda 
noastră admirație pentru curajul eroic și avîntul ce l-a dovedit po
porul român in timpul unul an de încercări aproape fără seamăn... 
Reconstituirea armatei române șl rezistența îndîrjită — rezistență 
atît de prețioasă pentru cauza comună — pe care această armată 
o opune dușmanului în acest moment, în condiții de 
cepțională, prezintă un exemplu măreț de tărie, pe 
o inspiră unul popor liber".

Telegrama primului ministru
George, adresată guvernului român, 31 august 
1917.

„Cea mai grea lovitură primită 
de Puterile Centrale în Estul Europei"

„Apărarea frontului Mărășești, la nord de Focșani, a fost 
mai strălucită faptă de arme săvîrșltă de români. Românii
bătut cu un eroism care este mal presus de orice laudă. Soldațil 
germani au fost așa de violent atacați, încît aruncau armele pen
tru a fugi mal Iute sau pentru a nu fi făcuți prizonieri. Această în- 
fringere este lovitura cea mal Importantă pe care au primit-o 
germanii in Orientul european".

Ziarul englez „Times", 17 august 1917.

Cooperația de consum din județul 
Vrancea oferă turiștilor cîteva a- 
tractive locuri de popas într-o re
giune de un pitoresc aparte. Astfel, 
in stațiunea balneoclimaterică So- 
veja, intr-o frumoasă zonă mon
tană HANUL SOVEJA asigură în 
tot timpul anului condiții de cazare 
în camere cu încălzire centrală, 
dusuri și instalații sanitare in fie
care cameră.. Unitatea dispune, de 
asemenea, de un restaurant.

In orașul Panciu, cooperația de 
consum a dat in folosință, de ase
menea. un complex de alimentație 
publică și cazare: restaurant, bra-.

serie, cofetărie, camere cu încălzire 
centrală. în cringul Petrești, la 
3 km de Focșani, un plăcut popas 
îl oferă CABANA CĂPRIOARA. 
Alte atracții : CABANA DUMBRA- 
VIȚA. situată la 12 km de Focșani, 
pe șoseaua spre Galați, într-o fru
moasă pădure de salcîmi, HANUL 
DOMNEȘTI, din satul cu același 
nume, la 7 km de Adjud și TE
RASA BACHUS la 16 km de Foc
sani, pe șoseaua Internațională E 20. 
în orașul Mărășești, in apropierea 
stației C.F.R., a fost dat în folo
sință complexul „PARC". în foto
grafie : Hanul Soveia.

pentru investiții la Vîlcea 
sînt ele însele de peste trei 
ori mai mari decît în în
tregul deceniu 1956—1965.

Dar ceea ce este mai im
presionant în întreagă a- 
ceastă constelație industri
ală este noua poziție a o- 
mului, inclusiv a săteanu
lui, Recentul recensămint 
arată că în ultimii 11 ani 
județul a crescut cu 45 000 
locuitori, iar Rîmnicul, în
tre orașele importante ale 
țării, se află pe locurile 
cele mai de frunte în creș
terea populației : de a- 
proape două ori șl jumă-

tate față de 1966. Un sin
gur cartier, Ostroveni, con
struit in ultimii ani, este 
egal cu întregul Rîmnic al

lația Alutus" in viața oa
menilor mi se pare însă că 
vorbesc la fel de plastic și 
multele premii pe care vîl-

Constelația „Alutus“

anului, în care avea loc 
Congresul al IX-lea al 
partidului. Despre luminile 
pe care le-a adus „conste-

cenii le-au cucerit la fina
la Festivalului „Cîntarea 
României".

Dar pentru mine parcă

și mai impresionantă a fost 
o știre reluată, recent. în 
presă : în comuna Mateești 
a început să se producă 
mobilă stil. Poftim ? —
mi-am zis. initial, neîncre
zător. Ani de zile ii văzu
sem pe oameni mîncînd la 
mesele lor joase, rotunde, 
acele mese care l-au inspi
rat pe Brâncuși pentru 
„Cina" lui de la Tg. Jiu. 
Mi se impusese ca firească 
luminarea electrică a satu
lui, tot așa cum primisem 
ca normală' informația su
rorii mele, directoare de

școală, care-mi spunea că 
dintre toți elevii unuia 
dintre satele aparținătoare 
comunei, satul Greci, nu
mai 1—2 n-au încă televi
zor acasă, că in zeci și zeci 
de locuințe au fost intro
duse telefoane. Dar pro
ducție de mobilă stil la 
Mateești ? !...

„Constelația Alutus" are, 
se vede, fertile perspective 
să se lărgească. Să-și di
versifice luminile. Să în
noiască mereu viața oame
nilor.

Regimul alimentar- 
variat și echilibrat

Una din bolile cele mai 
tratată prin măsuri de igienă alimentară și mod de viață echilil. 
este litiaza renală. Am solicitat în acest sens cîteva recomandări tova
rășului prof. dr. VALENTIN NEAGU, șeful clinicii de urologie de la 
spitalul Panduri.

— în ultimele două decenii, litiaza 
renală a devenit o boală foarte frec
ventă. Cauzele apariției ei sînt nu
meroase și specialiști din toată lumea 
se preocupă de elucidarea etiopato- 
geniei litiazei, respectiv a cauzelor 
și mecanismului de formare a calcu
lilor renali, cunoscuți în accepțiunea 
largă sub denumirea de „pietre la 
rinichi". Evident, prin identificarea 
acestor cauze se poate stabili o pro
filaxie de maximă eficacitate. Cînd 
vorbim de prevenirea litiazei ne re
ferim și la preîntîmpinarea recidive
lor, a posibilității organismului de a 
produce noi calculi după ce au fost 
eliminați cei existenți. Prin cunoaște
rea structurii și a compoziției chimice 
a calculului eliminat, medicul poate 
dirija în așa fel dieta pacientului 
încit să nu mai recidiveze niciodată.

— Ce rol revine alimentației 
prevenirea litiazei renale ?

— în majoritatea cazurilor, litiaza 
poate fi preîntâmpinată prin măsuri 
de igienă dietetică. Se recomandă 
o alimentație echilibrată în care 
intre 
principiile 
five : 
grăsimi, dulciuri, 
legume și fructe 
bogate in vitami
ne. Este necesară 
evitarea alimen
tației unilaterale, 
place foarte mult 
de aliment, 
numită direcție poate 
unul din mecanismele 
mare a calculilor renali, 
piu, un regim alimentar prea bogat 
în carne este posibil să ducă la o 
litiază urică ; un regim excesiv în 
lapte _ și vegetale poate determina o 
litiază fosfocalcică ; o alimentație 
prea bogată în dulciuri și cartofi 
poate avea drept urmări o litiază 
oxalică etc. Pe baza stabilirii de către 
medic a unui regim alimentar adec
vat și respectării acestuia, este posi
bil să se împiedice, la persoanele 
predispuse, precipitarea sărurilor - ce 
duc la formarea calculilor renali. De 
pildă, o persoană care a eliminat un 
calcul cu oxalat de calciu, dacă va 
înlătura din alimentație laptele, brin- 
zeturile și, în general, alimentele ce 
conțin calciu, nu va mai „fabrica" 
noi calculi. Ca să putem aprecia ce 
înseamnă alimentație echilibrată, mă 
voi referi și la un alt exemplu : 
abuzul de citrice poate duce la o li
tiază fosfocalcică, pe cînd, oonsumul 
rațional de citrice se recomandă pen
tru prevenirea și tratamentul litiazei 
urice. Acest exemplu ne arată și cit 
de diferențiat și de controlat trebuie 
să fie un regim alimentar dietetic. 
Foarte multă atenție se cere acordată 
alimentației echilibrate a copiilor, 
întrunit este posibil să se întîmple 
ca, din prea multă „grijă", părinții 
să dea copiilor în exces alimente și 
medicamente cu vitamina 
ciu declanșind pe această 
canismul de formare a 
renali incă din copilărie.

— Ce cantitate și ce fel________
trebuie să consumăm pentru a evita 
apariția calculilor ?

— Lichidele ocupă un loc central în 
profilaxia litiazei renale.

în timpul diferitelor activități, 
organismul pierde o cantitate mai 
mare sau mai mică de lichid, prin 
transpirație, respirație, diureză. Omul 
are nevoie să înlocuiască neapărat 
acest deficit de lichid, bind cantități 
corespunzătoare. încît diminuarea li-

deci toate 
nutri- 

proteine,

răspîndite, dar care poate fi prevenită , și ■

ln

OMUL

chiar 
un 

Exagerarea

„toleranței"

PUBLICE • Cp

chidelor. consumate în cantitate mare, 
să nu ducă la concentrarea săruri
lor și formarea calculilor. Fie
care persoană trebuie să consume 
atitea lichide incit să asigure orga
nismului o diureză de cel puțin 1 
litru în 24 de ore. Orice persoană cu 
predispoziție la litiază trebuie să-și 
verifice, din cînd în cind, diureza, 
pentru că sub 700 ml sărurile încep 
să, precipite și favorizează apariția 
calculilor. Se recomandă ca lichidele 
să nu fie prea bogate în săruri mi- 

' nerale și, din acest punct de vedere, 
apa de robinet 'este cea mai bună. 
Persoanele predispuse la litiază, care 
trebuie să bea mult lichid fără a 
crește aportul substanțelor minerale 
vor consuma apă distilată, apă de 
ploaie, ori apa rezultată din topirea 
zăpezii (după sezon, condiții etc). 
Foarte eficace sînt ceaiurile din 
cozi de cireș, mătase de porumb și, 
în special, ceaiurile diuretice (ames
tecuri de mai multe plante cu acțiune 
diuretică), care se găsesc la magazi
nele specializate

RAȚIONALĂ
dacă ne 

anumit tip 
într-o a- 
declanșa 

de for- 
De exem-

D-, și cal- 
cale me- 
calculilor

de lichide

„Plafar". Cafeaua 
are o acțiune 
bună diuretică, 
dar trebuie con
sumată moderat, 
fără exoese.

— Ce loc ocu
pă curele de ape, 
acasă și în sta- 

pentru preînttmpi- 
recidi-

în urma unul inventar, organele de con
trol au descoperit în gestiunea lui Marin Șt.
— fost responsabil al unui bufet din co
muna Alexeni. Ilfov — o lipsă în valoare de 
peste 28 000 lei. Motiv pentru care forul ie
rarhic superior — Cooperativa zonală Ur- 
ziceni. azi Cooperativa de consum Alexeni
— a dispus atit schimbarea din funcție a 
gestionarului incorect cît și sesizarea orga
nelor de miliție.

Firește, pentru faptele sale" antisociale 
M. Șt. și-a primit pedeapsa cuvenită. în 
plus, a fost obligat la plata despăgubirilor 
civile. Pe parcursul desfășurării procesului 
a ieșit însă la iveală și un alt aspect: cu 
două luni mai înainte de inventarul men
ționat. organele de control constataseră in 
gestiunea lui M. Șt. o primă lipsă de nu
mai 2 638 lei. Lipsă „acoperită prin depune
rea banilor la casieria unității" — sum sună 
unul dintre documentele aflate în dosarul 
cazului. Desigur, nu orice lipsă dintr-o ges
tiune trebuie taxată, automat, drept fapt 
penal, nu orice culpă presupune suspenda
rea sau înlocuirea imediată din funcție a 
celui vinovat. în cazul de fată însă...

Printre faptele reținute în sarcina lui 
M. Șt: cu ocazia primei abateri se consem
nează : „Consuma băuturi alcoolice in tim
pul serviciului", „Depunea banii din încasăriV ______

nu zilnic, cum obligă legea, ci la 3—4 zile, 
cind avea chef...". Asemenea constatări 
n-ar fi fost oare de natură să determine 
măsuri operative, ferme din partea forului 
ierarhic superior al unității — în speță. în
locuirea imediată a celui care a fost pus 
să administreze și să gestioneze avutul 
obștesc ? Manifestarea spiritului de răs
pundere fată de banul public ar fi stăvi
lit la vreme paguba, care, ulterior, s-a în
zecit I

Între ruda 
indiferentă și 

rudenia omeniei

adus aminte de sora sa bătrînă si bolnavă 
numai acum, cu ocazia procesului — cele 
două surori nu-si vorbeau de peste trei de
cenii — tînărul C.H. și soția acestuia, niște 
„străini", i-au purtat de grijă ani la rind. 
benevol si dezinteresat. Numirea lor ca 
moștenitori testamentari i-a luat chiar prin 
surprindere...

„Rudenia" omeniei s-a dovedit — si în 
fata vieții, si în fata legii — mai puternică 
decit indiferenta unei rude apropiate, re
ceptivă nu la nevoile aproapelui, ci numai 
la „moștenirea" lui.

Variațiuni la 
„aria calomniei"

— Pîriții au umblat cu farmece, onorată 
instanță ; altfel credeți că sora mea le-ar fi 
lăsat lor întreaga moștenire ?!

Printr-o cerere adresată instanței 
bunalul Capitalei, secția a III-a civilă — 
E.M. i-a chemat în judecată pe C.H. și pe 
soția acestuia, solicitînd anularea testa
mentului făcut în favoarea lor de sora ei, 
I.V. Testament în absenta căruia moșteni
rea 1 s-ar fi cuvenit lui E.M. 
lării ? După cum am văzut, 
de „magie".

Firește, instanța a înlăturat

— Tri-

Motivul 
pretinse

rizibilul

anu-
acte

___ ____________ ________  ______  „ar
gument", dînd la iveală adevăratele motive 
care au determinat testamentul contestat : 
spre deosebire de „moștenitoarea" care si-a

Președintele completului : în urma pro
belor administrate, ați putut să vă dați sin
gur seama cine anume a greșit — fiica 
dumneavoastră minoră sau inculpata. în ca
litate de reprezentant legal al fiicei dum
neavoastră. vă întrebăm : vă mai mențineți 
sau nu cererea prin care solicitați condam
narea inculpatei centru săvirșirea infrac
țiunii de calomnie ?

Reclamantul : Mi-o mențin, onorată in
stanță ; prin atitudinea sa inculpata a aten
tat grav la onoarea si la buna reputație a 
fiicei mele, fapt pehtru care vă rog să apli
cați cu strictețe dispozițiile legii penale.

Tribunalul județean Prahova, secția pe
nală. De o parte — inculpata : A.T. : de

cealaltă — „partea vătămată" : minora 
E.V.B. (17 ani) și tatăl său Gh.B. Toți cu 
același domiciliu : comuna Valea Doftanei. 
satul Teșila. Un motiv în plus pentru ca 
președintele completului să încerce împă
carea părților, să-1 facă pe Gh. B. să vadă 
singur cine și cind a greșit — așa cum am 
văzut la începutul acestor rinduri. Dar iată 
faptele :

Cu cîtva timp în urmă. A.T. a aflat de la 
soțul ei, I. T„ că una dintre tinerele fete 
din sat în loc să-si vadă de treburile ei. ca 
toate celelalte, face ce face și, la întoarcerea 
spre casă. îi tot taie drumul. Ba. netinînd 
seama de faptul că I.T. este si căsătorit, si 
tată de copil, i-a trimis acestuia și două 
scrisori cu caracter ..personal". Dună care, 
de comun acord, au hotărit ca A.T. să aducă 
cele de mai sus la cunoștința părinților Iui 
E.V.B. — cu atît mai mult cu cît aceasta era 
încă minoră, părinții răspunzind în fata so
cietății si a legii de comportarea fiicei lor. 
Stupoare însă ! în loc să vadă în cele de 
mai sus comportarea deloc cuminte a fiicei 
lor. părinții acesteia au văzut o ..calomnie" 
la adresa ei. 
t-o pe A.T. 
sancționare".

Firește. în 
instanța a dat soluția care se impunea de 
la sine : A.T. a fost absolvită de orice pe
deapsă. în plus, li s-a amintit , părinților lui 
E.V.B. că sînt datori să se preocupe mai 
atent de educația propriei lor fiice.

Motiv pentru care au chema- 
in iudecată. cetind ..aspra ei

fata unei asemenea situații

Din caietul 
grefierului

„Fire impulsivă, ori de cite ori se su
pără, soțul meu se duce in magazia din 
spatele casei și taie lemne, prin aceasta 
dind dovadă că nu-i pasă deloc de mine 
care, aflată în dormitor, nu mă pot odihni 
din cauza loviturilor lui de topor. Lucru 
care nu este nici economic, iarna lemnele 
tăiate mărunt arzînd mult mai repede decit 
buștenii...".

(Din „motivele" de divorț ale Feli- 
ciei B„ Tribunalul județean Prahova, 
dosar 1 725/76)

„...Iar în legătură cu cel de-al doilea 
covor, aflat sub covorul de deasupra, vă 
rop să rețineți că îl țineam acolo nu pentru 
a-l feri de ochii celor care ne vizitau casa 
ci numai ca să protejăm vecinii de la eta
jul inferior. în eventualitatea că cineva 
ne-ar fi intrat in casă încălțat cu pantofii 
de stradă, care, după Cum se știe, fac un 
zpomot înfiorător — lucru care, în ultimă 
instanță, poate fi dovedit cu martorii pro
puși de noi in apărare...".

(Una dintre „justificările" soților 
J. și N. Ș., cercetați pentru realizarea 
de venituri ilicite. Tribunalul Capita
lei. Secția a III-a civilă)

Tltus ANDREI

ți untie balneare, 
narea litiazei renale sau 
velor ?

— Atit persoanele sănătoase, cit șl 
cele cave au eliminat calculi și tre
buie să evite recidivele pot urma o 
cură de ape acasă și în stațiuni pe 
perioade mai lungi. Cea mai simplă 
modalitate este cura de apă de robi- ' 
net, de exemplu, 3—4 pahare băute 
dimineața, în cazul în. care nu există 
alte contraindicați! ; în acest mod se 
previn concentrarea și precipitarea 
sărurilor și deci formarea calculilor 
renali. Este o deprindere sănătoasă, 
cu efecte foarte bune în practică. 
Pentru persoanele care au eliminat 
calculi se recomandă curele balneare, 
hidrominerale, în stațiuni ca Olănești, 
Călimănești, Căciulata, Slănic Mol
dova. Malnaș, Borsec, Covasna, Zi- 
zin, Sîngeorz etc, care au și surse de 
ape oligominerale (cu puține săruri 
minerale). Dacă se face acasă o cură 
cu ape minerale, este bine să se țină 
seama de faptul că apa trebuie băută 
în condiții de odihnă (liniște și re
laxare), pentru a fi cît mai eficace, 
așa cum se practică în mod obișnuit 
în stațiuni.

