
Oamenii muncii din județul Buzău se angajează 
să realizeze suplimentar in acest cincinal 
o producție industrială de 3,2 miliarde lei 
Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
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23 AUGUST 1944-moment de răscruce 

. în destinele națiunii 

Originalitate și spirit creator 
in politica partidului 

de trunsformure revoluționara 
a societății românești

In județul Prahova 

s-a terminat 
recoltatul griului

Oamenii muncii din agricul
tura județului Prahova au în
cheiat recoltatul griului.

în telegrama adresată Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul 
județean Prahova al P.C.R. se 
spune :

Vă asigurăm, mult Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile, 
vom folosi întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă în 
vederea valorificării mai bune 
a pămîntului și creșterii neînce
tate a producției agricole, cu 
convingerea că astfel ne aducem 
contribuția la îmbunătățirea ni
velului de trai al poporului, la 
Înflorirea României socialiste.

Oamenii muncii din județul Buzău 
au îndeplinit prevederile planului în 
profil teritorial pe primele 7 luni ale 
acestui an cu 6 zile mai devreme, 
ceea ce creează condiții să livreze 
suplimentar economiei naționale 
produse în valoare de peste 250 mi
lioane lei.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, de 
Comitetul județean Buzău al P.C.R. 
se spune :

Comitetul județean de partid, oa
menii muncii din județul Buzău, 
actionînd în spiritul hotăririlor Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii. al sarcinilor date de dum
neavoastră personal în magistrala 
expunere rostită la înaltul forum 
muncitoresc, analizînd cu exigență

comunistă rezervele de care dispun 
unitățile economice, se angajează să 
obțină un spor de producție de 3.2 
miliarde lei. fată de 1,8 miliarde lei 
angajamentul inițial, ceea ce repre
zintă o depășire cu 4,2 la sută a 
sarcinilor ce ne revin în acest cin
cinal. fapt ce ne va permite ca In 
1980 să realizăm o producție globală 
industrială de peste 22 miliarde lei.

Răspunzînd prin fapte sprijinului 
neprecupețit pe care conducerea su
perioară de partid, dumneavoastră 
personal îl acordați dezvoltării ar
monioase a acestei milenare vetre 
de pămînt românesc, vom mobiliza 
exemplar toate resursele umane și 
materiale de care dispunem pentru 
ca în cincinalul revoluției tehnico- 
stiintifice să asigurăm sporirea efi
cientei economice, utilizarea superi

oară a capacităților si suprafețelor 
de producție, realizarea la termen a 
noilor obiective si atingerea para
metrilor proiectat!. îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor, 
creșterea susținută a productivității 
muncii.

Exprimlndu-ne sî cu acest prilej 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului, al cărui 
ilustru exponent sînteți dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, vă asigu
răm că organizația județeană de 
partid Buzău va tace totul pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la 
realizarea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea, 
pentru a ne spori contribuția la 
grandioasa operă de edificare a so
cialismului si comunismului în 
scumpa noastră patrie.

SAPTAMINA HOTARITDARE 
PENTRU ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI 

• Griul a fost recoltat de pe 80 la sută din suprafață 

9 Utilajele concentrate in nordul țării — cît mai bine folosite

Aniversarea zilei de 23 August constituie un prilej de trecere în revistă a schimbărilor uriașe petrecute în viața social-politică a țării în răstimpul celor 33 de ani care s-au scurs de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste. Toate aceste schimbări epocale sînt opera proprie a poporului român, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidul Comunist, repre- zentînd dovada vie a justeții politicii partidului, verificarea sa în practica socială. Politica partidului s-a dovedit cu atît mai rodnică, mai eficientă, în măsura în care a pornit de la realități, a ținut seama de particularitățile proprii ale țării, de condițiile istorice-concrete economice, sociale și naționale specifice României, stadiului de dezvoltare a societății românești.în procesul unei asemenea elaborări creatoare, partidul nostru s-a străduit tot maimult să abordeze proble- 1977mele dezvoltării sociale în mod științific, dinamic, să se detașeze de aplicarea unor tipare rigide, preconcepute, rețete sau formule obligatorii, preluate mecanic — care au generat la timpul respectiv nu puține erori și neajunsuri — intensificîndu-și tot mai mult propriile căutări pentru a contura căile aplicării adevărurilor fundamentale ale comunismului științific potrivit particularităților specifice ale României. în acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia: „Victoriile pe care le-am obținut se datoresc faptului că întotdeauna am acordat o mare atenție studierii

legităților obiective ale dezvoltării sociale, am pornit de Ia învățătura marxist-leninistă, de la principiul că adevărurile generale se aplică în condiții deosebite de la o etapă la alta, de la o țară la alta. In elaborarea politicii generale interne și externe am căutat întotdeauna să ținem seama de condițiile concrete ale țării noastre". După cum se știe, tocmai ca urmare a acestor preocupări — care și-au cucerit terenul deplinei afirmări în condițiile puternicului spirit novator generat de Congresul al IX-lea al partidului — s-au înregistrat în această perioadă succese deosebite în toate domeniile construcției socialiste.în procesul vast al căutărilor și aplicării creatoare a i legităților generale ale revoluției și construcției socialiste, s-au reliefat în politica Partidului Comunist Român numeroase soluții originale, modalități noi de rezolvare a problemelor progresului social. S-au cristalizat astfel experiențe ce au suscitat — și suscită — un larg interes, partidul nostru aducînd o importantă contribuție la îmbogățirea tezaurului gîn- dirii teoretice și al practicii revoluționare internaționale.„Scînteia" își propune să înfățișeze, în cadrul acestei rubrici, într-un ciclu de articole, cîteva dintre aspectele semnificative care definesc originalitatea și spiritul creator în politica partidului de transformare revoluționară a societății românești.

Importante economii 
de metal, energie 

si combustibil
9

în întreprinderile industriale 
din județul Covasna au fost ini
țiate și aplicate în producție, de 
la începutul anului, peste 850 de 
propuneri ale oamenilor muncii, 
vizînd reducerea cheltuielilor de 
producție și consumului de ma
terii prime și materiale, sporirea 
eficienței economice. Ca urmare, 
cheltuielile materiale, au fost re
duse, față de prevederile de 
plan, cu mai mult de 16 mili
oane lei, in condițiile depășirii 
planului de producție cu mai 
mult de 100 milioane lei. Pe an
samblul județului s-au economi
sit aproape 100 tone metal, 1 600 
tone combustibil convențional, 
400 tone motorină și benzină. 
70 000 kWh energie electrică și 
alte materiale. (Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE: 
• Cuvîntul cititori
lor, cuvîntul oameni
lor muncii • Faptul 
divers • Buletin rutier
• De pretutindeni

în județele din sudul 
tării, secerișul griului s-a 
încheiat. Pînă ieri, potri
vit datelor centralizate la 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 
recolta a fost strinsă de 
pe 1 773 500 hectare — 80 
la sută din suprafața cul
tivată. Recoltarea griului 
se desfășoară cu intensi
tate în județele situate 
în Transilvania si nordul 
Moldovei. Un mare nu
măr de combine si pre
se de balotat paie trimi
se în ajutor județelor 
din sudul tării s-au reîn
tors în unitățile cărora 
le aparțin. De asemenea, 
din județele unde s-a în
cheiat recoltatul au fost 
trimise in nord un mare 
număr de combine și u- 
tilaj’e. Important este ca. 
printr-o temeinică orga
nizare a muncii, aceste 
mașini să lucreze cu 
randament maxim, astfel 
incit în această săptămî- 
nă să fie strins griul de 
ne întreaga suprafață cul
tivată. în mod deosebit 
se cere ca în fiecare u- 
nitate agricolă să fie fo
losite din plin fiecare zi. 
fiecare oră bună de lucru. 
Nu trebuie admis să se 
repete situații de natura 
celor întilnite in alti ani 
cînd. în unele județe din 
Transilvania. recoltatul 
s-a amînat de la o zi la

recoltdrll griului la data deSituația

alta, ca apoi să vină ploi 
abundente care au împie
dicat buna desfășurare a 
lucrărilor. Ca urmare, la
nurile au căzut, au cres
cut buruienile, toate aces
tea cauzînd nu numai

greutăți în folosirea com
binelor. ci și pierderi de 
recoltă. Conducerile uni
tăților agricole, comanda
mentele locale, organele 
si organizațiile de partid 
au datoria ca. printr-o

25 iulie

bună organizare a mun
cii. să asigure deplina 
folosire a combinelor și 
mijloacelor de transport, 
astfel incit. în timpul 
cel mai scurt. întreaga 
recoltă de grîu să ajungă 
in magazii.

In pagina a 111-a : raidul nostru în județele Mureș și Satu Mare

Repere ale creșterii nivelului de trai al poporului

Un nou lot de nave la cheiul Șantierului naval din Drobeta-Turnu Severin

în ultimul deceniu, in județul Olt:
SCHIMBĂRI PROFUNDE 

ÎN BIOGRAFIA FIECĂREI FAMILII

Mereu 
tînărul Blaj

Tn ultimii 15 ani, producția industrială a 
orașului a crescut de peste 25 de ori.
Fabrica de placaj, cea mai importantă 
din țară, realizează o producție de patru 
ori mai mare decît cea din România 
anului 1938.
Lipsit în trecut de industrie, Blajul avea 
o populație cît o comună cuprinsă de 
astăzi. Din 1960 pînă în prezent, popu
lația orașului aproape s-a dublat, ajun- 
gînd la peste 20 000 de locuitori.
Monografia tipărită în 1971 este astăzi 
complet depășită ; au apărut, intre timp, 
numeroase întreprinderi, cartiere de lo
cuințe, obiective social-culturale. *

Sintem in Blaj, pe terasa 
complexului turistic „Tîr- 
navele“ aflat in construc
ție. Cel mai înalt punct 
din oraș. Vegetația bogată 
inundă cu clorofilă casele 
de pe Hulă, zidurile albe 
ale noilor blocuri. Orașul 
stă între brațele Tirnave- 
lor, care se unesc în aval, 
ca un snop de grîu intre 
coarnele unei furci țără
nești. O metaforă care ani 
mulți a însemnat un des
tin. Pe Tîrnave se afla 
doar grînarul Transilvaniei. 
Cereale, vinuri, animale. 
Cindva. ținut ..eminamente 
agricol".,.

Cuprind roată cu privi
rea orașul. Iată teiul lui 
Eminescu. sub care poetul 
a poposit înainte de a in
tra în „Mica Romă". Se 
vede coroana semeață a 
stejarului lui Iancu. Pen
tru alimentarea cu apă a 
uriașului arbore a fost con
struit un bazin special. Iată 
dealul lui Avram Iancu 
pe care în acel mai de 
glorie al anului 1848. tunu
rile de cireș și călăreții, 
bărbați din moțime, ve
gheau desfășurarea adu
nării naționale de pe Cîm- 
pia Libertății. Pe cîmpie 
stau, parcă la sfat, dăl
tuit! în bronzul nemuritor

al recunoștinței patriotice. 
Simion Bărnuțiu. Bălcescu, 
Avram Iancu, Kogălnicea- 
nu. Ștefan Ludwig Roth, 
Petofi. Vasile Alecsandri... 
Ansamblul monumental 
..Gloria", inaugurat cu cî
teva luni în urmă, re- 
prezentind o „poartă a 
istoriei" străjuită de trei 
tinere fete, simbol al celor 
trei provincii românești, 
răspunde visului înfăptuit 
de urmași. „La 15 mai 1848. 
pe Cimpia Libertății, re
prezentanții poporului ro
mân au rostit răspicat do
rința arzătoare a reali
zării unității naționale, a 
statului national român, vi
sul de aur al unor veacuri 
de suferință si luptă, prin 
istoricele cuvinte «Vrem să 
ne unim cu țara !»“ — stă 
scris pe soclul monumentu
lui.

Căutăm celelalte inscrip
ții, mărturii ale Blajului 
luminilor, luptei și năzuin
ței patriotice. în parcul Re
publicii, fremătînd de mul
țimea teilor, descifrăm : 
„La data de 18 octombrie 
1754 și-a deschis în aceas
tă clădire, cursurile cea 
dintîi școală sistematică 
din 'țara noastră în care 
învățămîntul s-a predat în

limba română — școala de 
obște. Deschisă tuturor și 
de toate vîrstele pentru a 
se deprinde in cetanie, cin- 
tare și scrisoare, nici o pla
tă de la ucenici așteptin- 
du-se“. Aici funcționează 
în prezent liceul agroin
dustrial. unul din cele 4 
licee ale orașului, care dis
pune de o frumoasă gră
dină botanică... Pe același 
zid. o altă inscripție : „în 
această clădire au funcțio
nat ca profesori 
Micu (1745—1806). 
ghe Șincai (1754—1821) 
Petru 
istorici 
mâni 
fruntași ai 
lene".

Traversînd 
casă joasă, modestă.

. că de marmură 
de rodnica si erudita acti
vitate a lui Timotei 
riu.
tile 
află

Maior 
și 

din

Samuil 
Gheor- 

și 
(1760—1821), 

iluminiști ro- 
Transilvania, 

Școlii Arde-

parcul, pe o 
o pla- 

amin teste

O parte 
ilustrului 
în grija

Cipa- 
din căr- 

învătat se 
bibliotecii

documentare care ii poar
tă numele, instituție inau
gurată odată cu mu
zeul de istorie cu prilejul

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

„în 1964. cu un an înainte de in- . 
trarea în funcțiune a întreprinderii 
de aluminiu din Slatina — ne spune 
maistrul Florea Fileu — locuiam cu 
soția în comuna Brebeni si munceam 
împreună ou ea la cimp. la C.A.P. 
M-am înscris atunci la cursurile de 
calificare din Slatina si. după absol
vire. am început să lucrez in între
prindere ca simplu muncitor la cuve. 
în 1965. odată cu prima șarjă de alu
miniu românesc am primit si eu pri
ma retribuție de muncitor — 1000 
lei. Apoi am urmat liceul, școala de 
maiștri si. de curind. am încheiat 
cursurile serale ale facultății de sub- 
ingineri de pe lingă întreprindere, 
între timp s-a calificat si soția Si a 
intrat în cîmpui muncii. împreună 
cu cei doi copii ne-am mutat la oraș 
într-un apartament confortabil, ofe
rit de stat. Schimbarea profesiei 
mele si a soției, din țărani coopera
tori in muncitori industriali, ne-a 
adus multe satisfacții : materiale și 
spirituale. Cîstigăm acum împreună 
peste 4 500 lei lunar, ne-am cumpă
rat mobilă, frigider, televizor, tot ce 
tine de confortul modern. Dar inte
grarea noastră în rindurile clasei 
muncitoare ne-a dat mai presus de 
toate satisfacția unei contribuții su-

Ample acțiuni 
de muncă patriotică 
Dezvoltarea economică Impetuoasă 

a orașului Rm. Sărat în ultimii ani a 
fost însoțită și de îmbogățirea zes
trei edilitare a localității. Au apărut 
noi cartiere de locuințe, numeroase 
magazine si spatii comerciale moder
ne. creșe și grădinițe care însumea
ză acum peste 2 000 de locuri, au fost 
asfaltate străzi si trotuare, s-au ex
tins rețelele de apă si canalizare. La 
acest efort general de ridicare a gra
dului de confort urban, locuitorii Rm. 
Sărat contribuie prin muncă volun- 
tar-patriotică. După cum ne infor
mează primarul orașului. Constantin 
Dinu, duminică. 24 iulie, peste 8 000 
de cetățeni, tineri și vîrstnici. în 
frunte cu deputății consiliului popu
lar. s-au constituit în brigăzi de mun
că patriotică, desfășurind o vastă ac
țiune de curățire a peluzelor și spa
tiilor verzi, de amenajare a intrărilor 
in oraș, de gospodărire a spațiilor 
dintre blocuri. Bilanțul zilei consem
nează. între altele, curățirea de buru
ieni. săpături pe lingă pomi si ar
buști pe 3 hectare, spatii verzi, trans
port de pămint fertil si plantarea 
florilor pe 7 000 mp rigole, amena
jări și curățiri de șanțuri pe 900 me
tri liniari. (Mihai Bâzu).

perioare la dezvoltarea economică a 
tării, la ridicarea nivelului general 
de bunăstare al întregului popor".

în județul Olt — asemenea tuturor 
județelor tării — modernizarea eco
nomiei. atragerea într-o proporție 
sporită a oamenilor muncii în sfera 
producției materiale au adus in pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului — perioada cea mai 
rodnică si mai prosperă din istoria 
patriei — modificări importante în 
biografiile fiecărei familii de aici. Ca

urmare a politicii de industrializare 
socialistă, de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe teritoriul 
tării, indicatorii nivelului de trai al 
populației iudetului s-au modificat 
substanțial : retribuția medie lunară

Mihai IONESCU 
Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

PA IR IA IU/ POEZIE
Poezia este convor

bire cu înaintașii, cu 
făpturile eroice, ca
pabile de iertfă ale 
trecutului neamului, 
dialog cu istoria în 
vederea edificării pre
zentului si descifrării 
căilor viitorului, scrie
re cu sentimentele si 
gîndurile semenilor 
noștri de azi. muncitori, 
constructori, țărani. A- 
cest dialog profund 
presupune cu necesita
te existenta unei con
științe a patriei, căci 
acolo unde aceasta nu 
si-a dezvăluit ființa, 
rostirea poetică nu se 
poate desfolia plenar. 
Fiecare om trăiește 
intr-un fel sau altul, 
cu munca si cu gîn
durile lui. adevărul si 
realitatea patriei. Poe
tul este graiul Patriei, 
este vocea istoriei, 
conștiința acesteia în
florită în cuvint. cu- 
vînt nou. fierbinte, 
cuvînt investit cu pu
terea de a-i îmbărbă
ta pe oameni, de a le 
aduce bucuria unui 
ideal înalt, de a le a- 
trage atentia asupra 
frumuseților naturii 
patriei, de a le înno
bila sufletele prin cul
tivarea virtuților mo
rale. armonia cea ro
ditoare si împlinitoa
re de caracter.

Nimic nu mi se pare 
astăzi, ca poet, mai 
important decît de a 
cultiva pe calea deli
cată a cuvintului in

spirat în sufletele noi
lor generații din pa
tria noastră socialistă 
toate aceste virtuti. de 
a-i ajuta să crească 
drepți si frumoși, cu
rați si sinceri, pătrunși 
de valorile istorice ale 
neamului nostru, de 
spiritul de iertfă sl de 
omenie, de setea de 
dreptate, de modestia 
si cinstea poporului

Însemnări de 
loan ALEXANDRU

român statornicit aici 
în iurul Carpatilor 
din vremi străvechi cu 
gindul unei patrii in 
suflet, la desăvîrsirea 
căreia lucrează si pri- 
veghează de două mi
lenii. La formarea o- 
mului nou. moral, de 
caracter, a adevăratu
lui patriot, om al 
muncii, poezia prin 
care înțelegem bucu
ria dăruirii nedisimu
late are un greu cu
vînt de mărturisit. Ca 
omul să se hotărască 
să devină mai bun are 
nevoie de pilda vie a 
altui om moral, iar ri
dicarea din istorie a 
făpturilor morale la 
viată perenă îi revine 
cuvîntului poeților. 
Sînt pilde vii de iertfă 
si frumusețe din no
bilul nostru trecut ce 
trebuie aduse în con

temporaneitate pentru 
a o lumina si înnoi si 
îmbărbăta : iar aceste 
făpturi cu atît sînt mai 
convingătoare, cu cît 
sînt părinții noștri, 
înaintașii noștri.

Fată de ctitorii și 
eroii altor ponoare 
poți si trebuie să ai 
admirație si prețuire, 
însă fată de ctitorii 
propriului tău neam 
admirația se preface 
în iubire profundă, 
cea mai trainică pute
re de univers.

Constantin Brânco- 
veanu cu cei patru fii 
ai săi jertfiți pentru 
credința neamului nos
tru. Mihai Viteazul, 
Ștefan oel Mare. Nea- 
goe Basarab. Tudor și 
Bălcescu. Horia și 
Iancu si atitia alții 
sint pentru noi acele 
făpturi ale slujirii a- 
devărului Patriei care 
pot renaște în conști
ința fiecărei generații. 
Putna și Mărășești, 
Alba Iulia sau Curtea 
de Argeș sînt pentru 
noi mai mult decît pi
ramidele si Termopi- 
lele altor popoare. 
Prin ele. prin aceste 
ctitorii, prin această 
natură si istorie a Pa
triei noastre am văzut 
cerul înstelat de dea
supra noastra de-a 
lungul veacurilor și în 
spiritul lor mărturisim 
un cuget si un grai al 
dreptății si întei“pciu- 
nii între celelalte po
poare pe pămînt.
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i RĂSTURNAREA 
DICTA TURII FASCISTE 

PE CALEA INSURECȚIONALĂ
„23 August — sublinia tovarășul 

NICOLAE CEAUSESCU — a des
chis poporului român calea eliberă
rii sociale si naționale, a descătușat 
energia revoluționară a maselor 
populare, care, sub conducerea co
muniștilor, au desfășurat ample 
lupte sociale, au înfăptuit revolu
ția populară, au înfrint reactiunea 
burghezo-moșierească, au cucerit 
întreaga putere politică in stat și 
au trecut la construirea socialismu
lui". Aceste evenimente revoluțio
nare care au schimbat structural 
viata ponorului si înfățișarea tării 
s-au aflat, istoricește. într-o strinsă 
relație, fiind nemijlocit legate de 
Însuși conținutul și caracterul actu
lui de la 23 August.

Este un adevăr incontestabil că 
Partidul Comunist Român a fost 
stegarul consecvent al luptei îm
potriva fascismului; P.C.R. a dez
văluit, de la început, primejdia de 
moarte pe care o reprezenta acesta 
pentru libertatea, independența și 
integritatea teritorială a țării, pen
tru cauza democrației și păcii, pen
tru însăși existența națiunii. Parti
dul a fost organizatorul marilor 
acțiuni de masă împotriva fascis
mului din perioada premergătoare 
războiului, iar in timpul acestuia 
— principala forță a mișcării de 
rezistență, forța însuflețitoare a 
luptei pentru zdrobirea mașinii de 
război naziste, pentru doborîrea 
dictaturii fasciste și alungarea ocu- 
panților hitleriști de pe pămîntul 
patriei.

După cum se știe, in anii celui 
de-al doilea război mondial, ca 
urmare a agresiunilor succesive, 
Germania hitleristă ajunsese să-și 
exercite ocupația asupra majorită
ții covîrșitoare a statelor Europei, 
ducînd o politică de dominație și 
represiune sîngeroasă, de lichidare 
a unor popoare Întregi șl transfor
mare a numeroase state in simple 
provincii ale Reichului nazist. în 
aceste condiții, alungarea cotropi
torilor fasciști a devenit, în toate 
țările, sarcina fundamentală a for
țelor democratice și patriotice, în 
fruntea cărora s-au situat comu
niștii. Se poate aprecia că în toate 
țările cotropite, comuniștii au dat 
cele mai grele jertfe de singe pen
tru . sfărîmarea jugului hitlerist.

înfăptuirea acestui obiectiv, do
borîrea dominației naziste și elibe
rarea țărilor europene nu s-au în
făptuit insă uniform, in mod ste
reotip, în toate țările, ci au cunos- 

| cilt forme, aspecte și evoluții va
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MEREU TINĂRUL BLAJ

Din noua arhitectura a orașului Slîntu Gheorghe Foto : E. Dichiseanu

Schimbări profunde in biografia fiecărei familii
(Urmare din pag. I)
a sporit cu peste 700 lei. a crescut 
de 2 ori numărul persoanelor înca
drate in muncă, s-a înnoit peste o 
pătrime din fondul locativ, puterea 
de cumpărare a populației a sporit 
de 3 ori. s-a mărit de 3,2 ori volu
mul serviciilor, s-a încheiat acțiunea 
de electrificare a localităților rurale, 
populația urbană a sporit de 2 ori... 
In rindurile ce urmează ne vom opri 
la unul dintre aceste elemente ale 
nivelului de trai, si anume creșterea 
numărului locurilor de muncă.

— Astăzi, structura populației ju
dețului nostru — ne spune tovarășul 
Pascal Popescu, directorul direcției 
județene pentru probleme de muncă 
si ocrotiri sociale — este mult schim
bată fată de acum 10—15 ani. Puter
nica dezvoltare industrială a județu
lui a determinat sporirea numărului 
locurilor de muncă, creșterea pon
derii angajatilor in cadrul populației 
ocupate, in primul rind creșterea rai
durilor clasei muncitoare. Astăzi, in 
balanța iortei de muncă din județ 
NUMĂRUL PERSOANELOR ÎNCA
DRATE ÎN INDUSTRIE A SPORIT, 
FAȚA DE 1965. DE APROAPE 5 
ORI. Punerea în funcțiune a zeci de 
capacități productive, ca urmare a 
politicii de industrializare, a atras 
duoă sine nu numai o utilizare su
perioară a potențialului uman din 
această zonă a tării — înainte pro
nunțat agrară, dar. si creșterea apor
tului județului nostru la dezvoltarea 
economiei naționale. FAȚA DE 1965, 
cînd aproape 80 la sută din populația 
activă a județului era ocupată in a- 
aricultură. unde realiza o productivi
tate destul de redusă, astăzi OAME
NII MUNCII ÎNCADRAȚI ÎN SEC
TOARELE NEAGRICOLE ALE JU
DEȚULUI DAU ȚARII O PRODUC
ȚIE — CALCULATA PE O PER
SOANA ANGAJATA - APROAPE 
DE 20 DE ORI MAI MARE. Tot sub 
aspect cantitativ se remarcă crește
rea ponderii populației ocupate in 
construcții, in transporturi. în secto
rul serviciilor, precum si reducerea 
numărului de persoane ocupate in 
agricultură (ponderea acestora, in 
cadrul forței de muncă active, dimi- 

riate, determinate atît de factorii 
externi — între care o importanță 
hotăritoare aveau mersul operațiilor 
militare, înfrîngerile provocate Ger
maniei hitleriste pe plan militar de 
forțele coaliției antihitleriste, în 
primul rind de Uniunea Sovietică 
pe ai cărei umeri s-a aflat greul 
războiului — cit și de factorii in
terni.

Firește, ar fi eronat să se abor
deze această problemă unilateral 
sau exclusivist, numai dintr-un 
unghi de vedere sau altul, pentru 
că în toate împrejurările factorii 
externi și interni s-au aflat într-o

Originalitate și spirit creator 
în politica partidului de transformare 

revoluționară a societății românești
strinsă conexiune, lntr-o legătură 
indisolubilă. Dar modul in care 
acești factori au înrîurit desfășura
rea luptei de eliberare națională, 
felul cum s-a împletit acțiunea 
lor, accentele precumpănitoare în 
diferitele faze au cunoscut pon
deri diferite, variații de la caz la 
caz, de la țară la țară'.

în ce privește țara noastră, în
făptuirea insurecției de la 23 Au
gust a constituit expresia liniei ge
nerale a Partidului Comunist 
Român care s-a pronunțat pentru 
răsturnarea prin forță a regimului 
fascist, alungarea trupelor hitle
riste, scoaterea imediată a Româ
niei din războiul antisovietic și 
trecerea sa de partea Uniunii So
vietice, a marii coaliții antifasciste. 
Această linie avea ca esență acțiu
nea energică, proprie, a forțelor 
interne, în condițiile externe favo
rabile și a împrejurărilor stimulato
rii generate de evoluția războiului, 
de desfășurarea ofensivei elibera
toare a armatei sovietice.

Aceasta a reprezentat o opțiune 
fundamentală a partidului nostru, 
singura care putea asigura, în îm
prejurările date, un curs al eveni
mentelor corespunzător atit intere
selor imediate și de perspecti
vă ale poporului român, aspirații

nuîndu-se de la aproape 80 la sută, 
in 1965. la circa 56 la sută in pre
zent). La fel de semnificative sint 
insă si MODIFICĂRILE CALITATI
VE ÎN STRUCTURA POPULAȚIEI 
OCUPATE. Astăzi. însăși noțiunea de 
muncitor industrial sau agricol are 
un alt conținut. Un muncitor din 
industrie stăpinește si dirijează, 
în medie, mijloace de produc
ție de o valoare dublă fată de 
acum 5 ani (in aceeași proporție au 
crescut si eforturile statului pentru 
crearea unui nou loc de muncă). în 
prezent. PESTE 80 LA SUTA DIN 
MUNCITORI SINT CALIFICAȚI ÎN 
PROFESII. ÎN MAJORITATE NOI 
PENTRU JUDEȚ : metalurgist, ote- 
lar. forior. laminorist. constructor de 
vagoane etc. NUMĂRUL SPECIA
LIȘTILOR CU STUDII SUPERIOA
RE (ingineri, subingineri si econo
miști) S-A DUBLAT ÎN MAI PUȚIN 
DE 4 ANI. In agricultură, ca urmare 
a așezării sale pe noi baze de pro
ducție. profesia de țăran este mult 
schimbată. Drept rezultat al meca
nizării și chimizării agriculturii, al 
extinderii irigațiilor, al creșterii cali
ficării forței de muncă din agricul
tură. aportul țărănimii la sporirea 
producției agricole, eficienta muncii 
fiecărui lucrător au crescut din 1965 
oină azi. in medie, de 2,3 ori pe o 
persoană activă.

— Numai în ultimii cinci ani — 
ne-a spus tovarășul Constantin 
Gheorghe. secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R. — veniturile 
bănești din muncă ale celor ce lu
crează în industrie si agricultură au 
sporit cu peste 1 miliard lei. De la 
recensămintul din 1966, peste 15 000 
familii s-au mutat în aparta
mente noi. majoritatea apartamente
lor fiind atribuite noilor angajați 
proveniti în bună parte din mediul 
rural (peste o treime din actuala 
populație a orașelor ludetului provi
ne de la sate). Dar eforturile socie
tății s-au îndreptat in permanentă 
nu numai spre satisfacerea cerințe
lor materiale ale cetățenilor, ci si a 
celor spirituale. Funcționează în pre
zent în iudet o puternică bază de 
învătămînt. de ridicare a calificării 

lor sale de independență și suve
ranitate națională, cit și de înnoiri 
profund democratice în viața so
cială. Partidului nostru i-a fost 
străină și a respins în mod ferm 
ideea unui simplu puci, a unei lo
vituri de stat împotriva regimului 
fascist, prin acțiunea unor cercuri 
înguste care ar fi ținut departe ma
sele largi populare, ar fi frinat mo
bilizarea și participarea lor activă 
la mersul evenimentelor. In același 
timp, au fost respinse concepțiile 
care preconizau poziții de pasivi
tate. de așteptare a eliberării din 
afară. O operă istorică vastă și 

trainică poate fi numai opera pro
prie a poporului — și tocmai în 
acest sens a privit F.C.R. elibe
rarea patriei.