— în legătură cu modul de viață, 
ce sugestii puteți formula pentru a 
se evita apariția calculilor ?

— Practica demonstrează că litiaza 
este mai frecventă la persoanele care 
au o viață și o activitate profesională 
cu caracter sedentar, datorită tulbu
rărilor de metabolism determinate 
de inactivitatea fizică. De asemen^.,, 
s-a constatat că la persoanele mai 
surmenate fizic ori psihic, sau cu di
ferite afecțiuni psihice, sint mai frec
vente precipitările de săruri care fa
vorizează dezvoltarea calculilor. Deci, 
o viață organizată, cu respectarea o- 
relor de muncă și de odihnă, poate 
contribui la prevenirea litiazei re
nale. Abuzul de medicamente, ca și 
prelungirea dietei alimentare alcaline 
în cazul bolnavilor cu ulcer gastro
duodenal, colită etc. pot declanșa for
marea unor calculi specifici. în fi
nal, o recomandare de sezon : per
soanele care stau mult în soare, în 
timpul unor activități sau in conce- 
diu, pe plajă, în condiții de insolație, 
trebuie să bea o cantitate mai mare 
de lichide, pentru a preveni concen
trarea sărurilor și declanșarea litia-' 
zei. Marea nu este contraindicată 
persoanelor predispuse la litiază re
nală, dar nu trebuie exagerată ex
punerea la soare ; și în acest caz se 
recomandă consumarea din abunden
ță a lichidelor, de preferat însă cele 
mai puțin mineralizate.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Asigurărilor de 
fiecărui auto-

DE LA ADAS
Administrația 

Stat recomandă
mobilist să contracteze. în con
diții avantajoase, „asigurarea 
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme si a 
altor persoane aflate în autotu
risme".

Această asigurare acoperă. în 
limita numărului de locuri ad
mis la transport, consecințele 
accidentelor întimplate persoa
nelor. nenominalizate, aflate in 
autoturisme.

Sumele asigurate, de oină la 
30 000 lei de fiecare persoană, 
se plătesc, de către ADAS, inde
pendent de cele cuvenite în baza 
asigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă .auto sau a al
tor asigurări facultative.

Primele anuale de asigurare, 
între 80 lei și 240 lei in raport 
de nivelul sumei asigurate de 
fiecare persoană, se pot plăti 
și în rate.
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verb-simbol, 
acțiune definitorie

pentru realitățile României socialiste
„Actualul plan cincinal prevede înfăptuirea unui amplu program de investiții — aproape egal cu volumul 

realizat în ultimele trei cincinale. Fără îndoială că oamenii muncii din construcții, în frunte cu comuniștii, 
nu vor precupeți nimic pen tru a-și face datoria de onoare față de patrie, asigurînd înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a mărețelor sarcini trasate de Congresul al Xl-lea al partidului".

NICOLAE CEAUSESCU
bune condiții a mărețelor sarcini trasate de Congresul al Xl-lea

Obiective 

ale vredniciei 

și priceperii
• ÎN ACEST CINCINAL se investesc 

circa 1 000 DE MILIARDE LEI -
. volum aproape egal cu cel realizat 

în ultimele trei cincinale ;
• în perioada 1976-1980 vor fi date 

în exploatare 2 700 DE NOI CAPA
CITĂȚI PRODUCTIVE IMPORTANTE ;

• Pentru populație se construiesc 
PESTE 1 MILION DE APARTA
MENTE ; pînâ la sfîrșitul acestui an 
vor fi terminate consolidările locuin
țelor și celorlalte edificii avariate de 
cutremur;

• De asemenea, se vor construi noi 
spații pentru învățămînt, grădinițe, 
spitale, se vor realiza ample lucrări 
edilitar-gospodărești ;

• In 16 județe cu un nivel mai redus 
de dezvoltare - printre care Vran- 
cea, Tulcea, Sălaj, Botoșani, Bistrița- 
Năsăud, Ialomița, Olt, Teleorman — 
în acest cincinal se investește DE 2,3 
ORI MAI MULT decît în ultimul cin
cinal, față de 1,58 cît reprezintă me
dia creșterii volumului investițiilor pe 
întreaga economie.

Hotărîrea Congresului consiliilor oamenilor muncii subliniază ne
cesitatea realizării unei îmbunătățiri radicale a activității în dome
niul construcțiilor. Trebuie să se ia cele mai energice măsuri pentru 
recuperarea rapidă a restanțelor și realizarea integrală a volumului 
de lucrări de construcții planificat. Este necesar să se acționeze 
mai hotărit pentru mai buna folosire a forței de muncă.

înfăptuirea riguroasă a sarcinilor 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea prezentată 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, privind asigurarea și califi
carea forței de muncă pentru activi
tatea de con
strucții - investiții 
are o deosebită 
importantă econo
mică și socială 
pentru județul 
Botoșani.

Cu prilejul unei 
recente consfătu
iri de lucru cu 
activul de partid 
din acest dome
niu. organizată de 
secretariatul co
mitetului județean 
de partid, s-a sta
bilit cu claritate 
necesarul forței 
de muncă de la 
fiecare punct de 
lucru. Totodată, 
pe baza unui stu
diu amănunțit, e- 
fectuat la nivelul 
fiecărei întreprin
deri din județ, 
împreună cu re
prezentanți ai Oficiului județean 
al forțelor de muncă, s-au re
partizat imediat cei 105 muncitori 
proveniți din rîndurile angajaților 
din sectoarele auxiliare. La o întîl- 
nire de lucru cu primarii comunelor, 
aceștia au și depus „fișele" viitorilor 
constructori recrutați din rîndul să
tenilor, repartizarea lor pe șantierele 
de construcții realizîndu-se cu opera
tivitate. în sfîrșit, prin cele 16 bri
găzi mixte (muncitori , și săteni), 
constituite pe șantierele agrozooteh
nice de la sate (aproape 700 munci
tori). printr-un nou ..contingent" de 
elevi recrutați de la liceul industrial 
de construcții din localitate, ca și 
prin repartizările efectuate zilnic de 
oficiul județean al forțelor de muncă, 
se poate aprecia că șantierele de 
construcții și investiții ale județului 
Botoșani și-au acoperit în bună mă
sură necesarul forței de muncă. Cum se 
organizează, însă, calificarea acesteia?

— Practic, aprecia ing.. Emil Leon- 
te, de la consiliul județean de con
trol muncitoresc, îmbunătățirea acti
vității de calificare și perfecționare 
a celor ce lucrează pe șantierele bo- 
toșănene a cunoscut un serios impuls 

Potrivit indicațiilor conducerii partidului, rîndurile constructorilor au sporit în aceste 
săptămîni cu 50 000 de oameni. Ca urmare, pregătirea acestora, însușirea noilor 

meserii capătă o însemnătate deosebită

Cum se califică noul contingent 
de constructori ?

• La fiecare punct de lucru — stabilirea precisă a necesarului forței de muncă • Calificarea la 
locul de muncă • Cursuri de scurtă durată, fără scoatere din producție • La conducerea echipelor 
mixte — cei mai buni șefi de echipe • Brigăzi mixte — muncitori și săteni — pentru șantierele 

agrozootehnice

din primele luni ale anului curent. 
Aceasta, îndeosebi, ca urmare a răs
punsului nostru prompt la o serie de 
sesizări și reclamații ce ne-au venit 
din partea oamenilor muncii în pri
vința mersului acțiunii de calificare. 
O brigadă complexă organizată de 
consiliul județean de control munci
toresc, la începutul acestui an, a sta
bilit un riguros program de califi
care a muncitorilor necalificați de pe 
șantierele noastre. ,

Ce anume neajunsuri s-au depis
tat ? Notăm, în sinteză : cursurile de 
calificare de scurtă durată se desfă
șurau cu intermitență (îndeosebi cele 
de la șantierul nr. 1 Botoșani) ; spe
cialiștii desemnați ca instructori nu 
erau întotdeauna pregătiți, ori trimi
teau la cursuri pe unii înlocuitori ; 
calificarea la locul de muncă, sub 
supravegherea șefului de echipă, se 
desfășura anevoios, examenele fiind 
deseori amînate din motive netemei

nice ; după obținerea carnetului de 
muncitor calificat, încadrarea în a- 
ceastă grupă a lucrătorilor comporta 
îndelungate întirzieri etc. etc. Unele 
dintre aceste neajunsuri persistă. 
Ca atare, secretariatul comitetului 
județean de partid, împreună cu ac
tivul de partid din construcții-inves- 
tiții, a intervenit energic pentru sta
bilirea acțiunilor care să ducă mai 
operativ la calificarea noii forțe de 
muncă încadrate pe șantiere.

O primă acțiune vizează extinde
rea, la nivelul șantierelor de con

strucții ale întreprinderii județene de 
construcții-montaj, al punctelor de 
lucru ale acestora, a experienței po
zitive înregistrate de șantierul nr. 3 
aparținind T.C.I. Iași. (Aici, cursurile 
de calificare de scurtă durată, fără 
scoatere din producție, s-au organizat 
pe puncte de lucru, desfășurîndu-se 
chiar în incinta acestora). Dar marea 
majoritate a constructorilor nou în
cadrați se vor califica in cadrul 
echipelor mixte ce s-au creat, ori se 
vor crea la nivelul fiecărui punct de 
lucru, după necesități. în acest scop, 
am reținut de la tovarășul Gheorghe 
Crețu, șeful biroului personal-învâță- 
mînt-retribuire din cadrul întreprin
derii județene de construcții-montaj, 
că s-au si luat măsuri de redistribui
re a șefilor de echipe: echipelor care 
vor avea un profil mixt li s-a asi
gurat conducerea de către cei mai 
pricepuți dintre muncitori. Pentru 
reușita activității acestora în privința 

calificării muncitorilor — reale, con
crete și nu formale — s-a pornit de 
la experiența pozitivă a lucrătorilor 
cu cele mai bune rezultate de la ni
velul întreprinderii. Pentru fiecare 
echipă mixtă de lucru s-a elaborat 
un program de calificare.

— în cadrul pregătirii celor neca- 
lificati este necesar mai mult tact — 
ne spune șeful Dumitru Muntea- 
nu. de la șantierul nr. 2 Botoșani. 
Trebuie bine înțeles omul nou venit in 
șantier, trebuie acționat progresiv 
pentru deprinderea lui cu tainele 

meseriei. Cu noii 
angajați am în
ceput întotdeauna 
de la muncile cele 
mai ușoare, i-am 
determinat să ob
serve cu atentie 
procesul de exe
cuție și apoi să-1 
aplice si ei. Cînd 
au greșit nu 
m-am purtat bru
tal. I-am pus să 
repete, să repare 
ei singuri. Si cînd 
am văzut că totul 
merge bine, iar 
perioada de pre
gătire a trecut, 
i-am propus pen
tru calificare. Așa 
am format nume
roși zidari. Cum 
să zic. cred că. 
într-o asemenea 
viziune, ceea ce 
prețuiește cel mai 

mult este omenia șefului de echipă. 
Omenia împletită cu exigenta.

Evident, aceasta este o primă for
mă de calificare a noii forțe de mun
că înrolate pe șantierele botoșănene. 
Pentru că, alături de calificarea prin 
echipe mixte de lucru, la nivelul în
treprinderii județene de construcții- 
montaj Botoșani se vor organiza și 
alte forme (cursuri de scurtă durată, 
de pildă), ce vor cuprinde, pînă la 
sfirșitul anului, peste 500 angajați. 
Toate au același scop, cel, față de 
care se angaja, în cadrul analizei 
efectuate de secretariatul comitetului 
județean de partid, directorul între
prinderii județene de construcții- 
montaj, . ing. Alexandru Bădănac : 
realizarea nu numai cantitativă, dar 
și calitativă a planului de investiții 
pe acest an.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"

Cîteva cifre despre 

munca și viața 

constructorilor
® Detașamentul constructorilor nu

mără în prezent peste 850 000 de mun
citori, ingineri, proiectanți, cercetători ;

• In acest an se asigură calificarea 
unui număr de peste 25 000 de munci
tori ;

• Pe șantiere sint mecanizate 87 la 
sută din lucrările de terasamente, 98 la 
sută din lucrările de betoane și 86 la 
sută din lucrările de încărcare și des
cărcare a materialelor de construcții ;

® In ultimii 2 ani s-au construit 
15 000 locuri de cazare in cămine și 
1 000 de apartamente numai pentru 
constructorii din unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale ; pentru peri
oada 1977—1978 sînt prevăzute exe
cutarea și intrarea în folosință a altor 
17 000 locuri de cazare în cămine și 
4 500 de apartamente ;

• Pe baza prevederilor Decretului 
prezidențial, de la 1 iulie a.c. lucrătorii 
din construcții beneficiază de majora
rea retribuției cu 16,6—20,8 la sută 
pentru muncitorii calificați și cu 15,2— 
16,8 la sută pentru cei necalificați. .

Constructorii de la întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj (ICSIM) 
din Capitală au hotărit să realizeze în avans o mare parte din capacitățile productive 
programate pentru acest an. Așa este cazul extinderii halei de montaj greu de la între
prinderea de mașini-unelte și agregate din București; termenul planificat de punere în

zidarii AntonConstantin (foto 2), 
Gheorghe Guzulescu și GheorgheLalciu și Gheorghe Deliu (foto 3) 

Podaru (foto 4)

funcțiune a acesteia este fixat la sfîrșitul anului. Constructorii o vor da în producție în 
cinstea zilei de 23 August. Pe șantier se muncește intens, se depun eforturi 
ambițioase și energice, susținute de rezultate pe măsura lor. lată-i la lucru 
pe cîțiva dintre constructorii de aici. maistrul Hie Rafail și ing. Sevastian

Blejan (foto 1), macaragiii loan Trifu și loan 
și sudorii

Foto : E. Dichiseanu

Angajați în Înota pentru realiza
rea vastului program de investiții 
stabilit de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. pentru acest cincinal, con
structorii sînt constienți că. prin 
munca lor. contribuie la înfăptuirea 
operei istorice de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi ale progresu
lui si bunăstării.

Partidul si statul nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu acordă o 
atentie deosebită muncii grele și 
pline de răspundere a constructo
rilor. rolului lor important in pro
cesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ca 
o expresie a prețuirii pe care' o 
dau muncii lor. partidul si poporul 
nostru au înscris în calendarul săr
bătorilor muncitorești ..Ziua con
structorului". care anul acesta are 
loc astăzi.

Constructorii din cadrul Ministe
rului Construcțiilor Industriale în- 
timpină ..Ziua constructorului" cu 
importante realizări în producție, 
în primul semestru au fost puse in 
funcțiune 136 capacități de produc
ție, din care 14 capacități in devans 
din semestrul II si din 1978. în a- 
ceastă perioadă ei au reușit să mă
rească în fiecare lună. în ritm ac
celerat. volumul producției, astfel 
încit in luna iunie s-a realizat un 
volum de lucrări de două ori mai 
mare decît în ianuarie. Producția 
de constructii-montaj obținută in 
primul semestru este cu 30 la sută 
mai mare decît realizările din pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Pe baza rezultatelor obținute nînă 
în prezent si printr-un efort tot mai 
susținut, sîntem hotărîti să îndepli
nim planul pe acest an si să asi
gurăm premisele pentru realizarea 
planului pe anul viitor. Direcția 
principală a eforturilor noastre 

este orientată spre reducerea dura
tei de execuție a investițiilor și asi
gurarea punerii în funcțiune la ter
men si înainte de termen a noilor 
capacități de producție din indus
trie si agricultură, condiție esenția
lă pentru înfăptuirea politicii par
tidului nostru de continuare fermă 
a procesului de industrializare, de 
dezvoltare accelerată si repartizare 
rațională, pe tot cuprinsul tării, a 
forțelor de pro
ducție, de creștere 
a venitului națio
nal și, pe această 
bază, a nivelului 
de trai al poporu
lui.

După cum se 
știe, conducerea 
partidului a criti
cat pe bună drep
tate lipsurile care 
s-au manifestat 
in activitatea de 
conce.pție a 
vestițiilor și 
execuție a 
rea unor 
mensionate 
cat. grele si 
tatea noastră au alocat pentru dez
voltare o cotă ridicată din venitul 
național. Fondurile destinate inves
tițiilor sînt considerabile — însă nu 
nelimitate. în aceste condiții, rit
mul de dezvoltare depinde atît de 
volumul resurselor alocate, cit si de 
modul de folosire si gospodărire a 
acestora.

Indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ia consfătuirile de lucru 
cu proiectanții și constructorii, 
care au avut loc la Comitetul Cen
tral al partidului în toamna anului 
trecut, si în cadrul vizitelor de 
lucru pe o serie de șantiere si la 

in- -----
de
lucrărilor, 

construcții 
în mod 

scumpe. Statul, socie-

realiza- 
supradi- 

nejustifi-

expozitiile în care au fost prezen
tate noi soluții tehnice si materiale 
de construcții, au produs un puter- 

' nic reviriment în activitatea de 
proiectare si de construcții. întele- 
gind importanta răspundere socia
lă ce le revine pentru modul in 
care sînt utilizate și gospodărite 
resursele destinate dezvoltării pa
triei. in spiritul indicațiilor condu
cerii partidului, proiectanta si con-

A RĂSPUNDE CU CINSTE ÎNCREDERII POPORULUI
FAȚĂ DE FĂURITORII DE FABRICI Șl ORAȘE

structorii au supus unei ample re
examinări concepțiile privind pro
iectarea si realizarea construcțiilor 
si au stabilit noi soluții, mai rațio
nale. privind reducerea unor su
pradimensionări nejustificate ale 
volumelor construite. utilizarea 
unor materiale ușoare si rezistente, 
amplasarea mai rațională a obiec
tivelor în cadrul olanului general, 
care asigură o eficientă mai înaltă 
a investițiilor si. in același timp, 
ridicarea calității si siguranței con
strucțiilor.

Pe baza analizelor efectuate la 
obiectivele în curs de realizare, au 
fost identificate rezerve de reduce
re a costului investițiilor în valoa
re de aproape 90 miliarde lei, iar 
prin aplicarea măsurilor stabilite 
la toate investițiile din acest cinci- 

nai. se vor putea realiza importan
te economii de materiale : 10 mili
oane tone ciment, un milion si ju
mătate tone de metal, sute de mii 
de tone de alte materiale. S-au 
creat astfel posibilități suplimenta
re pentru dezvoltarea mai rapidă 
a- unor sectoare economice, reali
zarea unui important număr de lo
cuințe si alte lucrări social-cultu- 
rale peste prevederile din planul

Ing. Vasile BUMBĂCEA 
ministrul construcțiilor industriale

oamenilor

fi realizat 
revoluției

cincinal si pentru creșterea mai ac
celerată a veniturilor 
muncii.

Conceput și urmînd a 
sub semnul exigentelor 
tehnico-știintifice. programul de in
vestiții din acest cincinal implică o 
autentică modificare a modului de 
abordare a problemelor de eficien
tă economică, o gîndire modernă, 
înaintată. corespunzătoare dina
mismului societății noastre. Lucră
torilor din construcții le revine sar
cina să acționeze hotărit pentru ri
dicarea nivelului de organizare a 
producției, pentru creșterea gradu
lui de industrializare a lucrărilor, 
pentru promovarea consecventă a 
progresului tehnic in toate sectoa

rele de activitate, extinderea si ge
neralizarea tehnologiilor de execu
ție eficiente, in vederea creșterii 
puternice a productivității muncii. 
Cu mai multă perseverentă si răs
pundere ei trebuie să facă totul 
pentru folosirea mai bună a mij
loacelor de mecanizare, printr-o 
organizare corespunzătoare si prin 
extinderea lucrului în două schim
buri a 10 ore sau în 3 schimburi a

de

de 
de

8 ore. pentru a asigura creșterea 
eficientei parcului si a gradului 
mecanizare a lucrărilor.

în vederea creșterii gradului 
folosire productivă a timpului 
lucru, potrivit indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceausescu, s-a tre
cut la generalizarea acordului glo
bal. ca instrument de organizare si 
conducere a producției si de retri
buire a muncii. Pentru a se obține 
rezultatele scontate prin aplicarea 
acestui sistem de organizare, este 
însă necesar ca. la contractarea lu
crărilor. unitățile să asigure o te
meinică pregătire tehnologică. Păr
țile contractante trebuie să cunoas
că si să urmărească cu atentie res
pectarea reciprocă a condițiilor ma
teriale de producție, a cantității și 
calității lucrărilor si a încadrării

de mate-în consumurile normate_ _____
riale, precum si a sumelor de plată 
cuvenite.

Mobilizați de hotăririle Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții si transporturi, 
aplicind cu consecventă ideile de o 
deosebită valoare teoretică si prac
tică cuprinse în cuvîntările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
acest congres, constructorii — în 

colaborare cu cei
lalți oameni ai 
muncii din unită
țile beneficiare, 
de proiectare, 
constructoare de 
mașini, producă
toare de materiale 
de construcții — 
sînt hotărîți să ia 
cele mai energice 
măsuri pentru re
cuperarea restan
țelor și realizarea 
integrală a volu
mului lucrărilor 

de investiții planificat pe acest an.
De un real sprijin în acest sens 

sînt măsurile adoptate recent din 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind trecerea in ac
tivitatea de construcții a 50 000 de 
muncitori necalificați și auxiliari 
din unitățile industriale. Atît con
ducerii ministerului, cît si condu
cerilor unităților de constructii- 
montaj le revine sarcina de mare 
răspundere de a asigura calificarea 
in scurt timp, încadrarea 
manentizarea muncitorilor 
zați Pe șantierele noastre.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
recent planul national unic 
voltare economico-socială ne anul 
1978. în care sînt stabilite niveluri 
îmbunătățite ale sarcinilor fată de 
prevederile din planul cincinal. 

si per- 
reparli-

aprobat 
de dez-

Pentru ministerul nostru, obiectivul 
principal al planului pe 1978 îl con
stituie punerea în funcțiune a 567 
capacități de producție, comparativ 
cu planul pe 1977. producția de 
construcții-montaj prevăzută pentru 
anul viitor este mai mare, cu 15 la 
sută, iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii este de 18 la 
sută.

Pentru munca lor pasionată și 
plină de răspundere, ponorul nos
tru cinstește pe constructori. Din 
rindul acestora, multi au fost dis
tinși cu înaltul titlu de ..Erou al 
Muncii Socialiste", cu ordine si me
dalii. La 1 iulie a.c. a început apli
carea în prima etapă a majorării 
retribuției personalului muncitor, 
— stabilită prin programul adoptat 
de partid pentru creșterea mai ac
celerată a nivelului de trai al 
populației în acest cincinal — în 
cadrul căreia retribuția lucrătorilor 
din construcții a crescut substanțial 
din prima lună în ultimii ani s-au 
construit zeci de mii de locuri de 
cazare în cămine si apartamente 
pentru constructori. Importante fon
duri de investiții sînt prevăzute în 
plan. în același scop. în acest an si 
în anul viitor. Toate acestea consti
tuie o expresie a prețuirii si grijii 
de care se bucură din partea condu
cerii partidului, a secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. lucrătorii din unitățile 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale. Cu toții, alături de ceilalți 
constructori, ei sînt deciși să-și în
deplinească întocmai sarcinile în
credințate de partid, să-și 'aducă 
întreaga lor contribuție la dezvol
tarea în ritm susținut a economiei 
noastre socialiste, la sporirea avu
ției naționale.
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Drumul spre o viuțu spirituală
mereu mai bogată 

sta larg deschis in fața noastră
Și în județul Timiș, pri

ma ediție a Festivalului na
țional al educației și cultu
rii socialiste „Cintarea 
României" s-a transformat 
intr-o amplă mișcare de 
masă, întreaga viață cultu- 
ral-artistică de la orașe și 
sate cunoscînd o eferves
centă fără precedent. Sti- 
mulind și valorificînd su
perior potențialul artistic 
al oamenilor muncii — ro
mâni, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități 
— festivalul a prilejuit rea
lizarea unor spectacole și 
creații noi, cu un bogat 
conținut de idei, inspirate 
din epopeea făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, din istoria po
porului nostru, a glorioase
lor tradiții de luptă ale 
partidului șl clasei munci- ’ 
toare. Materializînd ideile 
generoase ale Programului 
ideologic al partidului, ho- 
tărîrile Congresului educa
ției politice si al culturii so
cialiste, festivalul a demon
strat înaltele valențe poli- 
tico-ideologice și educative 
ale culturii noastre socia
liste, întreaga activitate ar
tistică. spirituală contribu
ind ca niciodată la mobili
zarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea exemplară a 
marilor obiective economice 
și sociale stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidu
lui. In acest sens este sem
nificativ faptul că in prima 
jumătate a anului, perioadă 
în care festivalul a cunos
cut etapele sale de vîrf. co
lectivele de muncă din. in
dustria timișeană au reali
zat o producție globală su
plimentară în valoare de a- 
proape 500 milioane lei, 
succese remarcabile obți- 
nindu-se și în celelalte sec
toare de activitate.

O primă și îmbucurătoare 
constatare pusă în eviden
tă de participarea județului 
nostru la Festivalul „Cin
tarea României" o consti
tuie lărgirea bazei de masă 
a activității artistice si de 
creație. Printr-o susținută 
muncă politică si organiza
torică desfășurată perma
nent de organizațiile da 
partid si, sub condu
cerea lor. de consiliile 
de educație politică si 
cultură socialistă, s-a reu
șit ca în fiecare unitate 
economică. Instituție, scoa
lă si facultate să activeze 
cel puțin o formație artisti
că. accentul fiind pus pe 
extinderea genurilor noi, cu

largă audientă în rîndul 
spectatorilor, care transmit 
în modul cel mai direct me
sajul patriotic, etic și edu
cativ — brigăzile artistice, 
formațiile de dansuri cu 
temă, montajele literare 
etc. Acest fapt este ilustrat 
în ultimă instanță de nu
mărul mare de oameni ai 
muncii prezenti ca specta
tori — aproape 1,5 milioa
ne — la programele artis
tice susținute pe scenele 
caselor de cultură, cămine
lor culturale și cluburilor 
din județ.

Festivalul a constituit, 
totodată, cea mal fertilă pe
rioadă pentru ridicarea ni
velului calitativ-artistic al 
formațiilor si. în general, al

vată a spectacolelor, multe 
din ele prezentate direct in 
unitățile de producție, au 
contribuit la ridicarea șta
chetei calitative a întregii 
vieți artistice și spirituale 
a județului. O angajare res
ponsabilă, mai ales a artiș
tilor plastici, s-a înregis
trat în acest amplu act de 
cultură, care a fost prima 
ediție a Festivalului „Cin
tarea României" și din par
tea membrilor uniunilor de 
creatori.

Această susținută și pu
ternică emulație pe planul 
creației și al interpretării 
s-a regăsit în decantarea și 
promovarea celor ‘mai au
tentice valori artistice, ju
dețul Timiș avînd o parti

Cîteva concluzii și proiecte 
de viitor în județul Timiș 

după prima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României44

întregii activități cultural- 
artistice. preocuparea prin
cipală constind în îmbună
tățirea și orientarea fermă 
a repertoriului spre pro
blematica majoră a realită
ților noastre contemporane. 
Brigăzile artistice au pre
zentat, în marea lor majori
tate, programe axate pe ge
neralizarea experienței po
zitive, înaintate în muncă, 
dar, mai ales, pe combate
rea unor neajunsuri și fe
nomene negative, militînd 
pentru întronarea ordinii și 
disciplinei, a simțului de 
răspundere în rîndul tutu
ror angajaților. In reperto
riul formațiilor de teatru au 
figurat numai piese intr-un 
act, create în ultimii 'ani, 
cu un puternic mesaj poli
tic și patriotic. Corurile au 
promovat, cu precădere, 
cîntecul revoluționar, mili
tant, cu un bogat conținut 
de idei, exprimînd dragos
tea față de patrie, partid și 
popor, frăția tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

O prezență remarcabilă 
la festival au avut și colec
tivele celor șapte instituții 
de artă profesioniste, care 
au promovat creații con
temporane de valoare din 
domeniul dramaturgiei și 
muzicii, repertoriile lor răs- 
punzînd în cea mai mare 
parte exigențelor procesu
lui de informare și educare 
a maselor. Prin ținuta ele

cipare masivă la faza finală 
a festivalului. Mesagerii cei 
mai autorizați ai artei 
populare și culte din a- 
ceastă parte a țării au fost 
răsplătiți în final cu 106 
premii, din care 36 pre
mii I.

Deși bune, aceste rezul
tate nu reflectă încă în în
tregime potențialul artistic 
de care dispune județul 
nostru, inclusiv instituțiile 
de artă profesioniste. Acest 
fapt a fost evidențiat și cu 
prilejul analizelor făcute 
recent de Biroul comitetu
lui județean de partid și de 
celelalte organe de partid 
din județ privind participa
rea mișcării artistice de a- 
matori, instituțiilor profe
sioniste și filialelor uniuni
lor de creatori timișene la 
prima ediție a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei". Preocuparea insufi
cientă a unor organe de 
partid și organisme cu a- 
tribuții in acest domeniu 
pentru atragerea maselor la 
activitate artistic^ a făcut 
ca unele întreprinderi, orașe 
și comune să aibă o pre
zență slabă în această am
plă confruntare artistică. 
De asemenea, în mică mă
sură au fost valorificate po
sibilitățile de creație și in
terpretative ale colectivelor 
din cadrul Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugă
rești. Apreciem că nici in
stituțiile profesioniste si

uniunile de creatori n-au 
avut, in totalitate, o parti
cipare pe măsura condițiilor 
si forțelor artistice de care 
dispun și a rolului și locu
lui pe care acestea trebuie 
șă-l aibă în viața culturală 
a țării.

Măsurile stabilite în 
urma acestor analize vizea
ză orientarea și mai fermă 
a eforturilor în direcția 
creșterii conținutului edu
cativ si nivelului artistic a- 
tit al programelor formații
lor de amatori, cit și al re- 
pertoriilor și activității in
stituțiilor de artă și uniuni
lor de creatori, precum și 
asigurarea continuității, a 
permanentizării manifestă
rilor cultural-artistice. S-a 
stabilit ca oină la declanșa
rea ediției a II-a a Festiva
lului „Cintarea României" 
să ia ființă încă 106 forma
ții și 47 de cercuri si cena
cluri, iar un număr însem
nat din cele existente să fie 
sprijinite în vederea îmbu
nătățirii activității. In a- 
cest scop au fost mobilizați 
un mare număr de artiști 
profesioniști și specialiști 
de la instituțiile de specta
cole, uniunile de creatoti, 
școlile populare de artă etc.. 
care se vor ocupa în mod 
direct de aceste formații. 
Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă a 
fost deja îndrumat să ela
boreze, împreună cu ceilalți 
factori cu atribuții in acest 
domeniu, un program amă
nunțit privind participarea 
județului Timiș la viitoarea 
ediție a festivalului.

Traducînd in viață indi
cațiile secretarului general 
al partidului, cuprinse in 
expunerea la Congresul 
consiliilor oamenilor mun
cii. amplificînd experiența 
dobîndită la prima ediție. 
Consiliul județean al edu
cației politice și culturii so
cialiste va acționa, sub con
ducerea comitetului jude
țean de partid, pentru an
trenarea și mai activă a 
maselor de oameni ai mun
cii de la orașe și sate la e- 
fortul general al poporului 
nostru de făurire și răspin- 
dire a culturii noi, so
cialiste, astfel ca Timișul 
să-și aducă o contribuție 
mereu sporită la îmbogăți
rea tezaurului spiritual al 
țării.

Radu BĂLAN 
secretar
al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.

DUMINICA, 24 IULIE 1977
PROGRAMUL I

8.00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte ! Ialomița, poarta soa

relui.
9.15 Film serial pentru copii : Robin 

Hood. Episodul 2.
9.45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,05 Film serial : „Exploratorii”. Navi

gatorul James Cook.
17.55 Floarea din grădină. Concurente 

In etapa a III-a.
18.55 Micul ecran pentru cei mici • Șoi

mii patriei • II cunoașteți pe 
Pinocchio 1

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 File de Istorie î Oastea la ro

mâni (II).
20,10 Film artistic : „Școala tinerilor că

sătoriți". Premieră TV. Producție 
a studiourilor americane.

21.55 Caruselul clnteculul și dansului 
— emisiune de divertisment.

22.30 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL n

10,00 Concert educativ. Aspecte ale 
creației românești contemporane.

LUNI, 25 IULIE 1977
PROGRAMUL I

15,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune tn limba maghiară.
19,00 La izvoarele clnteculul.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20.30 Roman-foileton s „Ce verde era 

valea mea". Episodul 5.
21.30 Cadran mondial.
21.50 Cintarea României. Laureați al 

Festivalului național : violonistul 
Ștefan Ruha și corul „Madrigal", 
dirijat de Marin Constantin.

22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

16.30 Cenacluri ale tineretului din Capi
tală. Ediție realizată la cenaclul 
Clubului I.T.B.

17,00 Intilnire cu satira șl umorul (se- 
lecțiuni).

17.30 Muzică ușoară românească.
17.45 Pentru căminul dv.
18,00 Recitalul naistului Gheorglie Zam

fir intr-un poem folcloric, expre
sie a cînteeului șl dansului româ
nesc.

18.30 Bucureștiul necunoscut. Orașul în 
lupta pentru unitate și indepen
dență.

18.55 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi. Re
luarea ultimului episod.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Emisiune de știință. Cromozomii 

și ereditatea.
20.15 Actualitatea bucureșteană.
20.35 „Toate pînzele sus 1“ Musical de 

Ștefan Lori (selecțiunl).
21.35 Telex.
21,4(1 Film serial : Regan.

In- proza anilor din ur
mă s-a petrecut un 
evident proces de lărgire 
a ariei de interes a scrii
torului față de realitatea 
imediată și problemele ei. 
Teme socotite, în urmă 
cu un deceniu-două, „ari
de" sau „dificile" și-au 
găsit expresia în cărți 
viabile, devenite unele 
din ele puncte de refe
rință nu doar pentru un 
„moment al prozei", ci, in 
general, pentru istoria 
noastră literară. Ar me
rita să subliniem că lite
ratura acestei perioade a 
abordat realitatea în o- 
perele reprezentative nu 
în mod static, constata- 
tiv. ci printr-o viziune 
analitică, meditativă, si- 
tuindu-se pe poziții nu 
doar de afirmare sau ne
gare a unor fenomene, ci 
de dezbatere a lor. de în
țelegere, de separare a 
semnificativului de ne
semnificativ, a esențialu
lui de neesențial. Cele 
mai bune romane, nuvele, 
povestiri ale anilor din 
urmă oferă tabloul unei 
literaturi dinamice, fără 
inhibări în fața oricît de 
diverselor procese socia
le, angajarea artistului 
manifestîndu-se pe de o 
parte prin dorința de a-și 
spune un punct de vede
re, dar și de a se expri
ma printr-o individuali
tate proprie, cit mai preg
nantă. Reflexivitatea mult 
mai accentuată, atitudi
nea scriitorului, „refuzul 
dialectic" de a înlocui 
creația printr-un simplu 
greflerat al cotidianului 
sînt doar unele din carac
teristicile procesului prin 
care scriitorul și-a adin- 
dt capadtatea da „a sa

mișca liber", în fața unei 
realități, de a și-o asuma. 
Ele vin însă, in mod fi
resc, dinăuntrul creației, 
fiind unitățile de măsură 
care îl atestă sau nu ca 
scriitor. Deoarece ne a- 
pare clar faptul că în fața 
literaturii nu există zone 
interzise, teritorii „tabu". 
Unica interdicție pe care 
scriitorul trebuie s-o în-

„eliberate" aș spune din 
magma cotidianului, cărți
le durabile dovedesc un 
acut interes pentru me
ditația despre ziua de azi. 
cu deschidere către ziua 
de mîine, autenticitatea 
comunicării dintre artist 
și realitate. Sînt tot mai. 
rare acele cărți care văd 
realitatea din exterior, lo
cul lor luîndu-1, în chip

SCRIITORUL 
și realitatea 

imediată
-------  însemnări de Platon PARDĂU ---------

vingă cu fiece carte nouă 
este cea de ordin interior: 
trebuie învinsă nesupu
nerea firească a materiei, 
pentru a i se smulge su
netul propriu, semnifica
ția înaltă, capabilă de a 
sluji, cu mijloacele artei, 
omul și idealurile sale. 
De aceea, o privire cit de 
fugară asupra peisajului 
literar actual arată că 
„biruința" pe care a ob
ținut-o scriitorul asupra 
materialului investigat a 
depins în mare măsură 
de modul în care fiecare 
autor a înțeles să-și pună 
talentul în slujba unor 
idealuri înalte, să se facă 
ecoul năzuințelor acestui 
popor. Cărțile bune, „iz
bucnite", din realitate,

necesar, cartea realizată 
dinăuntrul realității cu 
care scriitorul consună, la 
care vibrează, in care se 
regăsește cu sensibilitatea, 
cultura și zestrea sa sufle
tească.