In acest fel, opțiunea partidului 
s-a cristalizat prin organizarea ac
țiunii proprii de eliberare, conside
rată ca o mișcare de masă a celor 
mai largi forțe sociale patriotice, 
democratice. în viziunea partidu
lui, o asemenea mobilizare repre
zenta o garanție a succesului insu
recției și, totodată, constituia pre
misa transformării ulterioare ra
pide a mișcării insurecționale într-o 
amplă acțiune a întregului popor 
pentru adinei transformări demo
cratice, de natură să conducă, în 
cele din urmă, la schimbări struc
turale în viața sociai-politică a 
țării, la înlăturarea vechilor rîn- 
duieli burghezo-moșierești, la făuri
rea unei societăți noi.

Tocmai avînd in vedere această 
perspectivă revoluționară, partidul, 
respingînd energic orice tendință 
de sectarism, a lansat chemarea și 
a acționat practic, politico-organiza- 
toric, pentru închegarea unui larg 
front antifascist, cu participarea tu
turor forțelor politice și sociale 
care se situau pe poziții patriotice.

Dezvoltind legăturile cu forțele 

profesionale. Avem 14 licee indus
triale si agroindustriale. 13 scoli 
profesionale si de maiștri. în care 
s-au pregătit in ultimul cinai- 
nal. alături de cei calificați la 
locul de muncă, peste 18 000 munci
tori si maiștri. Creșterea rindurilor 
clasei muncitoare a atras dună sine 
și dezvoltarea rețelei de cultură și 
artă : funcționează în iudet 6 case 
de cultură, dintre care una moder
nă. cea a sindicatelor, dată de curind 
în funcțiune. 154 cămine culturale, 
520 biblioteci cu un fond de peste 1,8 
milioane cărți. Numărul familiilor 
care au acum televizoare este de 
circa 20 de ori mai mare. Deosebit 
de semnificativă este influenta dez
voltării industriei la sate, creșterea 
rindurilor clasei muncitoare din me
diul rural : aici lucrează in prezent 
peste 8 000 de muncitori angajați ai 
unităților industriale rurale, la care 
se adaugă alte cîteva zeci de mii de 
navetiști ce lucrează la oraș. Prin 
pătrunderea industriei la sate, prin 
dezvoltarea elementului muncitoresc 
în mediul rural se realizează ridica
rea satului la un nivel superior de 
civilizație, se creează astfel condițiile 
urbanizării sale, a apropierii de oraș.

înnoirile de oină acum din jude
țul Olt se constituie intr-o bază so
lidă pentru dezvoltarea viitoare, ac
tualul cincinal renrezentînd o nouă 
etapă de profunde transformări în 
nivelul de trai al populației. Prin in
trarea în funcțiune, oină în 1980. a 
noi capacități industriale si dezvolta
rea celor existente se vor crea peste 
17 000 noi locuri de muncă, se vor 
construi în cei 5 ani tot atitea apar
tamente cit in cele două cincinale 
anterioare, desfacerile de mărfuri 
vor cumula in perioada 1976—1980 
un volum de produse mai mare de- 
cît vinzările din întreaga tară din 
anul 1950. Se prefigurează, așadar, 
pentru județul Olt — ca si pentru 
toate județele tării — un tablou și 
mal bogat în realizări, care vor asi
gura satisfacerea la un nivel supe
rior a cerințelor oonulatiei. o îmbu
nătățire. în continuare, a condițiilor 
de muncă si viată ale tuturor locui
torilor acestor meleaguri. 

democratice statornicite tn anii pre
mergători războiului, P.C.R. a reu
șit, in cursul anului 1943, să pună 
bazele Frontului patriotic antihitle
rist. în componenta căruia, alături 
de P.C.R., intrau Frontul Pluga
rilor, Uniunea Patrioților, Partidul 
Socialist Țărănesc, MADOSZ și, 
temporar, Partidul Social-Democrat.

O influență hotăritoare în înche
garea sistemului general de alianțe 
al partidului a exercitat încheierea, 
in aprilie 1944, a Frontului unic 
muncitoresc între Partidul Comu
nist și Partidul Social-Democrat, 
ceea ce a marcat afirmarea clasei 

muncitoare ca nucleu și cataliza
tor al coaliției tuturor forțelor 
democratice, antifasciste.

Cunoscînd profund ansamblul 
contradicțiilor existente între regi,- 
mul antonescian și diversele 
cercuri ale claselor dominante, 
partidul a acționat, totodată, pen
tru a dezvolta colaborarea cu parti
dele politice burgheze — P.N.Ț. și 
P.N.L. In același timp, P.C.R. a 
desfășurat o largă activitate in rin- 
durile armatei, a stabilit legături 
cu un șir de cadre de comandă, 
generali și ofițeri animați de sen
timente patriotice, dornici să con
tribuie la salvarea țării de grava 
primejdie ce o amenința. Au fost 
stabilite, de asemenea, contacte cu 
monarhia, care, in perspectiva 
apropiatei prăbușiri a Germaniei 
hitleriste, încerca să se desolida
rizeze de dictatura fascistă.

Astfel, în vara anului 1944 se 
făurise, datorită activității perse
verente și, totodată, suple, elastice, 
a Partidului Comunist, o largă coa
liție ce inmănunchea cele mai largi 
și mai diverse forțe politice și so
ciale care se pronunțau dintr-un 
motiv sau altul pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste, pentru ieșirea 
României din războiul antisovietic 

(Urmare din pag. I)
Împlinirii a 125 de ani de la revolu
ția din anul 1848.

Atit de încărcat de istorie. Blajul 
a lîncezit între cele două războaie 
mondiale, trăind la umbra gloriei 
străbune. Date de monografie con
semnează în această perioadă eve
nimente de interes strict local. Se 
înființează fabrica de cărămidă si 
țiglă „Vulcan" si o distilerie de spirt 
cu activitate sezonieră. Apar diver
se ateliere mici în care trudesc două- 
trei calfe.

Blajul însă avea altă vocație decît 
aceea de tîrg colbuit impusă de gu
vernarea mărginită a profitului per
sonal. Mlădițe de viată nouă aveau 
să apară, tot mai viguros, in anii 
construcției socialiste. Cea mai pu
ternică o reprezintă industria. Pe 
malul Tîrnavei Mari se constituie o 
amplă platformă industrială. Mai în- 
tîi. marele complex de prelucrare a 
lemnului, a cărui producție globală 
s-a triplat in ultimii 10 ani.

— Producem în fiecare an 20 000 
garnituri de mobilă. Cite una pentru 
fiecare locuitor al orașului — ne 
spune, cu reținută mîndrie. ing. Ale
xandru Ciuruș, directorul complexu
lui. Mobila noastră.se exportă îți nu
meroase țări. Mai producem plăci 
fibrolemnoase — prima de acest fel 
construită în tara noastră — PAL, 
placaj, uși și ferestre, drojdie fura
jeră. în industria de prelucrare a 
lemnului. C.P.L. Blaj a devenit în 
scurt timp un nume de tradiție și 
prestigiu.

Pe aceeași platformă a intrat în 
funcțiune. în cincinalul trecut. între
prinderea de accesorii pentru mașini- 
unelte. Producție de complexitate 
tehnică si măiestrie profesională, re
alizată de un colectiv tinăr care mun
cește si învață. învață Îndeosebi la 
școala muncii, o nouă scoală a Bla
jului contemporan.

în vecinătate, o nouă unitate in
dustrială. fabrica de brînzeturi. Apoi, 
stațiunea experimentală viticolă, 
care si-a creat si dezvoltat o nouă 
bază de cercetare si producție. Viile 
stațiunii si ale I.A.S.-ului înconjoară 
orașul pe dealuri ca un briu. ..Fe
teasca" si „Traminerul". prețuite în

și alăturarea la coaliția antihitle- 
ristă.

Folosind în mod corespunzător 
condițiile favorabile create de stră
lucitele izbînzi repurtate de ar
mata sovietică împotriva Germa
niei hitleriste, partidul a organi
zat șl înfăptuit, în colaborare cu 
celelalte forțe democratice, patrio
tice, insurecția națională antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944. Ca urmare a desfășurării vic
torioase a insurecției, vitezele ar
mate sovietice au putut intra in 
ultimele zile ale acelui august fier
binte intr-un București complet 
eliberat, unde populația le-a făcut 
o călduroasă primire, cu flori și 
aclamații. Așa cum se știe, potrivit 
planului elaborat de partid în co
laborare cu alte forțe antihitle
riste. odată cu răsturnarea dictaturii 
fasciste Întreaga armată română «-a 
avîntat în lupta împotriva Germa
niei naziste, țara noastră angajîn- 
du-se cu întregul ei potențial mi
litar și economic, alături de Uni
unea Sovietică, de coaliția antihitle- 
ristă, aducînd o contribuție de sea
mă, larg apreciată, la prăbușirea 
frontului hitlerist din Balcani și din 
întregul Sud-Est european, la des
chiderea căilor spre Europa cen
trală, la scurtarea războiului, în- 
tr-un cuvînt la zdrobirea fascis
mului.

Faptul că Partidul Comunist Ro
mân a organizat și condus insurec
ția i-a sporit considerabil prestigiul 
in fața națiunii, care s-a convins că 
politica sa corespunde pe deplin 
aspirațiilor patriotice, intereselor 
vitale și năzuințelor întregului po
por. Partidul și-a dovedit, totodată, 
în mod deosebit de pregnant tăria 
și capacitatea de organizare și unire 
a forțelor democratice și patriotice.

însemnătatea orientării P.C.R. 
spre calea insurecțională s-a vădit 
în întreaga desfășurare ulterioară 
a procesului revoluționar. Tocmai 
organizarea unei ample acțiuni pro
prii pentru autodeterminare națio
nală a activizat din punct de ve
dere politic masele largi populare 
de la orașe și sate, a creat condiții 
pentru unirea lor strinsă în jurul 
partidului, ceea ce avea să aibă o 
influență decisivă asupra implan
tării adinei a partidului în toate 
straturile societății, asupra tuturor 
evenimentelor ulterioare, a desfășu
rării victorioase a revoluției popu
lare și ridicării ei pe o treaptă su
perioară — revoluția socialistă.

Ioan ERHAN 
JfJI

medalii, se întilnesc pe alte meridia
ne cu mobila de Blaj — purtind. a- 
dunat in buchet, soarele de pe Tîr- 
nave.

Soare spre care se deschid dimi
neața ferestrele celor peste 600 fa
milii, care locuiesc in apartamentele 
noi din ..Satul Blajului", un modern 
cartier, cu numeroase magazine, 
cresă si grădiniță, un nou local de 
postă (inaugurat de curind. odată cu 
introducerea telefoniei automate in 
oraș).

— De ce „Satul Blajului" ?
— Poate pentru că aici, in spatele 

gării, se construiseră cu greu case 
joase, cu acoperișuri de țiglă si 
curții ca prin satele din jur — caută 
o explicație tinărul inginer construc
tor Victor Fuior, blăiean de origine, 
care poartă răspunderea construcții
lor social-cul turale din orașul natal. 
Acum, iată, aici s-a mutat centrul.

Din „Satul Blajului", denumire 
pe care o cunosc doar blăje- 
nii autentici, artera dreaptă a stră
zii Eroilor urcă lin spre vechiul 
centru, arătîndu-și primenirile. Com
plexul meșteșugăresc, școala gene
rală cu 16 săli de clasă, deocamdată 
în roșu, casa nouă de cultură, cu 
bustul lui Axente Sever in față, 
parcul „Avram Iancu", amenajat prin 
munca patriotică a localnicilor, clu
bul tineretului, complexul comercial, 
magazinul „Modern" și complexul 
„Tîrnavele", cu hotel, restaurant, bra
serie, bar de zi.

— Numărul apartamentelor con
struite pînă acum depășește 1 000 — 
precizează Dionisie Heljoni, tinărul 
primar al Blajului. Pentru tinerii 
muncitori am construit cămine. în 
primele șase luni din acest an locui
torii orașului au efectuat prin muncă 
patriotică lucrări ce depășesc 12 mi
lioane lei. Orașul poartă cu mîndrie 
in inimă trecutul istoric și prezentul 
socialist. în acest cincinal vom mai 
construi, printre altele, o fabrică de 
sticlărie și un spital cu policlinică. 
Creștem mereu.

în muncă și rodnică visare, Blajul 
trăiește omeneasca sa viață — 140 
căsătorii și 592 nașteri în prima ju
mătate a acestui an — fiind mereu 
și în strinsă îmbrățișare un Blaj al 
istoriei, al industriei, al împlinirilor, 
al tinereții epocii noastre.

Cuvîntul 
cititorilor, 
CUVÎNTUL 

OAMENILOR
MUNCII

în interesul bunului mers 
ul economiei nuționule

Rezultate bune 
în acțiunea 

de autoutilare
KENYERES ZOLTAN. șeful sec

ției mecano-energetic. Combinatul 
de pielărie si Încălțăminte „Clu
jeana" :

Creația tehnico-științlfică a mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor din combinatul nostru se mate
rializează și în amplul volum de 
autoutilări. în cadrul secției me- 
cano-energetice se dezvoltă o ade
vărată făbricuță de construcții de 
mașini, unde realizăm anual un 
important număr de mașini, uti
laje și instalații care, în bună par
te, se importau. Cele mai multe 
dintre ele au caracteristici tehnico- 
funcționale superioare celor simi
lare din țară sau aduse din import. 
Numai in acest an avem un plan 
de autoutilări de 3,2 milioane lei, 
care, practic, a și fost realizat. 
Ne-am concentrat atenția spre rea
lizarea unui volum de utilaje ne
cesare fabricii de piele, aflate în 
dezvoltare, printre care uscătoare 
celulare cu cîrlige, uscătoare cu 
fire cu cite 2—3 celule etc. Am în
zestrat fabrica de cauciuc cu pre
se, mașini de debavurat tălpi de 
cauciuc, cuptoare pentru remediat 
plăci de cauciuc, linii de transport. 
Pentru fabrica de încălțăminte asi
gurăm mașini de confecționat bran- 
țuri, mașini de șlefuit tocuri, de 
uns rame, de aplicat rame ș.a. Sa
tisfacem și unele cerințe ale altor 
întreprinderi din ramură. Printre

Pe teme
Treabă făcută 
pe jumătate

NICOLAE ACULOV și STAN 
GHEORGHE. locatari ai blocului 
din str. Apolo 5 A — Brașov :

S-a împlinit circa o lună de zile 
de cind ne-am mutat în blocul de 
pe strada Apolo 5 A. Din păcate, in 
tot acest timp n-am beneficiat nici 
măcar un ceas de apă caldă mena
jeră, iar la bucătării nu am putut 
găti din lipsă de combustibil. In a- 
cest timp am bătut in repetate rîn- 
duri pe la porțile instituțiilor care 
au obligația să rezolve aceste proble
me. Dar fără rezultat. Ing. Ștefan 
Boian. sef de sector la I.R.I.D.G.N., 
ne-a declarat că nu dispune încă de 
documentația necesară pentru com
bustibilul destinat bucătăriilor. 
Marin Natu, șef de lot adjunct la 
G.I.G.C.L., ne-a declarat și el că nu 
ne poate furniza aoa caldă deoarece, 
deși blocul respectiv este racordat 
la C.T.A. de pe str. Neptun, nu 
este aprobată cota de combustibil și 
pentru blocul nostru. în ce o pri
vește pe ing. Ileana Zaharescu de 
la O.J.C.V.L., aceasta ne-a descura
jat și mai mult, spunindu-ne că va 
mai trece destul timp pină cind 
blocul nostru va beneficia de 
utilitățile respective. Nu știm la ce 
porți să mai batem. Considerăm 
insă că procedeul de a se da in 
folosință un bloc practic neter
minat, numai pentru a se putea ra
porta predarea lui in termen, este 
incorect și cerem să se ia măsuri 
in consecință.