Este cunoscut faptul că 
punerea semnelor de e- 
galltate între adevărul 
vieții și adevărul artei a 
cauzat, nu o dată, confu
zii, creîndu-i artei senza
ția că realitatea o încătu
șează. Aceasta a fost po
sibil atunci cînd s-a ig
norat faptul că miracolul 
pe care-1 constituie arta, 
forța ei generalizatoare, 
rezistența în timp rezidă 
tocmai din capacitatea de 
a-și crea din viața reală 
o viață proprie, o viată

superioară, care se sus
trage perisabilității și efe
merului. Proza ultimelor 
decenii realizează în bună 
măsură acest deziderat 
prin aplecarea către ac
tualitate și alcătuirea pe 
temeiul acesteia a unor 
sinteze emoțional-afec- 
tive menite a depăși, in 
durată, actualitatea. Este, 
s-ar putea spune, tocmai 
o eliberare fată de reali
tate care slujește realita
tea. Romanul este „o ma
șină de visat", spunea un 
cunoscut scriitor peraan- 
Maniuel Scorza. „Cantita
tea de vis" mult mai mare 
a prozei de azi. exprimată 
nu numai prin diversita
tea problematică, dar prin 
varietate de „voci", for
mule, prin nuanțe aduse 
realismului tradițional, 
prin încorporarea unor 
substanțe provenind din 
folclor etc. este un seis
mograf al aceleiași Siber- 
tăți interioare pe care 
și-a cucerit-o față de ea 
însăși, creația. Adevărul 
bine cunoscut potrivit că
ruia nu poți trăi într-o 
societate fără a fi legat 
prin mii de fire de a- 
ceasta. adevăr cu atît mai 
semnificativ pentru scrii
torul român de azi. an
gajat conștient în slujba 
marilor idealuri comunis
te. a desăvîrsiri! omului, 
este astfel ilustrat printr-o 
paletă expresivă mai bo
gată. cu îndreptățite aspi
rații spre dobîndirea ace
lor dimensiuni calitative 
marilor literaturi. Cheză
șia împlinirii o aflăm în 
vocația pentru social a 
prozei noastre și deopo
trivă în eliberarea tot mal 
marcată a scrisului și 
scriitorului de propriile-i

ROMÂNIA — FILM prezintă ■■ „TREI FRAȚI ÎN VACANȚĂ"

Producție a studiourilor din R.D. Germana. Regia : Wolfgang Hiibner. Cu Marijam 
Agischewa, Stefan Naujokat, Bert Paul, Walfriede Schmit.

cinema
• Timidul : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,30, FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, 
la grădină — 20,30, GRĂDINA TI
TAN — 20,15.
• Potopul (seriile I-II) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV) : POPU
LAR — 16: 19,15.
• Comedie mută ’77 : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20.15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Pasărea albastră : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Mînie rece : GRIVTTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,13.

? Diavolul In corp — 9,45; 11.45, 
azul Rumeanțev —- 18.30, Dineu

Ia ora 8 — 20,30 ; CINEMATECA.
• Benji — 10; 12; 14, Maiakovski 
ride — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Pușca veche : EFORIE — 9; 
ÎL,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
« Furnicarul : VIITORUL — 15,45; 
18; 20.
©Un orășel in Texas : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30, GRĂDINA 
MOȘILOR — 20.30.
• Locotenentul McQ In acțiune : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, la grădină — 20,30,
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 
20, FLAMURA — 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : FLA
MURA — 9.
© Șapte păcate : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18. GRĂDINA FESTIVAL — 20.15.
• Jaroslaw Dombrovski : MIORI
ȚA — 9; 12; 16; 19.
• Dick Turpin : BUCEGI — 9;

11,15; 13,30; 15.30; 17,43; 19.45, la 
grădină — 20,13. FLACĂRA —
11,30; 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 20.30.
© Trăind în libertate : FLACĂRA
— 9,30.
• Operațiunea „Petrol4* * î 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 —

• Robin Hood, junior — 17,30, 
Frații mei, păsări călătoare — 20 : 
SALA PALATULUI.
• Anul de grație 1573 : VICTO
RIA — 9.30: 12; 14,30; 17; 19,45.
• Gluma : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Cartea junglei — 9 ; 11,15; 13,30. 
Magnolia înflorește din plin — 
15,45; 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
17; 19,45, FESTIVAL — 8,30; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT 
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15, GRA
DINA DINAMO — 20,30. GRĂDI
NA CAPITOL — 20,15.
• Pisicile aristocrate — 9*30;
11,30; 13,30; 18, Soarele alb al pus
tiului — 15,30; 20 : DOINA.

20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe —■ 9.30; 
11,30; 13.30, Oslnda — 15.30; 17,45; 
20 : FERENTARI.
• Tom și Jerry — 16; 18, Pintea
— 20 : PACEA.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry
— 9; 11,15; 13,30; 13,45, Acești ve
cini „minunați4* — 17,45; 20 :
COSMOS.
© Gloria nu cîntă : MUNCA — 
9,30; 11,30; 13,30; 13,45; 18; 20.15.
• Ultima noapte a singurătății : 
PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Urmărire la Amsterdam î 
PARC-HOTEL — 20.30.

© Ab, Jonathan, Jonathan ! : 
GRĂDINA UNIREA — 20.15.

teatre
e Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un va
gon ? — 20, (la Rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Spectacol de 
sunet și lumină „Din stejar, stejar 
răsare* 4, — 20.
© Teatrul „Nottara" (in Parcul 
„N. Bălcescu44) : Nu am încredere 
in bărbați — 20.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ ; E nemaipomenit — 19,30. 
© Teatrul evreiesc de stat : Al
manah estival muzical — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică44 (la Școala 
generală nr. 27. str. Mașina de 
pîine) : Sînziana și Pepelea —
19.30.

Locuri de popas în județul Cluj
Celor care călătoresc sau doresc 

să petreacă un concediu plăcut pe 
frumoasele meleaguri clujene, coo
perația de consum le oferă locuri 
de popas și recreare dintre cele mai 
atractive. Una dintre unitățile tu
ristice construite recent în județul 
Cluj este Cabana Buru, amplasată 
la circa 20 km de Turda, pe șo
seaua națională Turda — Cîmpeni. 
pe valea Arieșului. într-un peisaj 
împădurit, la Intrarea în Munții A- 
puseni, în apropiere de Cheile 
Turzii. Camere cu 2 și 3 pa
turi, cu confort modern si încăl
zire centrală, pot adăposti zilnic 50 
de turiști in orice anotimp. Uni
tatea dispune și de un restaurant. 

care servește gustoase preparate 
culinare specifice bucătăriei arde
lenești. Un atractiv popas turistic 
este si Terasa Căpuș, situată pe șo
seaua națională E 15 Cluj-Napoca — 
Oradea, lingă o frumoasă pădure de 
stejari. Tot pe șoseaua interna
țională E 15. in apropiere de loca
litatea Luneani. se află Hanul Pes
carilor, dispunind de căsuțe și un 
restaurant care servește, pe lingă 
alte specialități culinare, o gamă 
variată de preparate din pește. Pe 
același traseu, lâ 680 m altitudine, 
pe valea Crișului Repede, se află 
o altă unitate a cooperației de con
sum. popasul turistic și restauran
tul Izvorul Crișului.

Replici neclare și tăceri fără sens în cronica de teatru

Hotărîrlle plenarei Comitetului Central" al partidului 
privitoare la creșterea rolului creatorilor și artiștilor față 
de orientarea si valoarea creației si față de bunul mers 
al instituțiilor artistice include, în chip solidar, si spo
rirea responsabilității criticii — conștiința de sine a artei.

Mai mult ca oricînd, comentatorii de teatru sînt che
mați să devină adevărați activiști pe tărîm ideologic și 
politic, să-și asume cu sporită competență și exigență 
valorificarea și orientarea activității teatrale. Desigur, cri
tica teatrală hoațe, mai mult ca oricînd. să-și lărgească aria 
referințelor la Întreaga politică culturală și repertorială a 
diverselor colective de slujitori ai scenei, comentînd cu 
competență și cu autoritatea argumentelor limpezi și con
vingătoare întreaga viață a teatrului : creația dramatică in 
general, calitatea ideologică și artistică a textelor abordate 
de un teatru sau altul, orientarea artei spectacolului, viziu
nea regizorală ce stă la baza fiecărei montări, forța co
lectivului de a o finaliza, autenticitatea și adincimea im
pactului cu publicul etc.

Semnalam, din perspectiva accentuării unor atari impe
rative, cîteva carențe ale 'criticii teatrale, așa cum se 
manifestă ele în. reviste culturale:

Teatre ignorate de reviste

O alocuțiune tulburătoare 
a lui Franz Storch despre 
orașul său natal evoca Ti
mișoara ca pe singurul oraș 
din lume cu trei teatre în 
tot atîtea limbi. Pe lingă 
Național, pe lingă teatrul 
maghiar si cel german, la 
Timișoara mai funcționează 
un prestigios teatru de pă
puși. un teatru studențesc 
ale cărui căutări (așa cum 
le-am văzut fructificate la 
finala din Tg. Mureș) me
rită să fie discutate.

Mai generoasă cu amato
rii din oraș și județ — ceea 
ce constituie fără îndoială 
un motiv de satisfacție 
— revista „Orizont" pare 
a ignora această reali
tate. Teatrului german 
și celui maghiar li se 
consacră mai ales un fel de 
«inteze — la final de sta
giune. Teatrul National be
neficiază. e drept, de cro
nici la majoritatea specta
colelor. Nu găsim Insă mai 

nimic, în revista timișorea
nă. despre politica reperto
rială a acestui teatru (ca si 
a celorlalte), despre forțele 
lui artistice, nimic despre 
climatul de creație de acolo.

Cronicile întrețin uneori 
confuzie între intențiile 
regizorale și scenografice 
care stău la baza spectaco
lelor (și intențiile sînt în
totdeauna sublime 1) și fi
nalizările lor (care uneori 
lipsesc cu desăvirsire). Așa 
se „rezolvă", de pildă, ana
liza „Iernii lupului cenușiu", 
un spectacol stîngaci și ne
inspirat sub aspect regizo
ral. în care talentul unor 
actori ea Ion Cocieru (pre
miul II în „Cintarea 
României"). Miron Șuvă- 
gău, Eugenia Crețoiu stră
lucește ca prin minune. 
(Strălucire trecută de altfel 
și ea sub „tăcerea" unor 
caracterizări neutre !).

Simțind parcă datoria ne
onorată fată de teatru a 

revistei, redactorul-șef își 
alătură si el, uneori, con
deiul efortului de lărgire a 
rubricii de teatru. Ce păcat 
că o face „neecritic". doar 
pentru a lăuda : un specta
col’ remarcabil ori un tea
tru... din județul vecin! 
Dar să nu fim nedrepți.

Gestul prozatorului Ion 
Arieșanu pare extrem de 
generos față de lipsa to
tală de considerație acor

Dar publicul?
Revista „Cronica" a că

rei prețuire pentru teatru 
pare sensibil sporită și mai 
substanțial finalizată în ul
tima vreme a organizat re
cent o anchetă pe tema re
lației teatru-public. Pe par
cursul a două numere re
cente, revista Ieșeană pu
blică opinii ale unor dra
maturgi. critici, iubitori de 
teatru. Aflăm că la Iași s-a 
întreprins chiar o acțiune 
de sondare a opiniilor spec" 
tatorilor — menită să 
sprijine ceva mai concret 
orientarea repertorială a 
teatrului national.

Inițiativa „Cronicii" se 
cere salutată cu toată con
siderația pe care o merită 
abordarea unei probleme 
vitale a teatrului.

în ciuda unanimei recu
noașteri nu numai a faptu
lui că teatru fără public 
nu există, ci și a ideii că 
rațiunea de a fi a oricărui 
teatru e dată de calitatea 
dialogului angajat între 
conștiințe și de forța mo
bilizatoare a acestui dialog 
— publicul rămîne un 
foarte vag element de re
ferință in publicistica de 
teatru. Nu ne referim la 
totala absentă a unor apre

dată (excepție făcînd mo
mentele festive !) instituții
lor teatrale de azi ori dacă 
nu lor. măcar dramaturgiei 
românești contemporane și 
clasice, la „Convorbiri lite- 

* rare" din Iași. Adică la o 
revistă girată chiar de Mir
cea Radu Iacoban, (și) dra
maturg, favoritul numărul 
unu al Naționalului ce 
poartă numele lui „Vasile 
Alecsandri".

cieri „din fotoliul specta
torului". sau a unor inves
tigații sistematice, sondaje 
pe vîrste, preferințe, sau a 
unor opinii despre public 
(cel real și cel virtual) sau 
a unei „cronici a publicu
lui" (propunere cubrinsă în 
substanțialul articol al lui 
Ștefan Oprea). Ci la un 
aspect si mai necesar : la 
însuși modul de a privi și 
analiza activitatea teatre
lor, de a examina adec
varea repertoriilor si forța 
lor de a modela un om 
nou.

Iată, chiar în „Cronica", 
nu ar fi oare cazul să se 
dezbată mai direct care 
este granița dintre tradiția 
vie și cea osificată a unui 
teatru national. în general, 
și a Naționalului „Vasile 
Alecsandri" în special, cit 
de adecvat este repertoriul 
stagiunii viitoare imperati
velor educării publicului 
ieșean etc. ? Această între
bare, retorică, ar putea fi 
pusă în egală măsură marii 
majorități a revistelor 
noastre de cultură — inclu
siv celor mai serioase in 
raport cu fenomenul tea
tral : „Familia" si „Tri
buna".

Aspectul cel mai flagrant 
al ignorării publicului de 
către critică (de data a- 
ceasta ca cititor al comen
tariului teatral) ne pare 
însă a sta în stilul unor 
cronici. Ceea ce te surprin
de. adesea, este lipsa de 
claritate a expunerii. în 
locul analizelor limpezi si 
coerente ale textelor noi, 
ale- viziunii lor filozofice 
si ale structurilor lor este
tice. în locul aprecierii lu
cide a demersurilor regizo
rale etc. așa cum s-au fina
lizat în spectacole. își fac 
loc. uneori. însăilări impre
sioniste. neconvingătoare — 
chiar dacă pe alocuri nu 
lipsite de subtilitate. Citin- 
du-le ai impresia că sem
natarul nu-și pune niciodată 
altă problemă decît de a ss 
confesa. Or. critica si mai 
ales critica de teatru sint 
departe, foarte departe, de 
a avea regimul acestei ex
presii a subiectivității.

„Am citit trei variante 
ale textului lui I. D. Sîrbu, 
ne mărturisește Antoaneta 
C. Iordache in «Orizont»", 
fără a preciza însă, mai 
departe, diferența dintre a- 
cestea. modificările de vi
ziune. progresul artistic 
realizat de scriitor de la o 
formă a piesei la alta.

Și, mal departe: „Printre 
piesele dedicate marilor 
evenimente. «Iarna lupu
lui cenușiu» deschide o 
poartă. O altă tentație 
pentru orice dramaturg. 
Să te afli prin natu
ra lucrurilor (oricum, să 
tinzi a fi) în teritoriul dra
mei. dar să hotărăști a a- 
demeni drama (cu tot ce 
implică ea). într-un alt 
spațiu — fizic si de sub

Dar cititorii? Timiditatea demersului teoretic

stanță...". Despre persona
jele lucrării lui I. D. Sirbu 
ni se spune. în același Stil, 
că „duc cu ele (cum o su
gativă îmbibată de culoa
re) imaginea unui ideal. 
Dar nu sint nici aces
tea luptătorii din prima 
linie, și nici nu vin să ne 
spună ce și cum a fost. Se 
adună, scenă de scenă, mai 
aspru sau mai învăluit, 
condiția unui suport de 
drept pentru acel moment 
al desprinderii de indepen
dență".

Cum comentează același 
cronicar „Fundația" de 
A. B. Vallejo, premieră pe 
tară la Teatrul National 
din Timișoara ?

«„Lucrurile au și început 
să se schimbe in noi", spu
ne un personaj, dar încă 
nimic nu poate schimba 
moartea în viată, uriașa 
umbră caro poate face din 
niște oameni cu ginduri 
neliniștite condamnați la 
moarte. Și, fiindcă acesta 
le e rolul, oamenii mor. 
Nu înainte de a ne spune, 
nu doar cite ceva, despre 
lupta cu umbrele. Singura 
dată cînd e folosit cuvîntul 
certitudine el se referă la 
o himeră"».

Mărturisim, deși am citit 
„Fundația", text nepubli
cat și pe care putini din
tre cititorii revistei l-au pu
tut avea deci în mină, că 
nu înțelegeam citind cro
nica din „Orizont" despre 
ce este vorba. în ce mă
sură Vallejo se exprimă 
prin personajele sale și 

• dacă certitudinea drama
turgului este lupta și spe
ranța sau umbra si hime
rele sau speranța si umbra 
sau...

Știm foarte bine : spațiul 
acordat de reviste proble
melor de istorie si teorie a 
dramei și artei spectacole
lor este descurajant Și to
tuși... Surprinde, răsfoind 
presa în această stagiu
ne — și slăbiciunea este 
cronică — absența unor 
mai ample considerații 
asupra dramaturgiei româ
nești noi. absenta unor în
cercări de valorificare în 
contemporaneitate a opere
lor noastre clasice, timidita
tea unor aprecieri cu privi
re la formele cele mai re
cente ale conceptului româ
nesc de teatralitate. în chip 
nefiresc, creațiile și creatorii 
de prestigiu par a inhiba 
pana cronicarilor, bucuria 
lor de a lăuda șl vigoarea 
lor analitică șl combativă. 
Or, comentarea nu ar 
face decit să stimuleze 
apariția unor noi creații 
apte să contribuie cu noi 
impulsuri la modelarea con
strucției unui om nou.