...si diverse
Un cămin cultural... 

ferecat
MIHAI AILOAIEI. muncitor la 

I.J.C.M. Botoșani :
Mi-am petrecut în prima parte a 

acestei luni o bună parte din con
cediu la un coleg din ■comuna Bră- 
ești. județul Botoșani. Am întilnit 
aici multi tineri : unii — muncitori 
navetiști, alții — cooperatori, elevi 
la diferite licee etc. Cu totii însă 
aveau același necaz : localul că
minului cultural stă închis aproape 
in permanentă de mai bine de un 
an. Mai precis, de cind la conduce
rea acestuia se află tovarășa Elena 
Cuibă. „Și n-ati făcut nimic pentru 
schimbarea acestei situații ?“ — 
l-am întrebat pe tovarășul Mihai 
Galon, secretarul comitetului co
munal U.T.C. „Cum să nu — mi-a 
răspuns. Numai că. atît primăria 
locală, cit si comitetul județean 
pentru cultură si educație socialistă 
se lasă greu înduplecate pentru a 
lua măsurile cuvenite".

Eticheta 
și conținutul

LIVIA POPESCU. Breaza, jude
țul Prahova :

Nu mică mi-a fost mirarea cînd, 
deunăzi. în lingura de spumă am 
găsit cîteva bucăți de fidea... din 
material plastic. Le-am scos și 
mi-am zis că. totuși, noroc că s-au 
nimerit la mine si nu la copii. Dacă 
n-as fi făcut eu supa, as fi dat vina 
oe negii ienta gospodinei care a 
încurcat, cum se spune, borcanele. 
Dar fideaua cu pricina provenea 
dintr-o pungă pe care scrie „Paste 
extra" si costă 3.70 lei. cumpărată 
de la magazinul alimentar din piața 
orașului nostru. Fiind vorba de un 
aliment si încă de unul foarte larg 
răsoindit. cred că cei ce produc si 
ambalează acest produs trebuie să 
fie mult mai exigenti în munca lor 
si să nu permită nici un fel de a- 
batere de la regulile stricte de igie

altele, întreprinderilor „Libertatea" 
din Arad și „Bihoreana" din Mar- 
ghita le-am livrat mașini de format 
călciie și mașini de scămoșat tălpi 
matrițate ; de asemenea, am reali
zat utilaje pentru întreprinderea 
„Carmen" din București și I.P.U. 
Sport Reghin. Sîntem hotăriți să 
amplificăm activitatea de autouti
lări, să-i dăm un conținut calitativ 
nou. prin valorificarea și mai lar
gă a gîndirii creatoare a colec
tivului.

Muncitorii auxiliari: 
dornici să se califice, 
dar solicită sprijin
DOREL CHILAREZ, muncitor la 

întreprinderea de aluminiu Slatina:
Din cei circa 1 500 de muncitori 

auxiliari ai întreprinderii noastre, 
peste 80 la sută au o calificare : 
mecanic de întreținere, conducător 
auto, electrician etc. Este normal 
ca și noi, ceilalți, să învățăm o me
serie. Iată de ce am solicitat În
scrierea la cursurile de pregătire 
pentru calificare la locul de mun
că. De la 1 august voi urma un curs 
de 6 luni pentru a deveni lăcătuș 
mecanic pentru electroliză. Dar 
mulți ajți muncitori din sectoarele 
auxiliare au solicitat Înscrierea la 
cursuri de pregătire. Solicitările se 
rezolvă însă cu „încetinitorul". 
Propun ca in lumina hotăririlor 
primului Congres al consiliilor oa
menilor muncii să se ia măsuri 
operative pentru a satisface dorin
ța lor și în întreprinderea noastră.

sociule
Legume 

cu destinație 
dubioasă

LUDOVIC FEHER. maistru la în
treprinderea „1 Mai" — Satu Mare:

Activez de multi ani in cadrul 
unei echipe de control al oamenilor 
muncii și pot spune că sesizările și 
propunerile făcute în registrele 
unice de control de la multe uni
tăți comerciale controlate au fost 
tratate cu seriozitate si solu
ționate corespunzător. Sint insă, 
din păcate, și situații de ne
socotire a acestor reguli. Astfel, in 
urma unui control al echipei noas
tre, efectuat în 15 iulie a.c. la ma
gazinul Agrocoop din piața de ali
mente. am găsit în depozit cîteva 
lăzi cu vinete și ardei grași, cîteva 
kilograme de usturoi și roșii, măr
furi care nu se aflau expuse și la 
vinzare in fata cumpărătorilor. în
trebat cum explică această situație, 
responsabilul Vasile Boitor ne-a 
declarat că aceste cantități de 'le
gume au fost solicitate și deci re
zervate pentru căminul de zi ce 
aparține întreprinderii „Mondiala". 
Am verificat spusele gestionarului 
la căminul de zi : nici vorbă des
pre o asemenea solicitare. Care era 
adevărata destinație a legumelor 
din depozit n-am reușit s-o aflăm, 
dar ne-am dat seama după numărul 
destul de mare de persoane care 
„vizitau" depozitul, in timp ce alți 
numeroși cetățeni așteptau aceste 
mărfuri.

nă ce trebuie să caracterizeze acti
vitatea oricărei unităti de industrie 
alimentară. (N.R. — Dlicul trimis 
de cititoarea noastră conținea 
si „argumentul" ce nu poate fi con
testat : „fideaua" din material 
plastic).

• în comuna Gurahont (județul 
Arad) s-au construit și dat în folo
sință, în acest an. noi unităti co
merciale. între acestea, de peste 
două luni este gata o sifonărie, 
dar nu se poate da în folosin
ță din cauza lipsei de curent e- 
lectric. Constructorii care au exe
cutat lucrările au plecat înainte de 
a-si onora toate obligațiile contrac
tuale fată de beneficiar. (Alexan
dru Herlău, comuna Gurahont. ju
dețul Arad).

• Aflat in cel de-al 17-lea an de 
activitate, cineclubul de ne lîngă 
clubul sindicatelor din Otelul Roșu 
(Caraș-Severin) desfășoară o boga
tă activitate cultural-educativă. 
Filmele realizate de amatorii de 
aici au fost prezentate atît în loca
litate. cit si în alte orașe din iudet. 
cum ar fi : Caransebeș. Băile Her- 
culane. Reșița. De reținut este că 
in filmoteca cineclubului se află în 
prezent circa 150 de filme diferite. 
(Ion Hurtupan, orașul Otelul Roșu, 
iudetul Caras-Severin).

• Cu circa 7 ani în urmă. în ca
drul C.A.P. Burila Mare (Mehe
dinți) s-a început construirea unei 
brutării. Dar nici acum nu putem 
mînca pîine caldă de Burila. deoa
rece brutăria încă nu funcționează. 
Cit mai avem oare de așteptat ? 
(N.C. Perianu. satul Crivina. comu
na Burila Mare, iudetul Mehedinți).

• Deunăzi am cumpărat de la 
magazinul din sectorul forestier 
Teregova două cutii de conserve pe 
care scria că înăuntru se află gulaș 
cu carne de vită, ourtînd stampila 
fabricii de conserve Mureșeni. Cînd 
le-am deschis, cutiile erau umplute 
cu fasole și carne de porc. Ceea ce. 
sâ recunoaștem, este o altă gîscă în 
altă traistă. (Dumitru Schinteie, 
muncitor forestier, satul Rusca, co
muna Teregova, iudetul Caraș-Se
verin).

noastr%25c4%2583.se
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Cu ceasornicul și aparatul de fotografiat pe șantierul Combinatului petrochimic de la Teleajen

CUM FOLOSUL TIMPUL,.T0VAIA$l CONSTRUCTORI?
I RADIOGRAFII ALE UNOR

INVESTIȚII RESTANTE [

• De ce sînt rămase ’ 
în urmă?

• Cum trebuie acționat 
\ pentru redresare ?
I? ' \"5'. • 'X\' "S» ?

....

ează cu mult sub nivelul planificat. Ministerul Indus
triei Chimice și Ministerul Construcțiilor Industriale, 
Comitetul județean de partid Prahova au stabilit, in
ultima vreme, măsuri de redresare — urmărind, între
altele, asigurarea punerii in funcțiune, în devans cu 15 
zile, a instalației de distilare atmosferică și în vid. In 
aceste condiții, fiecare oră, fiecare minut au acum o 
valoare deosebită.

Deci, cum este valorificat timpul pe șantier ?

ORA 7,15: La montaj, din primele ore, disciplină 
și ordine...

ORA 8: ...iar alături de montori lucrează 
muncitori ai beneficiarului

ORA 7,45: Motocompresorul 
se încăpățînează să nu pornească...

ORA 10: ...iar macaraua mobilă stă 
neutilizată de două zile

ORA 11: „Nu ne fotografia#, 
că ne apucăm imediat de lucru!66

ÎN JUDEȚELE DIN CENTRUL ȘI NORDUL ȚÂRII

RECOLTA DE GRlU-mai repede strînsă și depozitată!
MURES

Sprijinul e binevenit; de ce nu sint insă 
bine folosite combinele proprii?

Declanșat cu o oarecare intirziere, 
secerișul cuprinde acum toate zonele 
agricole ale județului Mureș. Decisi
vă pentru Încheierea la timp a recol
tatului se consideră a fi realizarea cu 
orice preț a unei viteze zilnice de 
circa 4 500 ha. Obținerea unui aseme
nea ritm ar facilita incheierea sece
rișului intr-o perioadă de 10—12 zile, 
ceea ce, după aprecierea specialiști
lor, ar corespunde din toate punctele 
de vedere. Cu forța mecanică actuală 
— 950 combine C-12 și C-3. din care 
400 sosite din județele Olt. Ilfov și 
Dolj — în condițiile in care pe mari 
suprafețe griul este culcat, admițind 
chiar că toate combinele ar func
ționa fără întrerupere, nu se poate 
recolta decit cel mult 4 000 ha. ceea 
ce ar prelungi secerișul cu încă 3—4 
zile peste perioada planificată. Zi
lele bune de lucru insă trec și ni
meni nu garantează că nu vor apă
rea din nou ploile. Iată de ce. mu
reșenii se adresează cu rugămintea 
suplimentării ajutorului cu combine 
pînă la cifra de 600. asa cum de 
altfel au cerut inițial.

Mare sau mic, ajutorul din afară 
rămine tot ajutor. Răspunzători 
de strîngerea pînă la ultimul 
bob a recoltei sînt însă mecanizato
rii și cooperatorii de pe aceste me

La platforma Combi
natului petrochimic din 
Teleajen, unul dintre cele 
mai importante obiective 
ale industriei chimice, 
realizările din prima 
parte a anului se situ

leaguri. Și nu puține sînt inițiativele 
pornite din unități și care fac ca in 
multe locuri secerișul să se apropie 
de jumătate. La cooperativa agricolă 
din Șăulia recoltatul a inceput de 
mal bine de o săptâmină : peste 
500 de cooperatori, organizați în e- 
chipe de secerători. au trecut la strîn- 
sul griului de pe lanurile situate in 
pantă sau cele culcate la pămint și 
undă s-ar fi înregistrat pierderi dacă 
s-ar fi lucrat cu combinele. Snopii au 
fost clădiți in clăi, iar acum se 
treieră la batoză. Si nu este singurul 
exemplu. Șiruri nesfîrsite de clăi te 
intimpină la tot pasul. La coopera
tiva agricolă din Acățari. ele însu
mează aproape 50 hectare, la cea din 
Văleni — 60 ha, la Ungheni și Ogra 
— cite 30 ha.

Principala forță care condiționează 
încheierea cu succes a secerișului o 
constituie însă tot combinele. De aici 
și răspunderea ce revine fiecărui co
mandament comunal, fiecărei con
duceri de unitate, fiecărui specialist 
și mecanizator pentru folosirea cu 
maximum de randament a acestora, 
pentru evitarea risipei. Or. aceasta 
presupune, peste tot. o organizare 
temeinică a muncii. Exemple de 
bună organizare sînt in multe 
locuri, dar cel de la cooperativa a-

ORA 7: Pe șantier a sosit ORA 7,30: Întîrzia#i se grăbesc
doar bicicleta? încet

gricolă din Band poate fi luat drept 
model de organizare. De la mecani
zatorul de pe combină pină la cel de 
pe remorcă, fiecare avea concretizate 
cu exactitate sarcinile de lucru. După 
cinci zile de la începerea re
coltatului. nu s-a defectat nici una 
din cele 12 combine. Asa cum 
de altfel nu au ..căzut'* nici cele 
sosite din Olt. de la S.M.A. Stoe- 
nesti. aflate, cum s-ar spune, la al 
doilea seceriș al anului 1977. Verifi
carea generală a stării de funcțio
nare a fiecărei combine, in fiecare 
dimineață înainte de a intra în lu
cru, constituie doar unul din secre
tele acestui mod de lucru fără între
rupere. Un altul ar fi coordonarea 
planificată din partea specialiștilor și 
conducerii cooperativei care se află 
în cîmp, din primele ore ale dimi
neții pînă seara tîrziu.

Față-n față cu acest model de or
ganizare. lucrătorii de la ferma Va
lea Rece, aparținînd I.A.S. Sîncrai. 
au ținut să ne prezinte o mostră de 
ceea ce ar fi de dorit să nu întilnim. 
în plină amiază mare, cinci combine 
C-12 erau trase la umbră, acolo unde 
se afla de fapt punctul de comandă 
al ing. Francisc Csentery, trimis de 
la întreprindere să coordoneze sece
rișul în această fermă. Alte cinci 
combine lucrau pe o solă care să tot 
fi avut 20 ha. Acesta era tot frontul 
de lucru, pentru care nu numai că 
au fost reținute toate combinele re
partizate pentru această parcelă dar 
au mai fost trimise in ajutor, in di
mineața respectivă, alte cinci com
bine. După terminarea acestei sole, 
combinele urmau să fie trimise cale 
de 25 km altei ferme din Sîncrai. 

Evident, pentru toată lucrarea erau 
suficiente doar 4 combine, iar res
tul de 6 puteau fi trimise la Sincrai, 
incă cu o seară inainte. Așa. 6 com
bine au pierdut o zi bună de lucru, 
o zi in care puteau recolta cel pu
țin 30—36 ha. Și presele pentru ba- 
lotatul paielor erau tot in stare de 
repaus.

Și la o altă fermă de stat — Gre- 
beniș — aparținînd I.A.S. Zau de 
Cimpie, cit am stat între mecaniza
tori, nu mai puțin de 4 combine au 
tras pe dreapta pentru remedierea

SATU-MARE

Deficiente care micșorează viteza de lucru
5 J

Datorită ploilor, suprafețe întinse 
cu griu, secară și alte cereale au 
fost culcate la pămint. în pofida con
dițiilor grele de recoltat, această lu
crare se desfășoară intr-un ritm sus
ținut. în ultimele zile, cînd nu 
a plouat, s-a intensificat in multe 
locuri recoltatul. Recoltatul s-a efec
tuat pe mai bine de jumătate din su
prafața de 50 900 ha existente in 
I.A.S. si cooperativele agricole.

Comandamentul agricol județean a 
indicat să se efectueze cu prioritate 
recoltarea suprafețelor cu lanuri 
aflate în „picioare" sau mai puțin în
clinate de furtuni, aceasta pentru a 
se permite atingerea unei viteze cit 
mai mari de lucru fizice pe combine 
și implicit pentru a putea pune la 
adăpost, intr-un timp scurt, o can-

unor defecțiuni. Este adevărat că se 
lucra în condiții foarte grele, dar toc
mai pentru aceasta ar trebui să se 
întărească controlul stării de func
ționare a combinelor înainte de a 
intra in lanuri. A pune totul numai 
pe seama terenului și lanului culcat 
nu corespunde adevărului atit. timp 
cit, în aceleași condiții de lucru, in 
multe unități combinele funcționează 
fără întrerupere.

Iosif POP
Cornel POGACEANU

titate cit mai mare de griu. Fireș
te, in unitățile unde se respectă 
această indicație, rezultatele sînt 
bune. în acest sens, pot fi eviden
țiate cooperativele agricole ..Sătmă- 
reana". ..Someșul" din municipiul 
Satu Mare. Ardud. Homoroade. Sa- 
nislău. Cărei si multe altele.

Cu totul altfel se petrec lucrurile 
în alte cooperative agricole. în raza 
consiliului Beltiug, directorul S.M.A., 
Dezideriu Kovacs, a dispus dirijarea 
combinelor în zonele cele mai grele, 
mai inaccesibile din apropierea rîu- 
lui Crasna, unde griul este doborit la 
pămint, iar viteza de recoltare a 
combinei extrem de lentă, ca de 
exemplu la cooperativa agricolă Ghi- 
rișa. Logica acestei orientări a fost 
de a salva acest griu de eventuale 

ploi și revărsări ale inului Crasna, 
dar factorii care au adoptat-o au 
omis faptul că eventualele ploi și 
furtuni ce ar mai veni ar putea 
doborî și scutura și griul aflat in pi
cioare in prezent, deci pagubele ar fi 
mult mai mari.

In raza consiliului intercooperatist 
Valea Vinului viteza de lucru a com
binelor este frinată de-frecvente de
fecțiuni cauzate de neglijenta celor 
care au efectuat reparațiile și între
ținerea. precum și de deficiențe or
ganizatorice ivite în procesul de re
mediere a defecțiunilor ivite in cam
panie. La cooperativa agricolă Culciu 
— unde am poposit împreună cu di
rectorul trustului S.M.A., ing. Vasile 
Marinescu, in lan stăteau două com
bine. Una se împotmolise incă din 
dimineața zilei precedente, șeful sec
ției de mecanizare I. Dragos crezînd 
că e vorba doar de distrugerea unei 
bucșe și de care se plingea că n-o 
avea in stocul de rezervă. Abia cînd 
a venit atelierul mobil al trustului 
S.M.A., condus de ing. Șt. Lengyel, 
un specialist inimos care pune mult 
suflet în repunerea grabnică in func
țiune a combinelor — s-a constatat 
că de fapt defecțiunea fusese pro
vocată nu de distrugerea unei bucșe, 
ci de introducerea în motor a unui 
ulei pentru... instalația hidraulică ! 
Celeilalte combine i se defectase am- 
breiajul, iar reparația acestui agre
gat avea să dureze trei ore. A- 
semenea deficiente trebuie să fie 
înlăturate operativ pentru ca ritmul 
de lucru la recoltat să fie intensificat 
la maximum.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Planulpe7liini- 
realizat înainte

de termen
Oamenii muncii din județul 

MurCȘ — români, maghiari, 
germani — raportează că in 
ziua de 25 iulie au îndeplinit 
planul pe 7 luni. în zilele care 
au mai rămas pină la sfirșitul 
lunii — se spune în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceausescu, de Co
mitetul județean Mureș al 
P.C.R. — se va realiza o pro
ducție globală industrială supli
mentară de peste 400 milioane 
lei.

Strins uniți in jurul partidu
lui, al dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe secretar general, 
se arată in incheierea telegra
mei. oamenii muncii mureșeni, 
in frunte cu comuniștii, se pre
gătesc să întimpine glorioasa 
zi. de 23 August. Conferința Na
țională a partidului si cea de-a 
30-a aniversare a republicii 
cu noi si remarcabile realizări in 
producție, aducindu-și întreaga 
contribuție la înfăptuirea exem
plară a prevederilor planului pe 
acest an. pe întregul cincinal, la 
progresul economic și social ne
întrerupt. al scumpei noastre pa
trii. România socialistă.

Oamenii muncii din județul 
Satu Mare au îndeplinit pla- 
nul producției industriale globa
le pe șapte luni cu 8 zile îna
inte de termen, ceea ce creează 
condiții de a se realiza 
prevederi, pînă la finele 
luni, produse in valoare 
milioane lei.

în telegrama adresată 
tetului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de Comitetul 
județean, al P.C.R. se spune :

Constienți de marile răspun
deri care revin in continuare 
județului în aplicarea hotăriri- 
lor recentei plenare a Comitetu
lui Central, a indicațiilor de 
uriașă însemnătate cuprinse în 
expunerile dumneavoastră ma
gistrale la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, comuniștii și 
toti lucrătorii din industria șăt- 
măreană — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități 
— atașați total politicii interne 
si externe a partidului si statu
lui nostru, se angajează să nu 
precupețească nici un efort, să 
muncească in continuare cu mai 
multă abnegație si însuflețire 
pentru a intimpină cu rezultate 
mereu superioare marele forum 
comunist din acest, an si jubileul 
aniversării republicii.

peste 
acestei 
de 150
Comi-

Cu 8 zile inainte de termen
— se arată in telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de Comite
tul județean Alba al P.C.R.
— și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe 7 luni și colectivele de 
muncă din industria județului 
Alba, fapt care permite 
realizarea unei producții supli
mentare în valoare de 230 mi
lioane lei.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, se 
subliniază in incheiere. că oa
menii muncii din industria ju
dețului Alba - 
ghiari. germani 
cerea 
tiilor 
cu și mai multă dăruire pentru 
a asigura îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție 
pe acest an și pe întregul cin
cinal. contribuind astfel cu forte 
sporite la înălțarea patriei noas
tre dragi pe culmile socialismu
lui multilateral dezvoltat si co
munismului.

români, ma- 
- sub condu- 

organelor si organiza- 
de partid, vor munci

Oamenii muncii din indus
tria județului Hunedoara, 
deciși să transpună in. viață ho- 
tăririle Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, au îndeplinit 
cu 6 zile înainte de termen sar
cinile de plan pe 7 luni, rea- 
lizind de la inceputul anului 
peste prevederi o producție in 
valoare de aproximativ 500 mili
oane lei. S-au livrat in plus e- 
conomiei naționale 95 milioane 
kWh energie electrică. | 
80 000 tone fontă, 16 000 
cocs metalurgic. 37 000 tone 
30 000 tone laminate. 8 000 
fier in minereu marfă si 
produse. (Sabin Cerbul.

Avansul de 6 zile, i 
nut dc oamenii muncii 
județul iași in realizarea pla
nului pe 7 luni, le va da posi
bilitatea să realizeze oină La 
sfirșitul lunii o producție supli
mentară in valoare de peste 350 
milioane lei. Sporul de produc
ție se 
altele, 
profile îndoite 

fibre

peste 
tone 

: Otel, 
tone 
alte

obți- 
din

va concretiza. între 
în peste 3150 tone 

din oțel, 1600 
tone fibre și fire polieste- 
rice, 1 047 tone metanol. 70 tone 
utilaje pentru industria chimică 
și metalurgică, produse electro
nice in valoare de 14 milioane 
lei și antibiotice in 
103 milioane let 
Corcaci).

valoare de 
(Manole

eforturile 
exemplară

Ințensificîndu-și 
pentru transpunerea 
in viață a hotăririlor primului 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, colectivele de mun
că din unitățile industriale 
aie județului Caraș-Severin 
au realizat in cursul zilei de 25 
iulie a.c. sarcinile de plan la 
producția globală industrială ce 
le reveneau pe 7 luni din acest 
an. Avansul de timp cîstigat 
permite colectivelor de muncă 
să obțină pînă la finele lunii 
o producție suplimentară de 
aproape 270 milioane lei. (Nicolae 
Cătană).
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W//7/) DEMOCRATICĂ A TEATRULUI R0MĂNESC
Integrate organic în con

textul luminos și de înaltă 
valoare științifică al contri
buțiilor și inițiativelor se
cretarului general al parti
dului, președintele tă
rii noastre, al spiritului 
continuu novator al condu
cerii partidului, măsurile 
elaborate de recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. vizînd 
destinele vieții noastre spi
rituale în genere corespund 
deplin cerințelor dezvoltă
rii democrației socialiste și 
reprezintă un important pas 
înainte pe tărîmul aplicării 
concepției partidului nostru 
despre libertatea de creație 
și de acțiune socială. în ra
port direct cu răspunderea 
socială și individuală a 
creatorilor, a tuturor celor 
care activează în aria cul
tural-educativă.

Nu este, desigur, deloc 
initîmplător că aceste mă
guri au fost elaborate în
tr-o perioadă premergătoa
re Congresului consiliilor 
oamenilor muncii. Acest 
Înalt for de dezbatere a 
fundamentat acțiuni și mă
suri noi, revoluționare, me
nite să prospecteze noi căi 
de perfecționare a demo
cratismului autentic și a 
umanismului revoluționar, 
un sistem perfect arhitectu- 
rat, în care se înscriu or
ganic și ultimele reglemen
tări cu privire la răspunde
rea directă asupra muncii 
lor însăși, a celor care lu
crează în domeniul presei, 
radioteleviziunil. edituri
lor, caselor de filme, uniu
nilor de creație și institu
țiilor de spectacole. Noile 
indicații și sarcini, noile 

organizatorice,structuri 
componența și atribuțiile

consiliilor de conducere din 
instituțiile noastre ne în
deamnă, nemijlocit, să aso
ciem acestora imaginea lu
minoasă, de referință a de
mocratismului muncitoresc 
în acțiune — ca o condiție 
de chezășuire a adîncirii și 
afirmării democrației reale 
in întreaga viată socială și 
de stat. Hotărîrea deschide 
în fața noastră un nou cîmp 
de acțiune comunistă, jalo
nat cu initiative și răspun
deri hotărîtoare, cu impera
tive ale conducerii sociale, 
cu posibilități neîngrădite 
de manifestare a personali
tății umane și a puterii de 
decizie în sfera creației ar
tistice, a întregii vieți spi
rituale.

Noile reglementări au 
dat, mărturisim, colectivu
lui nostru artistic și tehnic 
satisfacții plenare și aștep
tate. Așteptate, pentru că 
întregul curs al desfășurării 
activității noastre din ulti
mii ani a sugerat, a vizat e- 
laborarea firească a acestor 
valoroase măsuri. Căutînd 
să onorăm cit mai mult și 
mal bine menirea de sluji
tori ai unei scene de „Na
țional", în ultimii ani am 
avut numeroase inițiative, 
idei fecunde, confruntări 
care vizau mai multă cute
zanță artistică, soldate, a- 
desea, cu izbînzi. In reali
zarea unor asemenea dezi
derate am acționat nestin- 
gheriti, bucurîndu-ne de 
sprijin și nu de îngrădiri 
birocratice. Teatrul nostru 
s-a numărat printre cele 
care au cultivat ambiția 
montării cit mat multor 
premiere absolute sau pre
miere pe tară, cu precădere 
din

contemporană. Lucrul cu 
autorii este, desigur, trudnic, 
încărcat de răspunderi ; dar 
dialogul acesta între teatru 
și creatori nu a întimpinat 
interpunerile unor cenzu
rări exterioare, subiecti
viste. Și aceasta s-a intîm- 
plat, nu pentru că am avut 
privilegiul unor clemențe, 
ci pentru că noi, toți, sluji
tori ai teatrului, fie că este 
vorba de actori, regizori, fie 
că îi avem în vedere pe 
dramaturgi, ne-am asumat 
deplin și serios răspunde
rea. avind intăritura unor 
decizii și hotăriri colective, 
bazate pe competență, con
secventă ideologică și bun 
gust.

Măsurile la care ne refe
rim cuprind o adevărată 
chemare la responsabi
litate politică și 
tuală, în deplină 
sonanță cu vocația demo
cratică a teatrului. Proble
mele răspunderii colective, 
care reies din fiecare rînd 
al Hotărârii Plenarei C.C. al 
P.C.R., ne obligă să si
tuăm mai accentuat munca 
de creație artistică și con
ducerea activității din insti
tuțiile de artă într-un spa
țiu și un timp de gîndire și 
de acțiune contemporană. 
Ele statornicesc un climat 
politic și spiritual nou, un 
cadru în care libertatea de 
creație șt răspunderea crea
ției se îngemănează indiso
lubil. Sîntem chemați, și în 
primul rînd comuniștii, să 
muncim mal bine și mai 
exigent, să refuzăm canoa
nele de orice fel, să înain
tăm cutezător în soarele 
creației libere și deplin an
gajate.

spiri-
CO11-

Așa cum stnt astăzi crea
te, consiliile de conducere 
din instituțiile de specta
cole îmbină reprezentarea 
corespunzătoare a sectoare
lor de muncă principale 
dintr-un teatru, ele implică 
prezenta nemijlocită a unor 
factori 
partea 
și de 
pentru 
socialistă) ca și a benefici
arilor noștri culturali — 
oameni ai muncii care dau 
teatrului menirea de sfet
nic, de prieten și educator 
social. Chiar pornind de la 
această structură chibzuit 
gîndită, desprindem cu evi
dentă capacitatea consiliilor 
de a face o adevărată operă 
de „magistratură socială", 
in sensul de a fi un for de 
dezbatere colectivă, cu com
petenta de a propune și a 
rezolva operativ și stator
nic problemele din viata 
complexă a unui teatru, de 
a apropia conducerea de 
producția artistică. Din a- 
ceastă perspectivă imediată, 
crearea 
ducere 
cuirea 
alta, ci 
climat de creație și de con
ducere colectivă, dezvolta
rea calității politice, intelec
tuale și morale a conducerii, 
așa cum se cuvine în tea
tre ale cetății. Consiliile re
prezintă, de fapt, făgașul 
rodnic al autoconducerii și 
autocontrolului — stări și 
Imperative care înlătură ar
bitrarul, orice încercare -a 
cuiva de a-șl aroga drepturi 
nelegitime de proprietate a- 
supra instituției in care are 
o anumită funcție. Trebuie

de îndrumare (din 
organelor de partid 
stat, a comitetelor 
cultură și educație

consiliilor de con- 
nu Înseamnă tnlo- 
unei denumiri cu 
perfectionarea unui

să acordăm maximă atenție 
activității stimulative, crea
toare a consiliilor, calității 
orientării lor politico-artis- 
tice. Din consilii fac parte 
oameni ai răspunderii de
plin asumate, spirite, active 
Si creatoare, apte să poarte 
un dialog permanent cu cei 
pe care-i reprezintă si să fie 
receptive la opinii, să aibă 
autoritatea faptelor și per
formantelor creatoare pro
prii, să fie purtători ai unei 
etici înaintate. In acest 
trainic for de dezbateri și 
decizii nu-și pot afla locul 
comozii, rutinierii. Glasu
rile molatice sau stridente 
nu-și au locul și rostul în 
această Voce a obștii ; ar
monia o compun glasurile 
chibzuite, avîntate, hotărîte 
și în același timp apte să 
îndrume, in lumina politi
cii ideologice a partidu
lui. trainice zidiri. Pen
tru a spori competenta 
consiliilor, socotim să fim 
ajutați de forurile tutelare 
în sensul instituirii unor 
forme de instruire a com- 
ponenților consiliilor in 
probleme ale conducerii 
științifice a activității din 
instituțiile de artă. In ace
lași timp, in virtutea prero
gativelor de conducere șl de 
îndrumare a organizațiilor 
de partid din teatrele noas
tre, trebuie asigurat un sis
tem de urmărire atentă a 
modului In care lși Îndepli
nesc atribuțiile membrii 
consiliilor oamenilor mun-

într-una din sâlile expoziției „Muncâ șl creativitate

te

„SPICELE
DE AUR

o sărbătoare 
a muncii 

și cîntecului 
ialomițean

Tradiționala sărbătoare a în
cheierii secerișului în Bărăganul 
ialomițean a avut la cea de-a 
zecea ediție o amploare deose
bită : 500 de coriști, 300 de dan
satori, 60 de gimnaste, zece ta
rafuri, fanfare, cimpoierii din 
Amara, fluierașii din Albești, 
brigăzi artistice, recitatori și so
liști de muzică populară si u- 
șoară, numeroase formații și in
terpret!, laureati la faza 
a Festivalului „Cintarea 
niei". peste zece mii de 
tori din toate localitățile 
lui au inundat pur si 
străzile și stadionul din Slobozia 
de tinerețe și prospețime, de 
cântec. joc și voie bună.