Tipuri și situații eterne 

sau eroi ai timpului nostru ?

Scriind despre „Timpul 
în doi" de D. R. Popescu, 
cronicarul revistei „Ate
neu" George Genoiu com
pară pe eroina principală a 
acestei piese cu Alcmena. 
eroina din „Amphitrion". 
Alt cronicar, de la revista 
„Teatrul", ne trimite, iii le
gătură cu aceeași eroină, 
cu gindul la Euridice.

Nid măcar evenimentele 
teatrale clar manifestate și 
exact circumscrise în timp 
nu se bucură de atenția ne
cesară. nu sînt suficient 
luate în considerație, stu
diate în ansamblul lor și 
prezentate ca atare. Iată, 
cel mai recent dintre ele : 
afirmarea, pe terenul fertil 
al Festivalului national 
„Cintarea României". a 
unei dramaturgii a luptei 
pentru independentă si a 
unor spectacole ce consti
tuie noi. originale manifes
tări de teatru politic.

Cite articole (dincolo de 
cronicile obișnuite) s-au 
scris despre „Răceala". 
„Două ore de pace". „Pate
tica ’77". „Hotărirea". „Sîn- 
gele" etc. sau despre meta
forele scenice ale istoriei 
gindite. Imaginate si reali
zate de regizori, scenografi 
etc. ? Foarte puține. Din 
fericire. în privința acestor 
titluri si a multor altora, nu 
este deja prea tîrziu.

Nu ne vom opri la fap
tul că aceste legături, posi
bile. ni se par totuși for
țate. Ci la cu totul altceva, 
în cazul exemplului dat : 
fc-ntul că cei care au co
mentat „Timpul în doi" nu 
r.e-au spus, mai concret, 
cine este Emilia, eroina ini 
D. R. Popescu si cum le 
apare ea ca eroină a zile
lor noastre.

Cu alte cuvinte, la o 
problemă mai importantă a 
criticii teatrale în ansam
blul ei (și cu aceasta am 
depășit referirea la re
vistele sus-amintite): con
fruntarea universului dra
maturgiei cu cel al vie
ții, al crezurilor și i- 
dealurilor noastre; exami
narea calității și tipului de 
reflectare a actualității ; 
aprecierea răspicată a va
lorii semnificative, repre
zentative a personajelor, a 
situațiilor pe care le ima
ginează scriitorii și sluji
torii scenei.

Iată, chiar si în cazul 
eroinei din piesa lui D. R. 
Popescu : esențială nu mi 
se pare valoarea ei de 
arhetip, ci puterea ei de a 
întruchipa și susține în ac
tualitate principii etice su
perioare si anume forța 
iubirii ca relație adîncă și 
vitală, validitatea si nece
sitatea cuplului și azi. sau 
poate cu atît mai mult azi. 
Și mai departe, chiar dacă 
indirect : valoarea muncii, 
a implicării în societate, 
valoarea unul orizont mai 
cuprinzător, mai larg — 
pentru echilibrul interior 
al individului si apoi al fa
miliei din care face parte 
etc.

Făcută cu luciditate și ri
goare, confruntarea si mal 
exigentă a operelor artis
tice cu viata va duce cri- 
t’ca spre o si mai pătrun
zătoare revelare a origina
lității viziunii si structuri
lor dramaturgiei noastre 
contemporane.

Natalia STĂNCU
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Excelenței Sale >
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia
Afllnd cu Întristare de tragicul accident minier care a cauzat numeroase 

victime omenești, vă adresez sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți 
familiilor Îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ieri a avut loc la Giurgiu

Festivitatea inaugurării 
Muzeului luptei pentru 

independența poporului român

Pentru o recoltă îmbelșugată

APĂ CULTURILOR!
(Urmare din pag. I)

[faptul I
I

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București. Hassan A. 
Dawood a vorbit, simbătă. la pos
turile noastre de radio si televi
ziune.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. in perioada 8—23 iulie, o dele
gație a Asociației de prietenie 
Ghana—România, condusă de Nii 
Okai Pesemaku. președintele asocia
ției. a făcut o vizită în tara noastră. 
Delegația a avut întrevederi la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. I.R.R.C.S.. Consiliul national 
pentru apărarea păcii, la consiliile

zilei
populare ale municipiilor Brașov, si 
Constanta. De asemenea, a vizitat 
obiective economice si social-cultu- 
rale din Capitală și județele Prahova, 
Brașov si Constanta.

în Editura politică 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 4/1977

vremea
Ieri In țară t Vremea a fost răco

roasă In cea mal mare parte a țării, 
exceptînd sud-estul, unde s-a menținut 
călduroasă, cu cerul mal mult senin. 
In rest cerul a fost mal mult noros. 
Au căzut plot mai ales sub formă de 
aversă In Oltenia șl Banat șl cu ca
racter local In Crlșana, Transilvania șl 
Sta»' mureș. Vlntul a suflat cu viteze 
pini, la 15 km pe oră. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă' Intre 15 
grade la Ocna Șugatag șl 28 de grade

la Fetești și Călărași. In București : 
Vremea a fost relativ răcoroasă, ușor 
Instabilă, cu cerul mai mult noros. 
Vînt în general slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 iulie. în țară ; Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. In 
zona de deal și de munte vor cădea 
ploi locale, Iar în rest Izolate. Vînt cu 
viteze pînă la 15—25 km pe oră. Tem
peratura în- creștere ușoară. Minimele 
— 8 și 18 grade, maximele — 20—30 
grade, izolat mai ridicate în a doua 
parte a Intervalului. In București : 
Vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fl variabil, favorabil aversei 
de ploaie în primele după-amieze. 
Vîntul va sufla cu viteze pînă la 15—25 
km pe oră.

în municipiul Giurgiu a avut loc, 
simbătă dimineața, festivitatea inau
gurării Muzeului luptei pentru in
dependenta poporului român, lăcaș 
cultural reprezentativ înființat din 
inițiativa secretarului general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în semn de cinstire a trecutului 
glorios de luptă al poporului nostru 
pentru libertate si neatimare.

în parcul din preajma muzeului 
a fost inaugurată, totodată. „Aleea 
eroilor care s-au jertfit în războiul 
din 1877, pentru împlinirea idealu
rilor- de libertate națională ale po
porului român1*.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, organizațiilor de 
masă si obștești, numeroși locuitori 
ai municipiului.

Participanții au vizitat cu interes 
cele 23 de săli ale muzeului, unde 
sint orînduite numeroase exponate 
care marchează momentele cruciale 
ale existentei milenare a poporului 
nostru. Un loc distinct ii ocupă 
războiul popular purtat de viteaza 
armată română împotriva stăpiniril 
otomane. precum și desăvîrșirea 
unității naționale în decembrie 1918. 
Istoria modernă a României, miș
carea muncitorească, crearea si lup
ta Partidului Comunist Român iși 
găsesc oglindirea in interesante do
cumente și imagini. Se reliefează 
pregnant rolul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in afir
marea ideii de unitate, suveranitate, 
independentă si progres ca temelie 
a politicii interne si internaționale a 
partidului și statului nostru.

în cadrul festivității, tovarășul 
Aldea Militaru. prim-secretar al Co

mitetului județean Ilfov al P.C.R.. 
președintele Comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a rele
vat semnificația si însemnătatea a- 
cestui important lăcaș de cultură'și 
educație patriotică.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, între altele : „Cu 
adincă emoție și recunoștință, mul
țumim partidului, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe secretar ge
neral. pentru hotărârea de a înălța 
aici, la Giurgiu, străvechi leagăn de 
istorie, acest muzeu pe care îl con
siderăm o contribuție inestimabilă la 
patrimoniul cultural-științific al ju
dețului Ilfov, menit să adauge noi 
valori vieții spirituale a locuitorilor 
din orașele și satele așezate în ma
rea Cîmpie a Dunării.

Ne angajăm ca lăcașul de cultură 
pe care îl inaugurăm astăzi să slu
jească din plin opera educativă a 
partidului nostru, să cultive mîndria 
pentru trecutul glorios al poporului 
romiijii, sentimentul nobil al dragostei 
pentru patria socialistă. Vă asigurăm 
că noua instituție de cultură și edu
cație va contribui din plin la pune
rea in lumină a frumuseții și trăini- 
ciei marilor idealuri și crezuri aflate 
la temelia procesului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe străvechiul pământ al 
României “.

în încheierea festivității, actori ai 
Teatrului „Ion Vasilescu" au recitat 
versuri patriotice.

★
în cursul aceleiași zile, in parcul 

din preajma muzeului, formații lo
cale de artiști amatori au susținut 
un bogat program folcloric.

SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BUENOS AIRES, C. M. DE SCRIMĂ

Echipa României, vicecampioană mondială la sabie
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Echipa de sabie a României a obți
nut un remarcabil succes, cucerind 
medalia de argint la campionatele 
mondiale de scrimă, care se desfă
șoară în aceste zile la Buenos Aires.

Reamintim că în sferturile de fi
nală scrimerii români au învins' cu 
categoricul scor de 9—0 formația 
R. F. Germania, iar in semifinale au 
eliminat cu 9—3 redutabila selecțio
nată a Ungariei. în finala probei de 
sabie. echipa noastră, alcătuită din 
Dan Irimieiuc, Ion Pop, Corneliu 
Marin și Alexandru Nilca, a fost în
trecută la limită, cu 8—7. de forma
ția U.R.S.S., deținătoarea titlului 
mondial și campioană olimpică. 
Duipă cum transmit agențiile inter
naționale de presă, finala a fost ex
trem de pasionantă, scrimerii ro
mâni Si sovietici oferind publicului 
spectator o dispută echilibrată, cu 
asalturi de un bun nivel tehnic. Vic
toriile echipei române au fost reali
zate de Dan Irimieiuc. Corneliu Ma
rin. Ion Pop (cîte 2) și Alexandru 
Nilca. iar pentru formația U.R.S.S. 
au punctat Mihail Burțev (3). Vla
dimir Nazlimov. Aleksandr Nikitin 
(cîte 2) și Viktor Bajenov.

Toți cei patru sportivi români. îm
preună cu celălalt component al 
echipei. Marin Mustață, merită feli
citări pentru modul în care au evo
luat de-a lungul celor două zile de 
întreceri. Medalia de argint cucerită 
la actuala ediție a campionatelor

confirmă drumul ascendent parcurs 
în ultimii trei ani de sabrerii ro
mâni. cîstigători ai medaliilor de 
bronz la campionatele mondiale din 
anul 1975 (Budapesta) și la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, protago
niști ai concursurilor internaționale 
disputate în acest an.

Iată clasamentul final al probei 
de sabie Pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 
2. România ; 3. Ungaria ; 4. Italia ; 
5. Polonia ; 6. R. F. Germania ; 7—8. 
Anglia si Spania.

★
Echipa feminină de floretă a 

României (Ecaterina Iencic-Stahl, Su- 
zana Ardeleanu. Magdalena Chezan, 
Marcela Moldovan) s-a calificat 
pentru semifinalele campionatului 
mondial de la Buenos Aires. împreu
nă cu formațiile U.R.S.S.. Ungariei și
R. F. Germania. în sferturile de fina
lă. floretistele românce au învins cu 
9—3 echipa Japoniei.

★
în primul tur al probei de .spadă 

pe echipe din cadrul campionatului 
mondial de scrimă de la Buenos Aires, 
selecționata României (Angelescu, 
Iorgu, Popa. Zidaru, Bărăgan) a cîș- 
tigat grupa D eliminatorie, învingînd 
cu 9—0 formația Franței și cu 12—3 
pe cea a Venezuelei.

Pentru turul doi s-au mai calificat 
următoarele echipe : Suedia. Spania.
S. U.A., Elveția. Ungaria. Italia, 
U.R.S.S.. Anglia, Polonia si R. F. Ger
mania.

în concursul atletic din cadrul 
Jocurilor mondiale ale surzilor, care 
se desfășoară pe stadionul Republicii 
din Capitală, probele disputate ieri 
au fost cîștigate de următorii spor
tivi : 110 m garduri : B. Rubbery 
(S.U.A.) 15”8/10; înălțime femei: Ta
tiana Smirnova (U.R.S.S.) 1,65 m ; 
200 m plat femei : Sharon Gargen 
(Australia) 25”8/10 ; 800 m plat fe
mei : Rita Windbrake (R.F.G.) 2’11’’ 
6/10 ; decatlon : Aleksandr Potopalski 
(U.R.S.S.) 6 309 puncte.

Cursa ciclistă contracronometru 
individual disputată pe distanța de

A Xill-a ediție a J.M.S.
35 km a revenit sportivului danez 
F. Johanssen cu timpul de 47’09”. La 
tenis, in finala probei de dublu fe
mei, cuplul D. Spalding, G. Rockue 
(S.U.A.) a învins cu 6—2, 6—1 pere
chea R. Carmichael. I. Montes 
(S.U.A.).

Rezultate din turneul de polo pe 
apă : Ungaria — Olanda 9—1 ; Iran — 
R.F. Germania 9—9.

în turneul de fotbal, astăzi, ne sta
dionul Voința, de la ora 16,00 se 
dispută meciurile : România — 
U.R.S.S. și Bulgaria — R.F. Ger
mania.

leglu, Mircea Stoian. Nica Tudor. Se 
irigă din plin porumbul și lucerna. 
Remarcăm aici organizarea temeini
că a muncii. La ora 5 dimineața., 
echipele de udători au schimbat po
ziția aripilor de udare, irigatul fiihd 
reluat după pauza prevăzută de două 
ore. Aceeași bună organizare este și 
la I.A.S. Ivănești. Statia de punere 
sub presiune funcționa la întreaga 
capacitate, asigurînd irigarea cultu
rilor cu 85 aripi de udare. însuși fe
lul cum arată lanurile de un verde 
intens — plantele sînt dezvoltate vi
guros — indică că aici irigațiile se 
aplică neîntrerupt. De altfel, după 
cum rezultă din operativele I.E.L.I.F. 
Călărași, toate cele 8 întreprinderi 
agricole de stat și unele cooperative 
agricole, cum sînt Rasa, Ceacu. Cuza 
Vodă. Ciulnița, Grădiștea, Nicolae 
Bălcescu și altele, din raza întreprin
derii. au înțeles imperativul de a-și 
concentra forțele pentru irigarea cul
turilor.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
cooperativa agricolă Floroaica. Am 
fost nevoiți să începem documenta
rea direct, la sediul unității. Moti
vul ? Majoritatea agregatelor de 
pompare și echipamentelor mobile 
de udare se află în curtea coopera
tivei. stivuite frumos. Din cele 36 
motopompe doar 3 au fost scoase în 
cimp. iar din 102 aripi de udare — 
numai 12. Președintele cooperativei, 
tov. Gheorghe Barbu, pe care l-am 
găsit la arie, motiva : „Știți. un timp 
a plouat, au urmat secerișul și se
mănatul culturilor duble, iar acum 
cînd au venit căldurile am fost luați 
pe nepregătite...".

Cazul arătat mai sus nu este unic. 
Si alte unități agricole nu sînt 
pregătite pentru a aplica udările pe 
toate suprafețele programate. La 19 
iulie, din cele 1 502 motopompe aflate 
in dotarea unităților agricole din 
raza I.E.L I.F. Călărași, au fost scoa
se în cîmp numai 1259, iar din cele 
9 722 aripi de udare — doar 4 924. în 
acest fel, capacitatea de udare este 
redusă la jumătate. Conducerile unor 
cooperative agricole — Dragoș Vodă, 
Socoale. Poiana. Săpunari, Ciochina. 
Lehliu-sat. Pelinu și altele — nu au 
luat măsuri pentru a scoate utilajele 
în cîmp. Și dispoziții există. La se
diile cooperativelor agricole ne unde 
am trecut am găsit în re
gistrul de comunicări următoa
rea notă telefonică dată de di
recția agricolă la 9 iulie a.c. „Vor

fi mobilizate toate forțele pentru 
scoaterea în cîmp a tuturor utilaje
lor de irigat și funcționarea lor ne
întreruptă, ziua și noaptea. Răspund 
președintele și inginerul-șef“. După 
cum s-a văzut, nu numai că echipa
mentele de udare n-au fost scoase 
în cimp. dar nu sînt folosite integral. 
Bunăoară, din operativa I.E.L.I.F. 
Călărași privind desfășurarea udări
lor în ziua de 19 iulie rezultă că din 
cele 1 259 motopompe aflate în cîmp 
au funcționat numai 705. iar din cele 
4 924 aripi de udare — doar 3 242.

Există și alte cauze care duc la 
nerealizarea programului de udări, 
în majoritatea unităților agricole se 
simte acut lipsa bateriilor pentru 
pornirea motopompelor. iar în unele 
cazuri — chiar a carburanților si lu- 
brifianților. Cooperativa agricolă 
Grădiștea, la 88 de motopompe. are 
doar 7 baterii, cooperativa agricolă 
Modelu. la 100 agregate de . pompare 
— doar 10 baterii, iar S.M.A Cuza 
Vodă, care a preluat 100 motopompe 
de la cooperativele agricole. Ceacu si 
Cuza Vodă, nu are nici o baterie. Din 
această cauză, în fiecare unitate a- 
gricolă este nevoie ca un tractor să 
fie plimbat toată ziua pe canale pen
tru a porni motopompele.

Probleme deosebite ridică Irigarea 
culturilor In sistemele noi — Boia- 
nu—Călărași și Mostiștea 6 , — date 
In exploatare în acest an si care o- 
cupă o suprafață de 74 000 ha. La 
întreprinderile agricole de stat Mir
cea Vodă si Ciocănești, desele defec
țiuni apărute la stațiile de pompare 
și conductele îngropate au determi
nat ca sistemul că funcționeze cu nu
mai 10—20 Ja sută din capacitate. 
Toate acestea pun foarte serios ches
tiunea calității lucrărilor executate 
de constructor — T.C.I.F. București, 
în sistemul Mostiștea 6. la recepția 
lucrărilor s-a întocmit o anexă de 60 
pagini, cuprinzînd peste 800 de re
medieri necesare. Referitor la aceas
tă situație, tovarășul Virgil Dumi
trescu. directorul I.E.L.I.F. Călărași, 
ne-a asigurat că întreprinderea a 
luat măsurile necesare pentru înlă
turarea, în cel mai scurt timp, a 
defecțiunilor din cele două sisteme 
noi de irigații, dar se impune si o 
contribuție mai substanțială din par
tea constructorului, deoarece siste
mele respective se află în garanția 
lui.