Spectacolul a fost deschis în 
piața centrală a orașului de o 
paradă a portului popular la care 
au participat cooperatori si me
canizatori fruntași, lucrători din 
I.A.S. și S.M.A., din toate comu
nele județului. A urmat un car 
alegoric încărcat cu roadele 
tâmpului, care avea pe frontispi
ciu, simbol al Bărăganului „mă
nos în holde, harnic în zidiri", 
o piine uriașă, bine rumenită. în
conjurată de jerbe de spice. Un 
alt car alegoric, purtînd însem
nele și produsele tinerei indus
trii ialomitene. aflate într-o 
dezvoltare dinamică. Cinstea de 
a fi purtătorii spicelor a reve
nit viitorilor constructori ai 
agriculturii moderne ialomitene 
— șoimii patriei și pionierii.

Sărbătoarea cîntecului a fost 
și o sărbătoare a muncii pe o- 
goare. Locul de frunte în acest 
an a revenit cooperatorilor din 
satul Smirna.^ Ei au obtinut o 
producție 
hectar de 
ha, și au 
lui. peste 
grîu. „Ne ____
ing. Vasile Berbecel, președin
tele cooperativei — cu combine- 
rii Gheorghe Popescu si Con
stantin Raită, care au „bătut" in 
această campanie cite 500 de tone 
de grîu, cu Traian Cilibeanu. Ion 
Apostolache și Gheorghe Voinea, 
care seceră acum pe 
vasluiene".

Slobozia, recunoscuta 
a griului, a cinstit pe

AI. DINCA
director al Teatrului 
Național din Craiovadramaturgia originală

Aspect din timpul spectacolului de la Slobozia Foto : Aurel David

cinemaȘantier de creație

pe tară 
Romă- 
speCta- 
judetu- 
simplu

PRO PATRIA"

de 6 005 kg de griu la 
pe o suprafață de 535 
livrat la fondul statu- 
plan. 107 vagoane de 
mîndrim — ne-a spus

ogoarele

capitală 
_ _____ __ ____  _  fruntașii
plinii, care au înfăptuit cu ab
negație indicațiile secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceausescu. Pe o 
pancartă așezată in mijlocul sta
dionului se putea citi : „Județul 
Ialomița este cunoscut ca grâna
rul României, ca un județ care 
Întotdeauna a fost un mare pro
ducător agricol". Ei au trimis în 
hambarele tării mari cantităti de 
grîu peste plan.

Pe stadion. în fata fruntașilor 
plinii, gimnastele au desenat cu 
trupurile lor conturul județului. 
Au evoluat apoi corurile, tara
furile. grupuri de tineri care 
sugerau munca în cîmp. căruțe 
încărcate cu legume si flori.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scinteii"

„Palatul coconilor"
In flecare zi, dimineața și după 

amiaza, străzile orașului Negrești- 
Oas si ale comunelor din apropiere 
sint străbătute de 2 microbuze pe 
care de la distantă se poate citi : 
„Atenție, copii !“. Sînt „coconii" — 
asa sint numiți in partea locului 
copiii — muncitorilor și muncitoa
relor de la întreprinderea de in și 
cinepă, care călătoresc fie spre gră
diniță, fie spre casa părintească.

„Palatul coconilor" — complexul 
grădinită-creșă aparținător între
prinderii — este o elegantă clădire 
cu etaj. Sălile ei mari, luminoase — 
unele pentru lecții, altele pentru

de Walter
Răsfoim agenda de 

lucru a Uniunii 
oozitorilor. Sint 
mate lucrările 
nate anului 1907 . 
dependenței. Simfonia 
„1907“ de D. Bughici, 
Simfonia a Il-a „In
dependența" de Adrian 
Rațiu, „Schite pentru 
frescă" de Corneliu 
Dan Georgescu ; este 
amintită fresca „Vre
muri de vitejie" de 
Theodor Bratu, 
a văzut lumina 
pei 
lui 
și 
III 
tarea României", can
tate intitulate „1877", 
purtînd semnătura lui 
Dan Voiculescu. Cor
nel Tăranu, 
„Eroii de la 
de 
sau 
nic
Gheciu. lucrările com
puse de Liana Șapte- 
frati Si Maria Badian...

— Tovarășe Walter 
Mihai Klepper, știm 
că ați compus o par
titură închinată inde
pendentei. Se referă 
la evocarea eroicelor 
bătălii din 1877 ?

— Și la anul 1877, 
nu numai atît.
o partitură în 
vorbesc despre

com- 
subli- 
închi- 
și In-

care 
ram

pe ‘scena Teatru- 
muzical brașovean 
a obtinut premiul 
în Festivalul „Cîn-

Nicolae 
poemul 
de I

cantata 
i Plevna" 

Brînduș 
l simfo- 
Diamandi

A

Mihai KLEPPER
titlu citindu-1 ne

dar 
Este 
care 
luptele de veacuri ale
poporului român pen
tru independentă. Se 
numește „Pro patria". 
Mi-a rămas în minte

acest 
un obelisc din micul 
cimitir de lingă Pre
deal. unde sînt înmor- 
mintati soldați necu- 
noscuți. Este un poem 
simfonic in trei sec
țiuni, fiecare înglobind 
In țesătura momentu
lui vechi cîntece pa
triotice revoluționare. 
Si anume : „Deșteap- 
tă-te române", 
arme", „Trei i

— Dacă nu 
dati la citarea directă, 
mă gîndesc la culoa
rea fie care o capătă 
fiecare secțiune, la 
nuanțele pe care le 
impun cîntecele res
pective fiecărei părți 
a poemului, la ideile 
care fără îndoială sint 
imprimate de către 
cunoscutele coruri.

— Bineînțeles, in 
partea I încerc să 
m a r c h e z momentul 
trezirii la luptă, pen
tru ca după zugrăvi
rea luptei in sine — 
în partea mediană — 
să subliniez momentul 
de , cinstire a 
De la starea 
mîntare, de 
lare, de 
a intensității 
cîntecului „Deșteaptă- 
te române"). la declan
șarea luptei, la un 
„in memoriam". Am 
lucrat cu multă dra
goste la această parti
tură. Este o muzică 
în care vorbesc despre 
istoria poporului meu,

din Negrești-Oaș 
joacă, dormitoarele, sufrageria — 
sint ornate cu scene din cele mai 
îndrăgite povești. El găzduiește 
circa 300 de copii, din care peste 50 
în cadrul cresei. „Coconilor", ai că
ror părinți au domiciliul mai înde
părtat, li se asigură un program 
săptăminal.

Intr-un chip nu mai puțin fe
ricit și-au găsit aici rezolvarea și 
alte probleme sociale. S-a dat în 
folosință o cantină unde iau masa 
circa 500 de angajați. In timpul 
pauzei de masă cei ce doresc se pot 
duce la microcantina înființată re
cent in incinta întreprinderii. (Octav 
Grumeza).

„La 
culori". 
proce-

eroilor. 
de fră- 
acumu- 
creștere 
(citarea

REALIZĂRI ALE ELEVILOR
sau pasiuni, talente și promisiuni

ale viitorilor ingineri
Expoziția „Muncă și crea

tivitate", deschisă în holul 
liceului de matematică-fi- 
zică „Nicolae Bălcescu" din 
Capitală, prezintă realizări 
deosebit de valoroase înre
gistrate — în anul de in- 
vățămint recent încheiat — 
in pregătirea tehnico-pro- 
ductivă a tineretului școlar 
bucureștean, pregătire care 
se înscrie pe coordonatele 
fundamentale trasate de 
partid dezvoltării învăță- 
mintului în unitate 
solubilă cu cercetarea 
producția.

Cîteva cifre -inserate 
unul dintre panouri sînt 
difieatoare : în școlile i 
nerale funcționează 391 
teliere, cu 7114 locuri 
muncă, iar în licee — 1 
ateliere cu 8 940 locuri 
muncă ; valoarea produc
ției realizate : 13 269 000 lei 
— în școlile generale, 
182 731 000 lei — în licee. 
Dincolo de certa valoare 
economică, de real interes 
cetățenesc, a acestei pro
ducții se cuvine însă reți
nută valoarea educativă, 
formativă, cu profunde im
plicații patriotice, revolu
ționare pe care o reprezin
tă munca productivă a ele
vilor, participarea ■'lor acti
vă, încă de pe băncile șco
lii, ta* efortul general al În
tregului popor, pentru edifi
carea socialistă a patriei.

Ce produc astăzi 
vii bucureșteni în 
lierele lor școală ? 
mai întîi. cîteva mostre 
prezentate in expoziție sub 
eticheta „nou" : mașina de 
sudat prin puncte, realiza
tă pentru autodotare de 
elevii liceului de matema- 
tică-fizică „Gh. Șincai" ;

ele
ate- 
Iată,

blocări, dispozitiv de pro
tecție a muncitorilor su
dori. Și exemplificarea 
continuă astfel pînă la or
dinul sutelor de exponate, 
la fel de ingenioase si efi
ciente sub aspectul func
ționalității.

într-o sală aparte sînt 
infătisate vizitatorilor roa-

indi- 
Și

pe 
; e- 
ge- 
a- 
de 

429
de

EXPOZIȚIA

„MUNCĂ $1 CREATIVITATE"

electrocompresorul con
ceput Ia liceul industrial 
„Republica" ; alimentatorul 
didactic AD-6, creație a 
elevilor Școlii generale nr. 
114. Cele mai multe expo
nate însă exemplifică pro
ducția de serie. Liceul de 
mecanică fină a selectat 
din numeroasele piese și 
instalații pe care le pro
duce curent cîteva mai 
semnificative : filtrul de 
aer prin peliculă de ulei, 
ceasul programator, blocul 
de comandă și semnaliza
re, comparatorul pneuma
tic. Elevii liceului „Nicolae 
Bălcescu" sînt prezenți cu 
dispozitivul DV-2 — co
menzi automate si inter-

de ale creației tehnice si 
aplicative a celor peste 
3 700 de elevi uteciști cu
prinși în 170 cercuri de 
profil, narticipanti la con
cursul de creație tehnico- 
știintifică al elevilor. „Teh- 
nium". Ies în relief unele 
creații reprezentative ale 
elevilor Liceului de meca- 
nică-fizică 
electronic, 
automatul 
scopul. Și
pe un panou : „101700
elevi din licee participă la 
întrecerea utecistă 1 „Tine
retul — factor activ în 
realizarea cincinalului re
voluției știintifico-tehnice".

i nr. 4 : ceasul 
orga de lumini, 
telefonic, oscilo-

i o cifră înscrisă 
panou :

’ Y
Facem cunoștință cu cîfi- ' 

va veritabili inventatori și 
cu creațiile lor. Sînt pio
nieri și activează în cercu
rile tehnico-aplicative și 
științifice de la Casa pio
nierilor a sectorului 3 (pe 
întreaga Capitală 
nează 
cercuri.
91 150 pionieri și
Dragos Lăzârescu si Cor- 
neliu Apopei prezintă ori
ginale aparate de înmulți
re ; Dan Serban și Nicolae 
Pîrjolea sînt autorii unor 
avertizoare capacitive de 
pericol. Alături de aceste 
aparate, alte numeroase 
creații ingenioase ale pio
nierilor, distinse la con
cursul „Minitehnicus" edi
ția 1976.

Dincolo de aspectele pur 
spectaculare, expoziția este 
menită să ofere cadrul 
unui util schimb de expe
riență. între cadrele didac
tice si elevii diferitelor 
scoli. între conducerile de 
scoli și conducerile de în
treprinderi. cea mai mare 
parte din creația tehnică 
a tineretului școlar — circa 
80 la sută — înscriindu-se, 
în perspectivă, ca parte 
componentă a producției 
unităților economice care 
patronează școlile.

functio-
1819 asemenea 

frecventate de 
școlari).

Florica DINULESCU

despre înaltele lui ca
lități morale.

— Anul trecut ați 
compus „Laudă omu
lui", o partitură des
pre destin, luptă și 
idealuri, despre crea
ție și sacrificiu, un 
ecou al baladei „Meș
terul Manole“.

— Este o lucrare că
reia m-am dăruit luni 
de zile, convins că 

elaborare in- 
fără dăruire 
creația nu 

fi decît vlă-

zile, 
fără o 
tensă, 
totală, 
poate 
guiță, seacă. Aș vrea 
să adaug că în agen
da mea de lucru figu
rează coruri ; sînt 
delegat pe lingă co
rul „Ion Vidu" din 
Lugoj să îndrum artiș
tii amatori și colabo
rez cu corul de came
ră al sindicatului sa
nitar din Pucioasa. 
Chiar la cererea aces
tora am scris o parti
tură despre indepen
dență. Nu e nimic ne
obișnuit. nu este o o- 
bligatie administrativă. 
Nu mă achit de aceste 
îndatoriri ca de niște 
sarcini de serviciu, ci 
este pur si simplu o 
onoare pentru mine să 
colaborez cu artiștii 
amatori, să le dedic 
partituri. Să aud cum 
prind viată notele 
mele, cîntecele despre 
oameni, despre mun- 

despre România.

• Frații mei, păsări călătoare : 
FAVORIT — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Robin ilood junior : PATRIA
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 20,45, la grădină — 20.
• Anul de grație 1573 : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15.
• Rocky : FESTIVAL — 8,30;
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,30; 14; 17; 19,45, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 20,43, la grădină — 20,15,
GRADINA CAPITOL — 20.15.
• Pasărea albastră : CENTRAL — 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea „Petrol" : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15,30.
• Magnolia Înflorește din plin : 
FLOREASCA — 18; 20.
• Gluma : LIRA — 9; 11,15: 13.30; 
16; 18; 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,30.