Vom reveni Intr-un viitor număr 
al ziarului cu constatările privind 
desfășurarea udărilor pe timpul 
nopții.
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„Turneul Prietenia" la rugbi
Ieri, ne stadionul bucurestean 

„Parcul copilului**,  s-a încheiat prima 
ediție ’ a „Turneului Prietenia" la 
rubgl •— competiție anuală pentru 
(juniori inițiată de F.I.R.A.

Clasamentul este următorul 1. 
Uniunea Sovietică ; 2. România ; 3. 
Cehoslovacia ; 4. R. D. Germană ) 5. 
Bulgaria ; 6. Polonia.

în finala turneului, reprezentativa 
noastră de juniori a fost întrecută de 
cea sovietică (12—18), deși a condus 
la pauză (6—4), iar apoi cu 9—4 și 
12—8. deoarece s-a orientat tactic 
greșit, mai ales în a doua jumătate 
a reprizei secunde.' Ediția din 1978 a 
turneului se va disputa la Varșovia.

(Urinare din pag. I)

'-vestiții — domeniu în care mal 
eaisță, în unele locuri, restanțe față 
de plan — prin atragerea pe șan
tiere a unui mare număr de săteni 
și angajați din sectoarele auxiliare 
ale întreprinderilor industriale și al
tor unități economice. Reușita deplină 
a acestei acțiuni impune o preocu
pare intensă din partea conducerilor 
unităților de construcții pentru ca
lificarea noilor muncitori, pentru a 
asigura formarea unor noi deta
șamente bine pregătite de construc
tori.

O expresie vie a hotărârii oame
nilor muncii de a răspunde prin fapte 
sarcinilor cuprinse în Expunerea 
secretai’ului general, în Hotărârea și 
Chemarea Congresului o constituie 
rezultatele remarcabile obținute in 
direcția depășirii prevederilor pla
nului de producție, cit și in 
ce privește creșterea productivității 
muncii, diminuarea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale, 
energie și combustibil, ridicarea cali
tății produselor. Se poate spune cu 
deplin temei că în aceste zile sin.tem 
martorii dezvoltării unei acțiuni de 
masă pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului. Desigur, acest fructuos 
început trebuie intens susținut în 
continuare, amplificat și mai mult, 
fără a se aștepta diverse indicații și 
recomandări. Creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii iși va găsi 
expresia tocmai prin afirmarea mai 
puternică a spiritului de inițiativă, 
capacității de mobilizare a oameni
lor muncii la îndeplinirea hotărâri
lor Congresului.

Rodnică a fost munca. în această 
săptămînă. și în agricultură. Seceri
șul s-a încheiat în toate județele din 
partea de sud a tării și a avansat 
considerabil în celelalte zone. De a- 
semenea. în multe județe s-a termi
nat semănatul culturilor succesive, 
realizindu-se însemnate depășiri ale 
prevederilor planului, ceea ce oferă 
garanția obținerii unor sporuri însem
nate de producție. Principala urgentă 
acum o constituie concentrarea tutu
ror eforturilor pentru încheierea se
cerișului — fără pierderi! —în ju
dețele care au început mai tîrziu 
această lucrare. Spre aceste zone se 
impune in prezent deplasarea fără 
întârziere a intregii dotări tehnice 
devenite disponibile. Există posibi
litatea de a obține in acest an un 
nou record național in producția a-

gricolă — și nici un efort nu tre
buie cruțat pentru a transforma a- 
ceastă posibilitate într-o realitate 
efectivă. 4

întreaga desfășurare de energie 
creatoare din această săptămînă de
monstrează hotărârea fermă a oame
nilor muncii din toate sectoarele de 
activitate de a întîmpina cu rezultate 
cit mai bune cea de-a 33-a aniver
sare a zilei -de 23 August. Conferin
ța Națională a partidului, împlinirea 
a trei decenii de la proclamarea Re
publicii.

Activitate susținută 
în slujba păcii 

și înțelegerii 
internaționale

Și în această săptămînă acțiunile 
întreprinse de partidul și statul nos
tru pe tărâmul vieții internaționale 
ilustrează consecventa cu care sint 
traduse în viată orientările de poli
tică externă ale Congresului a! 
XI-lea, îndreptate spre promovarea 
telurilor păcii, colaborării si progre
sului omenirii.

Pornind de la adevărul fundamen
tal că marile probleme ale contempo
raneității nu pot fi rezolvate decît 
prin conlucrarea activă a tuturor for
țelor democratice și progresiste^ 
P.C.R. promovează, așa cum este 
știut, o politică de largă colaborare 
cu toate partidele comuniste si mun
citorești. cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele democra
tice și antiimperialiste. Această linie 
fundamentală de acțiune și-a găsit și 
în cursul săptămînii ce se încheie 
expresia cea mai semnificativă in 
bogata activitate a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, principalul făuri
tor și promotor al intregii noastre 
politici internaționale , — activitate 
materializată in multiple contacte și 
convorbiri cu factori de răspundere 
si personalități politice de ne cele 
mai diferite meridiane. Secretarul 
general al partidului. oresedintele 
republicii, s-a întîlnit astfel cu tova
rășul Herbert Mies. președintele 
Partidului Comunist German, cu de
legația Partidului Comunist Mexican, 
condusă de secretarul general al 
P.C.M., tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, cu secretarul general al

DIVERS
Toți ca unul»

La ceas de amiază, pe una 
din miriștile cooperativei agri
cole Felnac, județul Arad, do 
unde griul fusese proaspăt re
coltat, a izbucnit un incendiu. 
Păiălaia a fost observată de un 
trecător, care a dat alarma. Ime
diat, toți muncitorii de la fer
mele 1, 2, 3 și 4 ale întreprin
derii pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fruc
telor „Refacerea"-Arad, aflați 
în apropiere, au sărit în ajutor. 
Ei au făcut un adevărat zid viu 
in calea flăcărilor care amenin
țau lanul cu griu încă nesecerat 
din apropiere : care cu furci, 
care cu sape, cu găleți, cu tîrnă- 
coape... Văzînd că nu-i alt chip, 
citiva și-a dezbrăcat hainele de 
pe ei și au început să le „pre
seze" peste limbile de foc. „Nu 
se putea altfel — ne-au expli
cat ei. Trebuia să le înăbușim. 
Să reușim". Și au reușit 1

Rapsodul
dinRapsodul Nicolae Pleșa __

Constanța clntă cu aceeași mă
iestrie din mai multe 
mente : fluier, caval, ocarlnă, 
drimbă, cimpoi, dubă. nai. Iși 
construiește singur' toate 
ceste instrumente. De prisos să 
mai spunem că el a repurtat un 
răsunător succes pe scenele Fes
tivalului „Cintarea României". 
De asemenea, a smuls ropote de 
aplauze in numeroase țări, prin
tre care Cehoslovacia, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 

a 
de 
că
un

instr u-

a-

Italia și altele, iar in India 
fost distins cu „Colierul 
aur". Șl pentru a dovedi 
măiestria lui nu are nici 
secret, s-a gindit s-o împărtă
șească și altora, oferindu-se să-i 
instruiască pe fluierașii din Ne- 
gureni și Oltina.

Săracul
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In „Cupa Davis“
Meciul de tenis Franța — Româ

nia. contînd pentru zona europeană 
„A" a „Cupei Davis" a continuat la 
Paris cu partida de dublu, in care 
cuplul român Ilie Năstase. Ion Ti
riac a învins cu 6—3. 6—4. 3—6. 7—5

victorie la dublu
perechea franceză Francois Jauffret, 
Patrice Dominguez. Scorul este de 
2—1 in favoarea gazdelor. Astăzi se 
joacă ultimele două partide de sim
plu : Hărădău — Jauffret si Năstase 
— Proisy.

Cooperativa agricolă Ceacu, județul Ialomița. Mecanizatorii Ion Her
ghelegiu și Mircea Stoican sînt la datorie zi și noapte lingă motopompe 
pentru a asigura irigarea continuă a porumbului și lucernei (fotografia 
din stingă). în alte cooperative agricole însă, cum este Floroaica, echi
pamentele mobile de udare nu au fost scoase încă în cîmp. La sediul 
cooperativei, din conductele de- aluminiu pentru aspersiune au fost 
făcute țarcuri pentru a împrejmui motopompele... ca nu cumva să le 

scoată cineva la irigarea culturilor (fotografia din dreapta)

Foto : A. Papadiuc
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Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban. Assem Kansou. cu delegația 
Partidului Liberal Autentic „True 
Whig" din Liberia — tot atîtea pri
lejuri de reafirmare a hotâririi co
mune de intensificare a raporturilor 
de prietenie și colaborare ale parti
dului si statului nostru cu partidele 
respective, de a milita pentru întă
rirea unității— ne plan intern si, in
ternational — a tuturor forțelor pro
gresiste. democratice, antiimperialis
te. pentru triumful idealurilor de 
libertate, democrație. independentă 
națională si propășire socială.

O altă constantă a politicii externe 
a țării noastre o reprezintă, după

ză In prezent atentia asupra exami
nării problemelor referitoare la or
dinea de zi. a modalităților de orga
nizare si duratei reuniunii propriu- 
zise din toamnă. Discuțiile au la bază, 
in principal, documentul prezentat 
întilnirii de nouă țări neutre si ne
aliniate, document apreciat de majo
ritatea delegațiilor pentru caracterul 
său echilibrat și constructiv, pentru 
contribuția efectivă pe care o poate 
aduce la dinamizarea lucrărilor în
tilnirii. ia crearea condițiilor pentru 
ca reuniunea din toamnă să-și înde
plinească obiectivele ce i-au fost sta
bilite prin Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare.

CRONICA SĂ

cum se știe, concomitent cu adincirea 
si dezvoltarea continuă a relațiilor cu 
țările socialiste, extinderea raportu
rilor cu țările in curs de dezvoltare, 
cu toate celelalte state ale lumii, in
diferent de orânduirea lor socială. în 
acest sens, agenda săptămînii a con
semnat convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu ministrul de 
externe al Republicii Unite Camerun, 
cu delegația Asociației de prietenie 
Ghana — România, cu delegația U- 
niunii si Ligii societăților cetățeni
lor de origine română din S.U.A. și 
Canada, care, de asemenea, au pus în 
evidență dorința intensificării relați
ilor dintre România și statele res
pective. apropierii între poporul ro
mân si popoarele acestor țări. în in
teresul reciproc, al cauzei păcii- si 
înțelegerii internaționale.

Pentru stimularea 
procesului de edificare 
a securității europene

Continuînd să dețină ..capul de 
afiș" al actualității politice euro
pene. lucrările întilnirii pregă
titoare de la Belgrad îsi concentrea-

Este un motiv de satisfacție că in 
multe din ideile acestui document se 
regăsesc poziții susținute de tara 
noastră. în concepția României, rea
firmată clar la Belgrad, abordarea 
problemelor securității la apropiata 
reuniune nu trebuie să se producă 
într-o manieră statică, nu poate eli
mina o trecere in revistă a ceea ce 
s-a înfăptuit pină acum, dar nici nu 
se poate limita unilateral sau pre
cumpănitor la aceasta — ci trebuie 
orientată în mod dinamic spre vii
tor. respectiv spre elaborarea si a- 
doptarea de noi propuneri si iniția
tive. de noi măsuri si direcții de ac
țiune ne calea edificării securității 
europene.

Tocmai în acest sens, in con
vorbirea recentă avută cu grupul 
de ziariști americani, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU subliniară 
nu se poate concepe o reuniune fără 
a se face o retrospectivă a ceea ce 
s-a realizat intre timp ; tinîndu-se 
însă seama că. în perioada care s-a 
scurs de la Conferința de la Hel
sinki. ș-au înregistrat puține progre
se efective, accentul trebuie pus pe 
măsurile privind trecerea la înfăp
tuirea în viitor a documentelor sem
nate. „Mai precis, releva șeful sta
tului român, nu poate fi vorba de o 
reuniune cu caracter festiv — pen

tru că nu sint realizări care să de
termine un asemenea caracter — ci 
de o reuniune de lucru, pentru a 
găsi soluții concrete în vederea re
zolvării problemelor". Numai actio- 
nind în acest sens întilnlrea pregăti
toare îsi va putea atinge scopul, va 
putea contribui la crearea unui cadru 
cit mai propice pentru reuniunea pro- 
priu-zisă, in așa fel incit aceasta să 
șe înscrie ca o contribuție deosebit de 
importantă la stimularea procesului 
de destindere, la înfăptuirea princi
piilor cuprinse în Actul final de la 
Helsinki, la edificarea unei reale 
securități pe continentul nostru.

În concordanță 
cu interesele legitime 

ale popoarelor
Un eveniment de o deosebită im

portanță pe planul vieții internațio
nale îl reprezintă, fără îndoială, ho
tărârea adoptată prin consens în Con
siliul de Securitate de a recomanda 
Adunării Generale admiterea R. S. 
Vietnam ca membră a O.N.U. Acest 
act, ce urmează a fi desăvîrșit cu pri
lejul sesiunii din toamna acestui an, 
șe înscrie ca o strălucită victorie po
litică a poporului vietnamez, ca o re
cunoaștere a drepturilor sale legitime, 
mareînd, în același timp, un succes 
al spiritului de justiție și echitate, al 
realismului politic în viața interna
țională. Tara noastră, care s-a aflat 
permanent alături de lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, acordîndu-i 
întregul său sprijin împotriva inter
venției imperialiste, pentru elibera
rea si reunificarea patriei, a salutat 
cu deosebită satisfacție hotărârea 
Consiliului de Securitate, care va 
permite R. S; Vietnam să-și ocupe 
locul ce i se cuvine in O.N.U. si va 
contribui, totodată, la transpunerea 
in fapt a principiului universalității 
organizației.

Situația din Africa australă scoate 
din nou în evidentă anacronismul si 
caracterul tot mai periculos al politi
cii rasiste si de apartheid pe care o 
promovează regimurile din Rhodesia 
și Republica Sud-Africană. Anunțata 
înscenare de la Salisbury, care ur
mărește chipurile să ducă la o „re
glementare politică internă**,  nu re
prezintă altceva ’decît o nouă încer
care de a amină transferarea puterii

în mîinile populației de culoare, de a 
împiedica respectarea drepturilor 
imprescriptibile ale acesteia de a-și 
hotărî singură destinele. In spiritul 
politicii sale de solidaritate militantă 
cu popoarele africane, poporul român 
a condamnat cu hotărire noile ma
nevre ale rasiștilor rhodesieni, reafir- 
mîndu-și sprijinul cu lupta' dreaptă a 
poporului Zimbabwe, a celorlalte po
poare din Africa australă contra ul
timelor vestigii ale colonialismului.

O crescîndă activitate diplomatică 
s-a înregistrat în cursul acestei săp- 
tămîni în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu. Cu prilejul vizitei 
efectuate în Statele Unite, noul 
prim-ministru al Israelului a pre
zentat detaliile planului israelian 
de soluționare a conflictului din. 
Orientul Mijlociu. Subliniind câ 
acest plan eludează problemele retra
gerii trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, participării 
cu drepturi depline a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la con
ferință, Egiptul, Iordania și O.E.P. 
l-au respins, apreciindu-1 drept „o 
tentativă de a obstrucționa o verita
bilă reglementare de pace în Orien
tul Mijlociu".

Poziția României în această proble
mă majoră a vieții internaționale 
este binecunoscută. Pronunțîndu-se 
pentru stimularea procesului politico- 
diplomatic și susținînd, în acest ca
dru. reluarea cit mai curind posibil a 
Conferinței de la Geneva cu partici
parea tuturor statelor interesate, in
clusiv a O.E.P., țara noastră conti
nuă să militeze activ pentru lichida
rea grabnică a conflictului prin re
tragerea Israelului din teritoriile o- 
cupate în 1967, recunoașterea dreptu
lui poporului palestinean inclusiv la 
crearea unui stat independent, asigu
rarea independenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă — cerințe 
esențiale, pe oare însăși viata le 
confirmă ca decisive pentru instau
rarea unei păci juste si durabile in 
Orientul Mijlociu.

★
.Prin întreaga lor desfășurare și e- 

venimentele acestei săptămini ilus
trează justețea pozițiilor partidului și 
statului nostru în marile probleme 
ale vieții internaționale, poziții care 
se bucură de o tot mai largă apre
ciere din partea popoarelor, contribu
ind la creșterea continuă a prestigiu
lui României in lume. ,

Restaurantul „Lotca" din Brăi
la se deosebește de alte unități 
brăilene prin două... inscripții. 
Prima — direct pe geam. O ci
tăm în întregime : „Lotca" este 
localul pentru toate virstele". 
(Chiar și pentru copiii sugari ?). 
A doua — pe un panou aflat in 
vitrină. O reproducem st pe ea 
în întregime : „Servim un bogat 
sortiment de . preparate din 
peste".

Omul vine, citește, crede, in
tră si cere — să zicem — o por
ție de crap sau de somn, 
a auzit 
apucat uasuuiui . „qi mie ini-ai 
plăcea, dar“... (N-am înțeles ce 
anume 
somn sau pat pentru somn ?). în 
sfîrșit. adaugă : „Singurul pește 
pe care-1 avem, ii avem în sos 
picant". In fata unui asemenea 
bogat sortiment (vorba aceea : 
una scrie pe hîrtie, alta e-n bu
cătărie) să pici de somn, nu 
alta !

Cind 
de somn, pe ospătar l-a 
căscatul : „Și mie mi-ar

i-ar plăcea : pană de

Aristică
' voiajorul
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Timp 
zile, un 
de la 
(Gorjf a 
piu, din 
mult sau mai puțin 
fără ca nimeni să scoată un cu- 
vlnt. Autor: șoferul Aristică 
Popescu. Același Aristică Popes
cu care fusese scos din unitate 
pentru repetate acte de indisci
plină, dar care a fost reprimit 
de curind în muncă. De cum s-a 
văzut la volan, a și confundat 
camionul statului cu o limuzynă 
personală, pornind intr-un... 
liu prin țară, care a durat 
mai puțin de 12 zile. Timp 
care a făcut plimbări, ciubucuri, 
curse clandestine... A înregistrat 
la bord peste 8000 km. iar in 
buzunar, vreo 4 500 lei venituri 
ilicite. Noroc că în ziua a 12-a 
— obosit după un bal — Aristică 
a fost depistat de organele de 
miliție și trimis... plocon șefilor 
săi. Sîntem curioși să aflăm ce 
s-a întimplat cu Aristică în 
de-a 13-a zi, la întoarcere.

de 12 (douăsprezece) 
autocamion de 10 tone 
I.C.C.M.O. Fărcășești 
dispărut, pur si sim- 
unitate in condiții mai 

cufioase,

Tramvaie
în viteză

I
I
I
I

idat

nu 
în

cea

Radarul serviciului de circula
ție al miliției din Galati a avut 
„curiozitatea" să înregistreze și 
viteza cu care se deplasează 
frumoasele, cochetele și mult 
doritele tramvaie silențioase din 
acest oraș. Concluzia-: foarte 
multe circulau cu viteză mai 
mare decît cea permisă. „Recor
dul" l-au atins 4 vatmani care 
au confundat tramvaiele cu 
autoturismele, mergind cu... 60 
d<r kilometri pe oră.

Din fericire, la ora aceea, 
tramvaiele respective n-au fost 
implicate în accidente, așa cum 
s-a întimplat nu de puține ori. 
Dovadă : unele din frumoasele, 
cochetele și mult doritele tram
vaie silențioase gălățene prezin
tă tot felul de zgîrieturi și o nu 
prea bună purtare pe liniile ora
șului. , Ce-i 
uite, graba 
tramvaiul.

de făcut ? Fiindcă, 
strică și treaba, și

realizată deRubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Se Intensified lupta pentru libertate 
a popoarelor din Africa australă

• Succesele forțelor patriotice din Rhodesia • Regimul de la 
Salisbury întîmpină dificultăți și în propria sa tabără

MAPUTO 23 (Agerpres). — Armata 
Populară Zimbabwe (Z.I.P.A.) con
tinuă să extindă aria operațiunilor 
militare pe teritoriul Rhodesiei, de
clanșate împotriva regimului rasist al 
lui Ian Smith. Zona în care activează 
combatanții Z.I.P.A. este echivalentă, 
In prezent, cu două treimi din teri
toriul tării, unde trăiesc aproape 
patru milioane locuitori — scrie zia
rul mozambican „Tempo". Majorita
tea covîrșitoare a populației sprijină 
lupta forțelor patriotice încadrate în 
Armata Populară Zimbabwe. Numai 
in ultimele șase luni, relevă ziarul 
citind date furnizate de Z.I.P.A., în 
rîndurile Armatei Populare Zim
babwe au intrat peste 2 000 de per
soane.

SALISBURY 23 (Agerpres). — Re
gimul rasist minoritar de la Salisbury 
întîmpină dificultăți și în propria sa 
tabără. Agenția A.P. relatează că trei 
din miniștrii guvernului minoritar

Continuă ciocnirile între forțele armate 
ale Egiptului și Libiei

Liga Arabă și-a oferit bunele oficii pentru a se evita 
deteriorarea situației dintre cele două țări

CAIRO 23 (Agerpres). — Agenția 
egipteană M.E.N. a difuzat sîmbătă 
declarațiile purtătorului de cuvînt 
militar în care se anunță că forțele 
aeriene egiptene au atacat, vineri 
după-amiază, baza aeriană libiană Al 
Adem. situată la 30 kilometri sud de 
Tobruk și 120 kilometri vest de fron
tiera egipteano-libiană. După cum a 
precizat purtătorul de cuvint egip
tean, atacul aerian a provocat pagube 
serioase bazei, instalațiilor sale și 
mai multor avioane aflate la sol. S-a 
precizat că toate avioanele egiptene 
s-au întors la baza lor fără nici o 
pierdere.

Purtătorul de cuvînt a declarat că 
această acțiune constituie o ripostă 
la raidurile aeriene efectuate vineri 
de avioane libiene, staționate la baza 
Al Adem. împotriva orașului egiptean 
de frontieră Salloum.

TRIPOLI 23 (Agerpres). — Agen
ția libiană de știri ARNA a anunțat 
că forțele egiptene au efectuat vi
neri după-amiază atacuri aeriene îm
potriva bazei aeriene libiene Al A- 
dem (Gamal Abdel Nasser) și au 
lansat un desant aerian asupra loca
lității Kasr El Jedi. Totodată, agenția 
a anunțat vineri seara că blindate 
egiptene au lansat un atac de mare 
anvergură împotriva Libiei (Jamahi- 
ria Arabă Libiană Socialistă Popu
lară).

Intr-o informație ulterioară, ARNA 
a afirmat că „luptele de vineri s-au 
soldat cu anihilarea unei brigăzi de 
blindate și a unei brigăzi de infan
terie în zona Salloum. De asemenea, 
două avioane egiptene au fost dobo- 
rîte pe teritoriul libian“f

CAIRO 23 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a adresat mesaje șefilor de stat 
egiptean și libian, Anwar El Sadat, 
și respectiv Moamer El Geddafi, în 
care oferă Egiptului și Jamahiriei A- 
rabe Libiene Socialiste Populare bu
nele oficii ale Ligii Arabe pentru a

Rezultatele deîinitive ale alegerilor din Sri Lanka
Noul prim-ministru, J. R. Jayewardene, a depus jurămîntul

COLOMBO 23 (Agerpres). — La 
Colombo au fost date publicității re
zultatele oficiale definitive ale ale
gerilor generale desfășurate la 21 
iulie în Republica Sri Lanka.

Cele 168 mandate de deputați în 
Adunarea Națională de Stat au re
venit după cum urmează : Partidul 
Național Unit — 139 ; Frontul Unit 
Tamil — 17 ; Partidul Libertății — 
8; Congresul Muncitorilor — 1 ; In
dependenți — 1.

Pentru alegerea a doi deputați în 

au anunțat că nu vor candida la 
„alegerile" de la 31 august, convocate 
de șeful regimului. Ian Smith. Re
tragerea celor trei miniștri de la 
viitoarele „alegeri" este interpretată 
de observatori drept un semn al 
adîncirii sciziunii între reprezentanții 
diferitelor tendințe din cadrul regi
mului lui Smith.

BERLIN 23 (Agerpres). — Cu 
ocazia Zilei femeii sud-africane, care 
se sărbătorește la 9 august. Federa
ția Democrată Internațională a Fe
meilor (F.D.I.F.) a dat publicității o 
scrisoare deschisă în care își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta femei
lor, a tineretului, a întregului popor 
din R.S.A. împotriva regimului de 
apartheid.

OSLO 23 (Agerpres). — Guvernul 
norvegian a hotărit să acorde suma 
de 17 milioane coroane ca ajutor 
umanitar pentru refugiatii din sudul 
Africii, s-a anunțat la Oslo.

se evita deteriorarea situației între 
cele două țări, pentru a se pune ca
păt crizei în relațiile dintre ele și 
pentru salvgardarea solidarității a- 
rabe — informează agenția France 
Presse.

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba, precum și minis
trul de externe al Kuweitului, Sabah 
Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, au 
adresat Egiptului și Jamahiriei Arabe 
Libiene Socialiste Populare apeluri 
de a înceta luptele și de a iniția con
vorbiri pentru soluționarea probleme
lor existente între cele două țări — 
informează agențiile. France Presse și 
Reuter.

CAIRO 23 (Agerpres). — Oficiali
tăți palestinene citate de agențiile 
Reuter si France Presse au anunțat 
că. în continuarea eforturilor sale de 
mediere în relațiile dintre Egipt și 
Libia (Jamahiria Arabă Libiană So
cialistă Populară). Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, a examinat ultimele evenimen
te cu Mahmud Riad, secretarul gene
ral al Ligii Arabe.

CAIRO 23 (Agerpres). — Președin
tele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, 
l-a primit vineri seara pe Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), la întoarcerea 
acestuia de la Tripoli, în cadrul mi
siunii de mediere pe care o între
prinde în prezent între cele două 
țări, informează agenția M.E.N., care 
menționează că el va pleca din nou 
la Tripoli. Citind un comunicat difu
zat de O.E.P., aceeași agenție arată 
că Yasser Arafat a constatat în 
cursul convorbirilor avute cu respon
sabilii libieni și egipteni preocupa
rea de a reglementa criza provocată 
de ciocnirile de la frontiera dintre 
cele două țări.

zona Pottuwil vor fi organizate ale
geri parțiale.

★
Junius Richard Jayewardene, care 

a fost numit prim-ministru al Repu
blicii Sri Lanka, a depus sîmbătă di
mineața jurămîntul.

Tot sîmbătă, noul prim-ministru a 
format guvernul care este compus 
din 24 de miniștri și 26 miniștri de
legați. In noul guvern, primul mi
niștrii deține, de asemenea, portofo
liile apărării, problemelor economice 
și planificării. Ministru al afacerilor 
externe a fost numit Acs Hameed.

Manifestări consacrate centenarului
Independenței de stat a României

în cadrul acțiunilor dedicate cen
tenarului Independenței de stat a 
României, Ambasada română din Bra
silia a organizat o întîlnire cu artiști 
plastici și critici de artă din capitala 
țării. Participanții la întîlnire au vi
zitat apoi expozițiile „Centenarul In
dependenței de stat a României" și 
„Lupta pentru unitate și independen
ța națională a poporului român re
flectată în artele plastice", deschise 
sub auspiciile ambasadei române. De

COSTA RICA

Program comun de acțiune
al forțelor de stingă

SAN JOSE 23'(Agerpres). — Parti
dul Muncitorilor, Partidul Avangarda 
Populară și Partidul Socialist din 
Costa Rica au realizat unitatea de 
acțiune în vederea alegerilor legisla
tive si prezidențiale din această tară 
— a declarat Erick Ardon, președin
tele Comitetului Executiv al Parti
dului Muncitorilor. Cele trei partide 
au căzut de acord asupra unui pro
gram. care cuprinde, printre altele, 
reforma agrară și condiții mai bune 
de viată pentru muncitori. Ele au 
desemnat drept candidat în alegerile 
prezidențiale din februarie 1978 pe 
Rodrigo Gutierrez, decanul facultății 
de medicină a Universității costari- 
cane.
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agențiile de presă transmit:
întrevedere. TodOT Jivkov- 

prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
a avut o întrevedere cu Aame Saari
nen, președintele P.C. Finlandez, 
care se află la odihnă în Bulgaria, 
în cursul întrevederii au fost discu
tate aspecte ale activității celor două 
partide si unele probleme ale situa
ției internaționale si ale mișcării co
muniste si muncitorești.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a părăsit 
vineri New Yorkul. pentru a efectua 
o vizită oficială în R.P. Chineză.

Adunarea Națională a 
Tunisiei a aprobat sîmbătă planul 
cincinal de dezvoltare social-econo- 
mică a tării pe anii 1977—1981. O- 
biectivele principale ale planului 
constau în asigurarea locurilor de 
muncă pentru întreaga populație ac
tivă. asigurarea întregii cantități de 
alimente din resurse proprii, crește
rea producției de echipament indus
trial. dezvoltarea unor regiuni mai 
puțin dezvoltate, creșterea nivelului 
de trai al populației, mai ales a ce
tățenilor cu venituri mici.

Președintele S.U.A.,
Carter, l-a primit, sîmbătă, la Casa 
Albă, pe ministrul de externe al 
Marii Britanii, David Owen, aflat la 
Washington pentru consultări cu gu
vernul Statelor Unite asupra evolu
țiilor din Africa australă și inițiativei 
britanice privind soluționarea situa
ției din Rhodesia. Anterior, David 
Owen s-a întîlnit cu secretarul de 
stat american Cyrus Vance.

Ministrul de externe al 
Italiei, Arnaldo Forlani, și-a înche
iat vizita oficială de trei zile la Li
sabona. El a fost primit de pre
ședintele Portugaliei. Ramalho Eanes. 
si a avut convorbiri cu primul mi
nistru. Mario Soares, si cu ministrul 
de externe. Medeiros Ferreira. în 
timpul convorbirilor oficiale au fost 
examinate probleme ale relațiilor 

asemenea, cei orezenti au vizionat 
un program de filme documentare 
românești.

Aflat în turneu în Venezuela, în 
cadrul manifestărilor culturale de
dicate centenarului, ansamblul fol
cloric „Maramureșul" a prezentat 
spectacole in orașele San Fernando, 
Maracay și Barcelona, centre cultu
rale importante ale Venezuelei. Spec
tatorii, în rindul cărora se aflau re
prezentanți ai autorităților locale și 
ai vieții cultural-artlstice, au răs
plătit cu vii aplauze înalta ținută ar
tistică ,a programelor prezentate, 
măiestria solilor artei românești.

în încheierea turneului său, an
samblul „Maramureșul" a oferit un 
spectacol de gală la Caracas, în sala 
Aula Magna a Universității centrale.

Dezvoltarea economiei U. R. S. S. 
in primul semestru al acestui an

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Po
trivit datelor Direcției de statistică 
a U.R.S.S.. planul semestrial pe anul 
în curs a fost depășit cu 5,7 la sută 
la producția industrială fată de a- 
ceeasi perioadă a anului trecut. Sar
cina de plan prevedea un spor de 
5.6 la sută la producția industrială. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
4,2 la sută, realizîndu-se pe această 
bază 75 la sută din sporul produc
ției — relatează agenția T.A.S.S.

în primul semestru au fost obținu
te în U.R.S.S. 572 milioane kWh 

bilaterale, precum si aspecte ale si
tuației internaționale. Forlani a dat 
asigurări interlocutorilor săi — men
ționează agenția A.N.S.A. — că Italia 
va sprijini cererea Portugaliei de 
aderare la Piața comună.

Turnau.Mobutu Sese Sek° s-a 
reîntors la Kinshasa după vizitele 
oficiale efectuate în Arabia Saudită 
și Sudan. în cadrul convorbirilor cu 
oficialitățile țărilor vizitate au fost 
abordate probleme legate de extinde
rea relațiilor bilaterale, precum și 
unele aspecte ale raporturilor inter- 
arabe.

Noi terenuri redate agri
culturii. De la începutul anului, în 
provincia vietnameză Nghia Binh au 
fost curățate de explozive și redate 
agriculturii aproape 800 hectare de 
terenuri cultivabile. Militari ai forțe
lor armate vietnameze, sprijiniți de 
populație, au dezamorsat si colectat 
o cantitate de 33 000 bombe, mine, 
proiectile si alte explozive rămase 
din timpul războiului, informează 
agenția V.N.A.

ACOrd. Indonezia Siria au în
cheiat un acord privind extinderea 
schimburilor comerciale bilaterale. 
Acordul a fost semnat cu prilejul 
vizitei la Jakarta a vicepremierului 
si ministrului sirian de externe, Ab
del Halim Khaddam.

Deficitul balanței comer
ciale a Franței a fost de 8287 
milioane franci în prima jumătate a 
acestui an. depășind de două ori in
dicele înregistrat în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Principa
lele tare ale economiei franceze con
tinuă să fie inflația cronică si șoma
jul în masă. în intervalul ianuarie- 
iulie a.c. costul vieții s-a scumpit cu 
sase la sută. Referindu-se la dificul
tățile de natură economică cu care 
,este confruntată Franța, ziarul „Le 
Monde" scrie că nimeni nu poate fi 
convins că actuala criză din econo
mia națională nu va fi urmată de o 
nouă perioadă de declin.

Intilnire Leonid Brejnev - Gustav Husak
MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 

gentia T.A.S.S. informează că vineri 
a avut loc o intilnire între Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, aflat la 
odihnă în U.R.S.S. L. Brejnev și 
Gustav Husak s-au informat reciproc 
despre activitatea pentru îndeplini
rea hotăririlor Congresului al XXV- 
lea al P.C.U.S. si a hotăririlor Con
gresului al XV-lea al P.C.C.. acor- 
dîndu-se o atenție deosebită întări
rii pe mai departe a colaborării din
tre P.C.U.S. si P.C.C., adîncirii prie
teniei dintre popoarele celor două 
țări.

S-a procedat, totodată, la un 
schimb de păreri într-o serie de pro
bleme ale situației internaționale, 

energie electrică. 268 milioane tone 
petrol. 73 milioane tone otel. Potri
vit unor date preliminare s-au însă- 
mîntat 217.4 milioane ha. producția 
de carne si lapte a sporit în colho
zuri si sovhozuri cu 12 la sută, in
vestițiile de 13,5 miliarde ruble pla
sate în agricultură au marcat o creș
tere de 3 la sută față de primul se
mestru al anului trecut.

Valoarea schimburilor comerciale 
externe ale U.R.S.S. a ajuns la 32 
miliarde ruble. înregistrind. ast
fel. o creștere de 14 la sută.

Președintele Ciprului,arhi- 
episcopul Makarios, a declarat că 
este dispus să se întîlnească cu pri
mul ministru al Turciei, dacă întîl- 
nirea ar putea contribui la soluțio
narea problemei cipriote, relatează 
agenția Reuter. Președintele a afir
mat, de asemenea, că se va putea 
întîlni și cu Rauf Denktaș sau cu 
oricare alt reprezentant al cipriotilor 
turci. în cadrul unor convorbiri care 
să contribuie la o reglementare în 
Cipru.

ROZOlUtiC Consiliul Economic 
și Social al O.N.U. a adoptat, vineri, 
o rezoluție privind primirea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) ca membru cu drepturi de
pline al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Asia occidentală, transmite 
agenția A.P. Rezoluția subliniază că 
participarea cu drepturi depline a 
O.E.P. la activitatea acestui organism 
..va contribui la realizarea scopuri
lor și obiectivelor comisiei".

Ajutor militar suplimen
tar acordat de S.U.A. Israe
lului. Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., 
John Trattner. a anunțat că guvernul 
Statelor Unite a căzut de acord să 
aprobe livrarea de echipament mili
tar suplimentar Israelului, incluzînd 
elicoptere, nave hidroglisoare și mu
niții conventionale, transmit agențiile 
U.P.I.. A.F.P. și Reuter. în plus, a 
precizat purtătorul de cuvînt. Statele 
Unite au hotărit să aprobe o cerere 
israeliană pentru suma de 107 mi
lioane dolari, sub formă de sprijin 
financiar pentru producerea în Israel 
a tancului de tip „Chariot". El a ară
tat că totalul vînzărilor militare su
plimentare este de 250 milioane do
lari. Aranjamentul a fost perfectat 
în cursul vizitei la Washington a 
primului ministru al Israelului, Me- 
nahem Begin.