• Timidul î EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Din nou... Dlsney — 9.30. Po
topul (seriile I-II) — 11.30; 15;
18.30 : COSMOS.
• Potopul (seriile 
MUL SĂRII — 16;
• Comedie mută
— 9; 11,15; 13,30; 
GIULEȘTI — 9; 11 
17,45; 20. VOLGA - 
15.45; 18; 20.
• Un gentelman tn vestul sălba
tic : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Benji — 9,30; 11,30: 13.30 
Malakovski ride — 17,30; 
FERENTARI.
• Omul meu drag — 9,45, 
Copperfield — 11,45, Texas 
Cit timp ești sănătos —
18.30, Răfuială la O.K. Corral —
20.30 : CINEMATECA.
• Cartea junglei — 9; 11,15; 13,30; 
15,45, Moara cu noroc — 18; 30 : 
TIMPURI NOI.
• Acești vecini „minunați" î CO- 
TROCENI — 18; 20,15. BUCEGI — 
13,30; 15.30; 17,45: 19.45.
• Diavolii din Spartlvento : BU-

III-IV) : DRU- 
19,15.
*77 : GRIVIȚA 

15,45; 18; 20,15, 
; 13,15; 15,30;
- 9; 11,15: 13,30;

15,30,
19,30 :

David 
— 14, 
16,15;

CEGI — 9; 11,15, la grădină —
20,15.
• Locotenentul McQ tn acțiune :
COTROCENI — 9; 11,15: -------
15.45, MIORIȚA — 9; 11,15;
15,45: 18; 20.15.
• Furnicarul : POPULAR — 
18; 20.
• Mînle rece :
11,15;................
dină
13,30;
20.30,
15,45;
VAL — 20.15.
• Mica sirenă : FLAMURA — 9.
• Dick Turpln : MUNCA — 13,30; 
15,45; 18; 20, GRADINA LIRA — 
20,15.
• Tereza nu te voi părăsi : MUN
CA — 9; 11.
• Invincibilul Luke — 16; 18, Glo
ria nu cintă — 20 : PACEA.
• Pușcă veche : VIITORUL — 9; 
11,15; 13,30. GRADINA MOȘILOR 
— 20.30.
• Roșcovanul : VIITORUL — 
15.45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9,30. Accident

— --- ----- FLA-

15,45;

AURORA — 9;
13,30; 15,45: 18; 20. la gră- 

— 20.15, TOMIS — 9: 11.15;
15,45; 18; 20, la grădină — 
FLAMURA — 11.15; 13.30;
18: 20,15. GRĂDINA FEST1-

— 11.30; 13,30; 16; 18; 20 : 
cAra.
• B. D. intră tn acțiune i 
GREȘUL — 16; 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam : 
DINA DINAMO — 20.

PRO-

GRA-

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : Stan și Bran — toreadori
11,00 Intre Tlbleș și apa Lăpușului 
11,20 File de Istorie
11,40 Telex
16,00 Telex
16,05 Lecții TV pentru lucrătorii 

agricultură
16,35 Liberia — 130 de ani
16,55 Muzică populară din Banat
17.05 Seara televiziunii cubaneze
19,30 Telejurnal
20,00 * " ------

20.10

21,20
21.40
22.20

din

La ordinea zilei. In dezbaterea a- 
dunării generale a sectorului de 
Investiții-construcțll de la între
prinderea „1 Mal" Ploiești : exe
cutarea lucrărilor de Investiții în 
regie proprie
Seară de teatru : „Fata cinstită" 
de Carlo Goldoni. Premieră TV. 
„Cintarea României"
Mai aveți o întrebare t 
Telejurnal
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : Robin 
episodului 1 
cubaneze

a Capitalei

Hood — reluarea
Seara televiziunii
Telex
Viata economică
Tineretul Capitale!
Muzică de cameră : J. Brahms — 
Sonata pentru clarinet șl plan.

Smaranda 
OȚEANU

Sonetul cu care se des
chide recentul volum al lui 
Gh. Pitut. Stelele fixe, 
poartă titlul La noi și are. 
prin mesajul lui. un evi
dent caracter programatic. 
Esențial patriotic : „Nu pun 
dispreț nicicind pe nime, / 
dar eu îmi părtinesc po
porul, / oricum ar ii — el 
e izvorul / și steaua fixă 
de vechime; // el a slujit o 
albăstrime / ce colorează 
viitorul / c-un fel mai cos
mic în decorul / vieții po
poarelor sublime //. La noi 
un om e ca o casă, / pe deal 
o casă-i ca o tară / și tara 
seamănă c-o masă // a ce
rului înalt de vară / unde 
luceafărul coboară / să-și 
ia lucirea ne-nteleasă“.

Poezia e. neîndoielnic, o 
replică. în actualitate, la 
versurile cernite ale lui 
O. Goga din capodopera sa 
Noi. Dar mai ales confi
gurarea dragostei de tară 
într-un univers sentimental 
propriu întregii lirici a lui 
Gh. Pitut. Poetul care, de 
la debut, se considera un 
fiu al pădurii și al mituri
lor. al forțelor chtonice si 
al aspirațiilor astrale, al 
ethosului românesc, al tra
dițiilor. avînd cultul părin
ților și al copiilor, al valo
rilor perene, ale continuită
ții si permanentei acestora. 
Încercînd. pe urmele lui 
Eminescu si Blaga. să le 
cuprindă si să le decanteze. 
Condiția nouă, revelată în 
Stelele fixe, e impactul cu 
alte realități sociale decît 
cele cunoscute si descifrate 
în spațiul national. De 
unde natura particulară a 
meditației. Intensificarea

trăirii unor laitmotive, 
în Grijă : „Acum îmi 
mai bine decît oricine 
ma / ce arhetip e tata și ce 
durere mama, / ce-adînc iz
vor un frate, ce rîu de la
crimi sora". Laitmotive ale 
umanismului, ale conștiin
ței anteice. ale opțiunilor 
fundamentale.

Puse în Stelele fixe, la 
scara corelațiilor generale.

ca 
dau 
sea-

• Ah, Jonathan, Jonathan!: GRA
DINA BUZEȘTI — 20,15.
• Șapte păcate : PARC-HOTEL
— 20.30.
• Mușcă șl fugi : GRADINA UNI
REA — 20,15.
• Joe Kidd : GRĂDINA TITAN
— 20.15.
• Un orășel In Texas : GRĂDI
NA FLACĂRA — 20.30.

ta t r
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmlglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Gaițele 
— 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) ; „Cam- 
plng-Boema“ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 56, bd. Republicii 209) : 
Ileana Sînziana — 19.30.

tristețile, apostaziile, hi
merele. drogările, solitudi
nile sale. Intr-un cuvînt : 
alienările sale.

E dincolo de orice discu
ție : demersul liric al lui 
Gheorghe Pitut e de ordin 
moral. Poetul privind, nu o 
dată cutremurat, adevăru
rile. din unghiul celui ce 
pledează pentru respectul 
demnității, pentru promo-

„Stelele fixe“
imanente, dar si la aceea a 
raporturilor lor antitetice 
cu nonumanismul. cu exis
tenta ideii de Rău. poemele 
lui Gheorghe Pituț consem
nează complexitatea unor a- 
tari confruntări. Intre, adi
că, omul descins dintr-o 
lume a supremației valorilor 
etice și una în care acestea 
sint in disoluție. Dintre o 
lume dominată de sentimen
tul vieții în continuă efer
vescență, de realitatea co- 
municabilității diacronice și 
sincronice, la altitudinea 
înțelegerii socialiste a ter
menilor. si o alta, tipic ca
pitalistă. intuită în convul
siile, neliniștile. întrebările.

pentru a face ca 
triumfe, iar me- 
să-si confirme 
sa notională.

prin

varea virtuților definitorii 
ale speciei umane, pentru 
supraviețuirea acesteia, 
pentru a găsi cele mai bune 
răspunsuri eternelor intero
gații transmise de „sfinxul 
umblător", 
lumina să 
liorismul 
identitatea

Esențial patriotică, 
punctul ei de plecare, esen
țial etică prin dimensiunile 
sale umaniste si prin rever
berațiile atitudinale. prin 
„stelele fixe", lirica lui 
Gheorghe Pitut e. în fapt, 
deopotrivă, civică. Si. supe
rior. politică. Imbrătisînd. 
fără manicheisme. circum-

A I

stanța omului contemporan, 
solicitat, ca niciodată, de 
simțul realului, de lucidi
tate, fără a ignora obscuri
tățile, incapacitatea unora 
de a-și menține coloana 
vertebrală, statutul de ver
ticalitate. Intelegînd prin 
politic afirmarea credinței 
in vocația omenirii de a 
urca, de a se autodepăsi. 
de a se despărți de ceea 
ce nu-i aparține, nici măcar 
ca păcat venial, de a lupta 
împotriva a orice atentează 
împotriva „sinelui". Pentru 
că. dincolo de variabile, de 
aleatoriu, se impune ca 
durată, peste timp și spa
țiu, un invariant : „Orișice 
am face, orișice am spune 
— / lumea este darul gin- 
durile 
Și (Să 
zbori t 
prinzi 
Ești
Demiurge ? I Să zbori, 
zbori I — Necesitate." 
plica „pădurarului" Gheor
ghe Pitut e, în accepția în
țelepciunii sadoveniene, nu 
a celui care nu înțelege 
fluxul civilizației, ci a ce
lui care militează pentru 
progresul social și econo
mic, ca legitate morală.

„Stelele fixe" ale poetu
lui, iluminate de întîlnirea 
sa cu „vocea roboților" și 
cu propria-i voce redesco
perită, semnifică ideea de 
conștiință, de angajare op
țională a poetului auten
tic. Ipostază reprezentativă 
a națiunii sale. A umanită
ții. A ethnosului si a etho
sului.

bune" (Pastel civil), 
zbori), „Să zbori, să 

— Necesitate. / Să 
lumina care curge / 
mort sau cugeti, 

si 
Re-

Aurel MARTIN
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Ca părinți 
si bunici»

Ion Popescu, S. Margulius, S. 
Minculescu, Elena Florescu. E- 
caterina Gheorghe și Maria 
Vajaica slnt numai cîtlva din 
semnatarii unei scrisori sosite 
ieri pe adresa rubricii noastre, 
în care se sptțne : „Cu ajutorul 
Casei de ajutor reciproc a pen
sionarilor din sectorul 5 al Capi
talei, 40 de pensionari de la că- 
minul-spital Berceni am făcut o 
foarte frumoasă excursie pe Va
lea Oltului. O excursie cu oa
meni bătrîni și suferinzi dă mult 
de furcă organizatorilor și toc
mai de aceea vă rugăm să ne 
ajutați să mulțumim și prin 
ziar celor care ne-au purtat de 
grijă și au făcut tot ce a fost 
omenește posibil ca să ne sim
țim cit mai bine. Este vorba de 
ghidul Valentin Mustafa și șofe
rul Ion Gălbinișteanu de la 
O.N.T. Amlndurora le mulțumim 
din inimă pentru răbdarea, tac
tul, bllndetea și politețea cu 
care ne-au înconjurat. într-un 
cuvînt, ne-au tratat ca pe pro
prii lor părinți și bunici".
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I E ceva!
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Corespondentul nostru volun
tar Zaharia Ciulei ne asigură că 
taiti lumea a auzit de Chitila, 
nume de comună si de stafie 
de cale ferată de lingă Bucu
rești și că ar vrea ca să audă lu
mea si de numele lui Dumitru 
Oprea. Cine este Dumitru Oprea? 
Dumitru Oprea este — mai bine 
zis a fost pină ieri — unul din 
cei mai harnici si mai „rapizi" 
poștași pe care i-au avut vreo
dată chitilenii. In cei aproape 40 
de ani cit a bătut in lung și in 
lat drumurile comunei, poștașul 
a împărțit peste 1000 000 de 
scrisori, teancuri întregi de tele
grame, mandate poștale. Vești 
sosite din toate colțurile tării, 
pe care le împărțea cu grabă și 
bucurie. Cineva a avut curiozi
tatea să facă un calcul, din care 
reiese că distanța străbătută de 
poștaș prin Chitila lui între
ce de citeva ori ocolul Pămân
tului pe la ecuator. E ceva !
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Smîntînă

I

I
pe apa 
sîmbetei

I
I
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Deodată, din spatele unor 
combine care circulau pe șo
seaua Apahida pe raza comunei 
Călan, județul Cluj, a apărut, ca 
o nălucă, Ana B., o bătrînă de 
peste 70 de ani. Tocmai atunci, 
din sens opus venea o autocis
ternă a întreprinderii de in
dustrializare a laptelui (pr. 
21-Cj-1096). Era de ajuns o frac
țiune de secundă, pentru ca bă- 
trîna să ajungă sub rotile mași
nii. Dar cu o prezentă de spirit 
extraordinară, șoferul Ion Bru
mam a mișcat brusc volanul și, 
printr-o veritabilă echilibristică, 
a reușit să treacă... milimetric 
pe lingă bătrina îngrozită de 
spaimă. Totuși, autocisterna a 
intrat intr-un gard unde s-a răs
turnat. O bună parte din smin- 
tina dinăuntru s-a dus pe 
sîmbetei.

apa
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La miez 
de noapte

Ne scrie primarul comunei 
Nalban, din județul Tulcea, Toa- 
der Ghiban : „Aș vrea să vă 
aduc la cunoștință o intimplare 
de necrezut, ai cărei autori sint 
'■ecanizatorul Vasile Caprian și 

jetățeanul Tudor Vasile. care 
este cam certat cu munca. Cei 
doi s-au gindit să facă rost de 
niscai grîu fără osteneală. Me
canizatorul Caprian s-a urcat la 
miezul nopții (pe la ora 1) pe o 
combină, a intrat cu ea in lanul 
cooperativei agricole și a început 
să recolteze vreo 600 de kilogra
me de griu, pe care l-a dus 
acasă la cetățeanul Tudor 
sile, care abia il aștepta 
pună in saci. Dar n-au mai 
cat. pentru că șeful postului
tru de miliție, Gh. Dascălu, a 
fost și de data asta la... post".

apoi 
Va- 
să-l 

apu- 
nos-
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Imprudență
Este vremea cind pe ogoare se 

lucrează din zori pină seara 
tirziu și, adeseori, și noaptea. 
Pentru a-și spori eforturile, oa
menii apelează si la binefacerile 
mecanizării. Lucru firesc si ne
cesar. Cu o condiție : să nu se 
recurgă la improvizații. Pentru 
că, iată ce s-a intimplat la coo
perativa agricolă din Răcătău, 
județul Bacău. Ca să ridice mai 
repede și mai cu spor balotii de 
paie pentru a-i stivui, oamenii 
au meșterit un transportor pe 
care l-au racordat, printr-o im
provizație, la rețeaua electrică. 
Deși cunoștea acest lucru, ingi
nerul șef al unității a încercat 
să pună instalația in funcțiune, 
fără să respecte cele mai ele
mentare norme de tehnica secu
rității muncii, 
fost fatală, 
medicului 
meni, nu a

Imprudența i-a 
Cu toate eforturile 

și ale celorlalți oa- 
mai putut fi salvat.
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Plecarea delegației Partidului Comunist 
Mexican

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Mexi
can. condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, secretar general 
al C.C. al P.C.M., care a efectuat o 
vizită de prietenie în tara noastră la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La Plecare, delegația P.C.M. a fost

salutată de tovarășii Iosif Banc, 
membra supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula. membru al 
Colegiului Central de partid. Hara- 
lambie Alexa, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

(Agerpres)BULETIN RUTIER
Recomandări din partea Inspectoratului General al Miliției — 

Direcția circulație
Zile de virf ale sezonului estival. 