Vicepreședintele Liberiei 
0 decedat. Vicepreședintele Libe
riei. James Greene. în vîrstă de 62 
de ani. a decedat într-un spital libe
rian — s-a anunțat oficial la Mon
rovia. Festivitățile prilejuite de săr
bătoarea națională a Liberiei — pro
clamarea republicii independente — 
de la 26 iulie au fost suspendate. 

fiind subliniată necesitatea continuă
rii eforturilor pentru adincirea pro
cesului destinderii internaționale și 
a extinderii posibilităților de conso
lidare a securității pe continentul 
european,

Plenara C.C. al P.C 
Luxemburghez

LUXEMBURG 23 (Agerpres). — 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Luxemburghez.. des
fășurată recent, a fost consacrată 
problemelor muncii cu tineretul. în 
rezoluția adoptată de plenară se 
subliniază că partidul acordă o mare 
atenție educării tinerei generații de 
oameni ai muncii, ridicării conștiin
ței ei de clasă si participării aces
teia la lupta pentru pace și progres 
social.

Plenara C.C. al P.C. Luxemburghez 
a aprobat propunerea de constituire 
a organizației Tineretului Comunist 
din Luxemburg.

Un interviu al 
premierului Portugaliei

LISABONA 23 (Agerpres). — Fă- 
cînd bilanțul rezultatelor politicii 
promovate de guvernul portughez în 
decurs de un an, primul ministru 
Mario Soares a relevat — într-un 
interviu acordat agenției A.N.O.P. 
— că pe plan intern s-au reușit res
tabilirea încrederii între portughezi, 
consolidarea democrației și se acțio
nează în direcția recuperării econo
mice și a reintegrării în societatea 
portugheză a . celor 700 000 de repa- 
triați din fostele colonii.

Pe plan extern, primul ministru 
consideră că guvernul său a reușit 
„să restabilească prestigiul interna
țional al Portugaliei". între altele, 
el s-a referit la demersul privind a- 
derarea Portugaliei la C.E.E. și la 
stabilirea de relații diplomatice cu 
statele foste colonii portugheze.

FUNERALIILE LUI 
DUSAN PETROVICI-SANE i »
BELGRAD 23 (Agerpres). — In 

localitatea Bania au avut loc sîmbătă 
funeraliile lui Dușan Petrovici-Șane, 
președinte al Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din R.S.F. Iugoslavia, membru 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Corpul neînsuflețit al defunctului 
a fost expus vineri în Aula Adunării 
R.S.F. Iugoslavia. Ultima gardă la 
catafalc a fost alcătuită din conducă
tori de partid și de stat iugoslavi. La 
funeraliile de la Bania au luat parte 
conducători de partid și de stat iugo
slavi, reprezentanți ai republicilor și 
provinciilor autonome, ai organizații
lor politice și obștești.

Figura de revoluționar încercat a 
lui Dusan Petrovici-Șane. contribuția 
sa la lupta de eliberare națională, la 
edificarea Iugoslaviei noi au fost 
evocate de Stane Dolanț, secretarul 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

A
In scopul prevenirii 

poluării mărilor
PARIS 23 (Agerpres). — Consiliul 

Organizației pentru Cooperare Eco
nomică si Dezvoltare (O.E.C.D.) a 
instituit vineri un ..mecanism multi
lateral de consultare si supraveghere 
privind depunerea ne fundul mări
lor a deșeurilor radioactive".

Proiectul, care a fost îndelung pre
gătit de către agenția O.E.C.D. pen
tru energia nucleară, nu implică 
crearea unui nou organism interna
tional. ci modificarea si actualizarea 
mecanismului deja existent. Acesta 
a fost instituit în conformitate cu 
prevederile Convenției de la Lon
dra din 1972 privind prevenirea po
luării mărilor, ca urmare a depunerii 
pe fundul acestora a deșeurilor ra
dioactive sau a altor substanțe rezi
duale. Noul mecanism, arată agenția 
France Presse. are scopul de a con
tribui la intensificarea cooperării in
ternaționale în acest domeniu.

DE PRETUTINDENI
• MICROSCOP E- 

LECTRONIC. La uzina de 
instrumente și aparate de mă
surat „Hsinyao" din Șanhai a 
fost realizat un microscop elec
tronic care mărește de 800 000 
ori. Supus testelor, s-a dovedit 
că microscopul, alimentat de un 
accelerator de 120 kilovolți, are 
o capacitate de a descompune în 
elemente componente 2 uni
tăți angstrom (o unitate angs
trom fiind egală cu o zecime de 
milion 
putere 
800 000 
tronic 
proiect și cu materiale de pro
ducție indigenă.

dintr-un milimetru) șl o 
de mărire de 300 pină la 
de ori. Microscopul elec- 
este realizat după un

• ULTRASUNETELE 
IN TEHNICA SUDURII. 
Institutul central pentru tehnica 
sudurii din Halle (R.D. Germa
nă) a obținut succese deosebite 
în elaborarea unui procedeu 
modern de sudură a pieselor din 
metal sau plastic prin folosirea 
ultrasunetelor. Deoarece în tim
pul sudurii nu are loc o creștere 
simțitoare a temperaturii, pie
sele își păstrează forma și di
mensiunile. Noua tehnologie își 
găsește o largă aplicare în elec
trotehnică, mecanică fină și op
tică, dar și în industria textilă.

• ASASINAREA LUI 
KENNEDY PE MICUL 
ECRAN. Locuitorilor din 
Dallas, statul Texas, aproape nu 
le venea zilele trecute să-și 
creadă ochilor : strada principală 
a orașului era străbătută de * 
convoi oficial de mașini, escor
tat de motocicliști. cînd deodată 
s-au auzit cîteva focuri de puș
că, care au provocat panică. To
tul nu era decît o reconstituire 
a împrejurărilor asasinării, la 22 
noiembrie 1963, exact pe strada 
respectivă, a fostului președinte 
al S.U.A., John Kennedy, în ve
derea unui film pentru televi
ziune intitulat „Procesul lui Lee 
Harvey Oswald". Filmul se 
abate de la realitatea istorică 
prin faptul că autorii săi își 
imaginează că asasinul prezum
tiv, Oswald, nu a fost ucis de 
Jack Ruby, la scurtă vreme 
după arestare, ci că a trăit, fiind 
adus în fața justiției. L-au găsit 
jurații vinovat sau nu ? Autorii 
filmului țin deocamdată acest 
lucru secret — nu l-au comuni
cat nici măcar interpreților prin
cipali — dorind, cum spun ei, 
să rezerve telespectatorilor. în 
seara premierei, o surpriză to
tală.

• MUZEUL CAFENE
LELOR. „Cafenelele pariziene 
în secolele trecute" este tema 
unei expoziții inaugurate la 
Centre Beaubourg din capitala 
franceză. în timpul revoluției 
franceze din 1789 și Comunei din 
Paris din 1871, cafenelele erau 
locul de desfășurare a dispute
lor politice. Abia înaintea pri
mului război mondial, ele au 
început să devină locul de în
tîlnire a așa-zisei „înatlta socie
tate". în arondismentele Parisu
lui mai existau ,15 722 de mici 
cafenele intime. Astăzi numărul 
lor este de 12 500, treptat locul 
lor fiind luat de localurile de 
tip modern.

• BATERII MINUS
CULE, care, datorită dimen
siunilor lor își găsesc utilizarea 
în electronică, au fost elaborate 
de cercetătorii Laboratorului 
central pentru acumulatori și 
elemente din Poznan (R.P. Po
lonă). Bateriile, folosite printre 
altele pentru ceasuri de mină 
electronice și microcalculatoare, 
au un diametru de 10 milimetri 
și o înălțime de 4 milimetri. De 
notat că. avînd același randa
ment; bateriile folosesc In loc de 
oxidul de mercur, procedeu 
obișnuit pe plan internațional, 
oxid de argint și oxid de zinc, 
mai ieftine și netoxice.

Depravare non-stop

PORNOGRAFIA - BUSINESSUL 
DESCOMPUNERII MORALE

Valul de erotism șl pornografie care bîntuie aproape Întreaga lume 
capitalista reprezintă, de fapt, una din afacerile cele mai rentabile. Busi- 
nessmani veroși, lipsiți de orice scrupule, Injectează otrava pornografiei 
în rîndul publicului, realizînd din desfacerea acestei „mărfi", de natură să 
coboare pe respectivul consumator pe treptele cele mai de jos ale de
gradării morale, venituri fabuloase. Acest gen de comercializare a depra
vării, această veritabilă industrie a desfrîului cu influențe și implicații 
din cele mai nocive, în special asupra tineretului, trezește din ce în ce 
mai mult indignarea opiniei publice din țările respective. Se ridică tot 
mai multe glasuri care cer să se pună stavilă valului morbid de poluare 
morală, să se adopte măsuri drastice, pe plan național, ca și printr-o 
largă concertare internațională, împotriva pornografiei, ca una din 
cerințele umanitare stringente ale actualității.

„Tot ce poate fi 
mai trist și mai urit 

pe lume"
„Erotismul de masă și pornografia 

Industrială, scrie publicistul francez 
Jean Cau. reprezintă tot ce poate fi 
mai trist si mai urit pe lume. Ade
vărata imoralitate înseamnă a con
tribui, în fiecare zi. ca lumea în 
care trăim să devină mai sumbră, 
mai animalică, mai sinistră... Iar 
pornografia tocmai aceasta face. 
Pornografia pură, crasă, murdară, 
vulgară. Posturi dizgrațioase, ochi cu 
privire sticloasă ; nu un trup viu, 
sănătos, ci carne de’ măcelărie. Dacă 
omul nu este decît o ființă anima
lică, de ce să nu-1 considerăm și să 
nu-1 tratăm ca atare ? De ce să nu-1 
despuiem, să-1 supunem violentei, 
agresiunii, de ce să nu-1 aruncăm in 
genunchi sau în patru labe, de ce să 
nu-1 lovim sau să-1 torturăm ?

în epoca noastră, in metropo
lele societății de consum feno
menul se răspîndește ca o pla

gă : La Paris, porno-magazi- 
nele se înmulțesc. La fel la 
Marsilia, Nisa și Saint-Tropez. 
Se înmulțesc, de asemenea, rețele 
de desfacere prin corespondentă. 
In Germania federală, trustul 
Beate Uhse. care are nu mai 
puțin de două milioane de 
clienti. inundă piața cu fel de 
fel de articole, pomezi, pilule, 
fortifiante, cărți de sexologie și 
altele de acest fel, incasind zeci 
de milioane de mărci pe an. La 
Londra s-au deschis sexo- 
magazine cu autoservire. In 
Olanda, în Danemarca, sute 
de întreprinderi produc îm
brăcăminte extravagantă, eli- 
xiruri și pomezi afrodisiace, bi- 
ciuri, lanțuri, cătușe pentru în
cheieturile mâinilor si glez
nelor...

Ceea ce In Europa e furtună, în 
Statele Unite devine uragan : la 
teatru, actorii joacă goi pe scene, 
mii de librării specializate desfac 
anual 130 milioane de exemplare de 
reviste pornografice. Imaginile cele 
mai scabroase sînt surprinse de la

o distantă de numai cîțiva centime
tri. Văzînd așa ceva, te cuprinde un 
sentiment de furie, scîrbă și dezgust.

NE AFLAM ÎN FAȚA UNEI EVO
LUȚII EXTRAORDINAR DE ECHI
VOCE, UNDE SE ÎNNOADĂ UN 
ȘIR DE CONTRADICȚII TIPICE 
PENTRU SOCIETATEA NOASTRĂ 
DE CONSUM" — încheie publicistul 
francez.

Un boss al literaturii 
obscene: 20 milioane 

dolari profit într-un 
singur an

Unul din cei mai mari businessmani 
ai pornografiei este editorul ame
rican Larry Flynt, care a bătut 
toate recordurile in materie de 
obscenitate și, ca rezultat direct, a 
devenit in numai cîtiva ani multimi
lionar, relatează revista „STERN". 
„Produsul" cel mai rentabil al lui 
Flynt este revista ..Hustler", care a 
deschis, cu trei ani in urmă, o nouă 
„epocă" in materie de literatură por
nografică, intrecind cu mult in obsce
nitate alte reviste consacrate in acest 
domeniu ca „Playboy" și „Penthouse". 
Pentru a intregi imaginea descompu
nerii sale morale, „Hustler" — tipă
rită in 2,5 milioane de exemplare 
(„suratele" sale mai vechi, „Playboy" 
și „Penthouse", au tiraje de 6 și res
pectiv 4,5 milioane de exemplare) — 
conține și o pagină „umoristică", cu 
„glume" rasiste. NUMAI ANUL TRE
CUT. DE PE URMA LITERATURII 
PORNOGRAFICE. FLYNT A C1ȘTI- 
GAT 20 MILIOANE DOLARI.

In urma protestelor opiniei publice 
americane, șocată de sfidarea celor

mai elementare norme de decentă, 
Flynt a fost trimis în fata unui tri
bunal din Cincinatti (Ohio), fiind 
condamnat la șapte ani închisoare și 
la o amendă de... 11000 de dolari. 
După ce a plătit însă o cauțiune, 
Flynt și-a putut păstra liberta
tea, înaintind totodată un re
curs la instanfa superioară, cu 
perspectiva de a fi... achitat sau, cel 
puțin, de a i se reduce simțitor pe
deapsa.

„Am lucrat 
pentru o editură 
pornografică..."

...mărturisește scriitorul Burton 
Wohl într-un articol publicat in
tr-un număr recent al revistei 
„HARPER’S". Cunoscut publicului 
datorită celor opt cărți de succes pe 
care Ie-a scris, Wohl evocă astăzi 
inceputurile carierei sale, amintin- 
du-și, ca de un coșmar, de angajarea 
condeiului său. timp de un an, in 
slujba unei firme producătoare de 
pornografie.

„Era o întreprindere Imensă 
— scrie el întinsă pe mai multi 
acri, cu clădiri numeroase. în zona 
industrială a orașului Los Angeles. 
Acolo mi-am dat seama că porno
grafia inseamnă murdărie, o pată 
care nu poate fi ștearsă, nici micșo
rată, indiferent sub ce înveliș ar fi 
ascunsă. Pornografia, ca si scursorile 
canalelor, minjește tot ce atinge.

PATRONUL BENEFICIA DE 
PROTECȚIE LEGALA, INSTAN
ȚELE JUDECĂTOREȘTI SESI
ZATE. ÎN REPETATE RÎN- 
DURI, ABSOLVINDU-L SUB

De pe urma sutelor de milioane de reviste tipârite anual și ale celorlalte 
„produse" pornografice, desfâcute în „sex-magazine" cu autoservire și pro
gram non-stop, cum este cel de mal sus, se realizează profituri fabuloase 

la adăpostul... libertății individuale I (fotografie din „Der Spiegel")

PRETEXTUL CA ACHIZIȚIO
NAREA DE PRODUCȚII POR
NOGRAFICE ESTE O CHES

TIUNE DE GUST SAU DE... 
LIBERTATE INDIVIDUALA !“ 
— arată scriitorul.

Proliferarea pornografiei întîmpină o puternică dezaprobare în cercu
rile cele mai largi ale opiniei publice din țările occidentale. La 
New York au avut loc, în ultimul timp, acțiuni ale cetățenilor, ca, de 
pildă, organizarea de pichete cu pancarte de protest în fața cinemato
grafelor unde rulează filme pornografice. Protestele de acest gen au de
terminat autoritățile să adopte o serie de legi menite să limiteze rava
giile flagelului; din păcate însă aplicarea lor în practică nu împiedică 
pe patronii industriei pornografice să-și continue activitatea, strecurîn- 
du-se „printre paragrafe". în Suedia, la cererea opiniei publice, au fost 
organizate dezbateri televizate speciale, la care au participat reprezen
tanți ai unor organizații politice și particulare, ai unor asociații de părinți, 
în cadrul cărora s-a pus in evidență pericolul pe care-l reprezintă porno
grafia, mai ales pentru tineret. Dezbaterile publice organizate pe această 
temă și în alte țări, ca Olanda, Franța, R.F.G., Danemarca, Canada, re
flectă amploarea oprobriului public față de un fenomen grav, care accen
tuează pe zi ce trece în lumea occidentală tendințele de descompunere 
morală, ducînd la măcinarea continuă a celor mai elementare valori umane.

• CASE DIN IUTĂ. 
În numai cîteva ore poate fi 
construită o casă cu o suprafață 
de 3X6 metri. Metoda, elaborată 
de specialiștii indieni, garantea
ză o durabilitate a casei de 20 >» 
pină la 30 de ani. Pereții și aco
perișul sînt construiți din două 
straturi subțiri de iută, care men
țin o temperatură răcoroasă. Pe
reții din iută sînt consolidați cu 
ajutorul unei rășini speciale, 
care le conferă, totodată, calități 
ignifuge. Experții indieni consi
deră metoda adecvată și pentru 
construcția barăcilor de pescari 
și magaziilor pentru cereale.

• RECICLAREA DE
ȘEURILOR. u Institutul 
pentru chimia anorganică și a- 
plicativă din Hamburg (R.F.G.) 
a fost pus la punct un procedeu 
care permite reciclarea deșeuri
lor din mase plastice și a cau
ciucurilor uzate de automobile. 
Experiențele au arătat că prin 
folosirea acestui procedeu circa 
jumătate din cantitatea totală de 
deșeuri poate fi refolosită ca 
materie primă.

stadionului orașului 
Cessnock (110 km de 

unei 
Primii

• UNDE VA FI SO
SIREA ? Spectatorii aflați In 
tribunele 
australian
Sydney) au fost martorii 
scene puțin obișnuite.
cinci sosiți dintre participanții 
la un cros de 10 mile, care urma 
să se termine pe stadion, nu 
s-au oprit aici, ci au conti
nuat să alerge mai departe. Ui
miți de această comportare, ofi
cialii, spre regretul lor, nu au 
putut înmîna premiile respecti
ve. Cauza ciudatei comportări a 
celor cinci a devenit cunoscută 
mai tîrziu. Era vorba de un grup 
de deținuți din închisoarea lo
cală, cărora li s-a permis să ia 
parte la această competiție de 
masă. Acum s-a luat în între
cere cu ei... poliția.
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