Pe principalele șosele care duc spre 
litoral sau spre munte se desfășoară 
o tot mai intensă circulație autotu- 
ristică. Pentru a se evita eventua
lele accidente grave care mai au loc 
pe unele artere foarte solicitate, tre
buie subliniat faptul că tara noastră 
dispune in prezent de o rețea deasă 
de drumuri asfaltate, care străbat 
zone pitorești, cu frumuseți inedite, 
care merită să fie cunoscute. Cu 
toate acestea, se constată o conti
nuă aglomerare a acelorași drumuri 
traditionale.

Din București spre litoral se poate 
ajunge nu numai pe ruta Urziceni— 
Slobozia—Hirșova, cu un mare nu
măr de comune pe parcurs, care 
obligă frecvent pe conducătorii auto 
la reducerea vitezei, ci pe rutele mai 
rar folosite prin Lehliu—Dragalina— 
Giurgeni sau Lehliu—Călărași—Os
trov.

Pentru trecerea Carpaților Meri
dionali și Orientali există cel puțin 
zece posibilități, dar pe Valea Pra

hovei se concentrează cele mai 
multe autovehicule. Să nu se uite că 
pe un drum mai puțin solicitat se 
circulă mai bine, mai comod, mai 
repede și în mai mare siguranță.

Pentru realizarea unei deplasări 
plăcute, ferită de pericolul acciden
telor. este bine să nu se parcurgă 
pe zi mai mult de 300 km. astfel incit 
cei aflati la volan să nu se expună 
suprasolicitărilor și. de aici, primej
diei de a adormi la volan. De ase
menea, din cînd în cînd. este reco
mandabil să se efectueze opriri pen
tru relaxare. Să nu se plece la drum 
fără un minim de piese de rezervă și 
fără un control asupra stării tehnice 
a autovehiculului, inclusiv a pneuri
lor. Să se evite supraîncărcarea au
toturismului cu persoane si bagaje, 
iar copiii să nu fie lăsatî pe ban
cheta din fată, nici măcar în brațele 
unei persoane adulte, pentru a nu-i 
expune lovirii de bond in timpul 
frînărilor sau virărilor bruște. încă 
o recomandare utilă : să se folo
sească centura de siguranță.

Rubricd
Petre
cu sprijinul corespondenților | 
„Scinteii" i

realizata de
POPA

I

DE LA
Printre numeroasele forme de 

asigurări facultative puse la 
dispoziția cetățenilor de către 
ADAS este si „asigurarea mixtă 
de viată".

Această asigurare constituie 
un sprijin bănesc pentru cel 
care o contractează sau pentru 
familia sa în cazul survenirii 
unor evenimente neprevăzute 
asigurate si. totodată, dă posibi
litatea asiguratului să economi
sească în mod planificat o anu
mită sumă de bani pe care o va 
primi la expirarea poliței.

Asigurarea mixtă de viată se 
practică si în alte trei variante, 
realizate prin extinderea pro
tecției asupra unui număr mai 
mare de persoane, prin majo
rarea cuantumului sumei asigu
rate în cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, 
ori prin prelungirea în timp a 
prestațiilor ADAS.

Astfel. în „asigurarea familia
lă mixtă de viată" se cuprind 
toti membrii familiei în vîrstă 
de la 5 ani la 60 de ani. oricare 
dintre aceștia puțind încasa 
suma asigurată.

Prin „asigurarea mixtă de 
viată si suplimentară de acci
dente" în cazul urmărilor acci
dentelor cuprinse în asigurare, 
suma înscrisă în poliță se plă
tește majorată de 6 ori.

Prin „asigurarea mixtă de via
tă cu pensie pentru urmași" se 
garantează primirea eșalonată a

ADAS
unor sume de bani de către ur
mașii asiguratului.

Asigurările menționate prezin
tă o serie de avantaje, dintre 
care enumerăm :

• Sint accesibile tuturor per
soanelor în vîrstă de la 16 ani 
pînă la 60 de ani.

• Se pot contracta pe ter
mene de la 5 la 20 de ani.

• Primele de asigurare sint 
convenabile. diferențiate în 
funcție de vîrstă persoanei ce se 
asigură, de durata asigurării si 
de suma asigurată si pot fi achi
tate si în rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pen
tru întreaga durată prevăzută în 
poliță, sumele asigurate se ma
jorează cu 10%.

• Asigurările participă la taa- 
gerile de amortizare lunare si 
speciale.
• Sumele cuvenite pentru ca

zurile de invaliditate perma
nentă parțială se plătesc majo
rate cu 25%.

Pentru a beneficia neîn
trerupt de toate foloasele ce le 
oferă asigurările, este necesar ca 
ratele de primă să fie achitate 
la termenele stabilite.

Pentru relații suplimentare si 
contractarea de asigurări cei 
interesați se pot adresa respon
sabililor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agentilor și in
spectorilor de asigurare sau. 
direct, oricărei unități ADAS.

--- —--- ------

„LOZUL VACANȚEI"
Continuă cu succes vinzarea 

„LOZULUI VACANTEI" — 
emisiune specială limitată — 
care oferă autoturisme „Dacia 
1300". „Skoda S 100“ și peste 
825 000 cîștiguri în bani. Supli

mentar se acordă — din fond 
special — cîștiguri în valoare 
de 1 670 000 lei.

„LOZUL VACANȚEI" se gă
sește de vînzare la toate agen
țiile Loto Pronosport si la vîn- 
zătorii volanti din mediul urban.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan. a adresat o 
telegramă de felicitare președintelui 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare din Cuba, Bias Roca Calderio. 
cu prilejul celei de-a XXIV-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze.

Cu același prilej, ministrul aface
rilor externe, George Macovescu, a 
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, Isidoro Malmierca Peoli; 
totodată. Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Femeilor, Comi
tetul Național pentru Apărarea Pă
cii. alte organizații de masă și ob
ștești au adresat telegrame de feli
citare organizațiilor similare din 
Cuba. De asemenea, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, luni după-amiază. 
o manifestare oulturală.

★
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Liberia. Charles 
Cecil Dennis jr„ cu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

A
Luni dimineață au început la 

București convorbirile economice 
româno-etiopiene. prilejuite de vizi
ta în tara noastră a unei delegații 
economice a Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei So
cialiste.

Din partea română, la convorbiri 
participă o delegație condusă de Bu- 
1or Almășan. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Inter
nationale. iar din partea etiopiana, o 
delegație condusă de Gessesse Wolde 
Kidan. membru al Comitetului. Per
manent al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, șeful secției e- 
conomice. Din delegație face parte 
și dr. Ashagre Yigletu, ministru 
pentru comerț și turism.

Au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor comercia
le si de cooperare economică si teh
nică dintre România si Etiopia.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost călduroa

să cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
în general slab cu intensificări locale 
în Banat, cu viteze pînă la 40—50 km 
pe oră. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 23 de grade la Sulina 
și 31 de grade la Măicănești. In cursul 
dimineții în estul Transilvaniei și zona 
de munte local s-a semnalat ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 iulie. în țară : Vreme călduroa
să mai ales la începuțul intervalului. 
Cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate în Banat, Crișana, Maramu
reș, Transilvania șl nordul Moldovei, 
precum și în zona de munte unde vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice 
și izolat de grindină. în celelalte re
giuni ploile vor avea caracter izolat. 
Vînt slab pînă la 15 km pe oră cu in
tensificări de scurtă durată pînă la 
30—35 km pe oră în nord-vestul țării 
și la munte predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura va scădea ușor în 
a doua parte a intervalului începînd 
din nord-vestul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 24 și 32 de grade izolat 
mai ridicate la începutul intervalului 
în sudul țării. în București : Vreme 
călduroasă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii la sfîrșlXul intervalului. 
Vînt slab pînă la moderat.

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 24 IULIE 1977
Extragerea I : 65 1 34 17.
Extragerea a II-a : 13 45 60 35.
Extragerea a III-a : 46 71 12 43.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

406 609 lei.

Ziua insurecției naționale

a poporului cubanez
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Sărbătorirea celei de-a XXIV-a aniversări a asaltului 
cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale cuba
neze — ne oferă plăcutul prilej să vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cuba, Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba și poporului cubanez, sincere felicitări și 
un călduros salut tovărășesc, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal.

HAVANA
Poporul român urmărește cu satisfacție realizările obți

nute de poporul frate cubanez, sub conducerea partidului 
său comunist, în opera de construcție socialistă și ii 
urează tot mai mari succese In munca pentru progresul, 
prosperitatea și fericirea patriei sale.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele 
si țările noastre se vor întări și dezvolta continuu spre 
binele popoarelor român și cubanez, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

26 iulie s-a înscris ca o dată me
morabilă în analele luptei eroice a 
poporului cubanez pentru libertate 
și progres. în acea zi a anului 1953. 
un grup de tineri patrioți. în frunte 
cu Fidel Castro, a 'luat cu asalt ci
tadela militară Moncada din San
tiago de Cuba, marcînd un episod 
eroic în lupta grea, presărată cu 
nenumărate dificultăți, împotriva 
singerosului regim al generalului 
Batista. Această luptă avea să 
triumfe, așa cum se știe, la 1 ianua
rie 1959, prin preluarea puterii de 
către forțele populare, ceea ce a 
marcat apariția primului stat so
cialist pe continentul american.

Rememorarea evenimentelor pe
trecute cu 24 de ani în urmă oferă 
prilejul de a consemna marile suc
cese repurtate de poporul cubanez, 
sub conducerea partidului său co
munist. în opera de făurire a noii

orindulrl. în lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a inde
pendentei și suveranității naționa
le. în anii socialismului, pe pă- 
mîntul Cubei au luat naștere ra
muri noi ale industriei și agricul
turii, s-au dezvoltat învătămîntul. 
știința și cultura, a crescut nivelul 
de trai material si spiritual al popu
lației.

Poporul cubanez întîmpină săr
bătoarea de astăzi angajat în înfăp
tuirea planului cincinal de dezvol
tare social-economlcă — elaborat 
de primul Congres al Partidului 
Comunist din Cuba — pe această 
cale înregistrîndu-se un șir de pași 
remarcabili, meniți să ducă la dez
voltarea multilaterală a noii orîn- 
duiri.

Bucurîndu-se din inimă de suc- 
eesele repurtate de ponorul cubanez 
prieten, poporut român încearcă un

sentiment de vădită satisfacție 
pentru cursul ascendent al relații
lor de strînsă prietenie si colabo
rare româno-cubaneze. care își au 
temelia trainică in comunitatea de 
orinduire. de ideologie si de teluri, 

în dezvoltarea continuă a rapor
turilor prietenești dintre țările sl 
popoarele noastre, un rol determi
nant au avut si au legăturile de 
solidaritate si colaborare dintre 
Partidul Comunist Român sl Parti
dul Comunist din Cuba. întîlnirile 
și convorbirile, de la București si 
Havana, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Fidel Castro, care au 
impulsionat extinderea colaborării 
pe diferite planuri.

Felicitînd poporul cubanez ou pri
lejul marii sale sărbători, poporul 
român îi urează noi și noi izbînzi 
in înflorirea continuă a patriei sale 
socialiste.

Mesajul „Insulei tineretului”
Zidurile groase ale Moncadei, ce 

străjuiesc de la înălțimea unei coline 
orașul Santiago de Cuba, și-au pier
dut de mult scopul inițial. O inscrip
ție fixată pe frontispiciu vestește 
convertirea fortăreței in ,.Ciudad 
escolar 26 de Julio — primer cuartei 
convertido en escuela" (Orașul școlar 
„26 iulie" — prima cazarmă trans
formată in școală). Locurile de de
tenție din marile orașe ale Cubei, se
diile latifundiilor, clădirile somptu
oase unde huzureau capitaliștii sint 
astăzi lăcașuri de cultură și instruire 
pentru oameni de toate virstele. Ce
rințele reedificării social-economice a 
țării au ridicat cu intensitate proble
mele dezvoltării culturale. Pentru 
aceasta au fost create așa-numitele 
„Armatele alfabetizării", in care s-au 
inrolat, voluntar, peste 200 000 de in
stitutori, profesori, studenți. Nu in- 
timplător „anul reformei agrare" a 
fost urmat, în 1961, de „anul educa
ției". Cursuri de alfabetizare, apoi de 
perfecționare a cunoștințelor profe
sionale și de cultură generală. înfiin
țarea de școli de toate gradele, de 
institute de invățămlnt superior sint 
citeva din formele de studiu in care 
au fost incluși atit tineri, cit și 
virstnici. Sistemul educațional cuba
nez a fost îndreptat spre îmbinarea 
studiului cu cerințele producției. Șco-

Iile s-au apropiat de locul de muncă, 
pot fi intilnite chiar in uzine și fa
brici, pe șantiere și plantații. In fosta 
țară a monoculturii, producătoare a 
trestiei de zahăr, specialiștii formați 
in ultimii 10—15 ani construiesc com
bine și aparatură electronică, înalță 
orașe, selecționează plante si adap
tează culturi noi.

Prefaceri însemnate a cunoscut și 
mica Insulă a Pinilor, cunoscută pe 
vremea dictatorului Batista pentru 
„inchisoarea-model" construită aci, 
unde au fost aruncați mii de patrioți 
cubanezi, printre care și eroicii su
praviețuitori ai asaltului de la 26 iu
lie ; oamenii i-au zis „Isla de los 
500 asesinados", denunțînd prin 
aceasta numărul deținuților uciși In 
primul an de funcționare. 1959 a 
marcat un an de răscruce și in desti
nul Insulei Pinilor. La chemarea co
muniștilor. a guvernului revoluționar 
al Cubei mii de odmeni; îndeosebi ti- - 
neri, au devenit pionierii unei ac
țiuni complexe de punere in valoare 
a regiunii. In zece ani. numărul locui
torilor a ajuns la 55 000, din care peste 
jumătate nu depășeau 20 de ani. 
Acești tineri entuziaști, sosiți din 
toate colțurile Cubei, au defrișat pă
durile, făcind loc plantațiilor de ci
trice și cocotieri. fermelor de animale, 
așternind panglici de asfalt, inălțind 
case, construcții edilitar-gospodărești,

întreprinderi și școli. După timpul 
consacrat muncii, urmează orele în
vățăturii. Insula Pinilor a devenit 
scena unui interesant experiment 
educativ — „școlile in cimp". Activi
tatea practică se desfășoară pe cele 
citeva sute de hectare plantate cu 
citrice și aflate in grija profesorilor 
și elevilor. Ei răsădesc, îngrijesc și 
valorifică culturile, țin gestiunea și 
oferă pentru export o producție cres- 
cindă de mandarine, portocale, lămit 
și grepfruturi. Citeva zeci de astfel 
de școli secundare formează cadre 
pentru nevoile unei economii locale 
in continuă diversificare, oferind, 
totodată, tinerilor perspectiva unei 
specializări superioare ulterioare. 
Asemenea „școli in cimp" funcțio
nează astăzi in diverse zone ale 
Cubei.

„Se intimplă destul de rar ca vi
sele să se transforme in realitate" — 
spunea cu ani in urmă Fidel Castro, 
referindu-se la experimentul din 
Insula Pinilor. El a sugerat atunci ca 
acest colț de pămint al Cubei să 
adopte denumirea care i se potrivește 
cel mai bine *— „Insula tineretului". 
Vn colț de țară care iși aduce pe de
plin contribuția la înfăptuirea obiec
tivelor edificării socialiste pentru 
care militează poporul cubanez.

G. BONDOC
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în loc de „Revista competițiilor" A XIII-a ediție a J. M. S.

Citeva opinii despre valoarea și pregătirea
„schimbului de mîine“ în sport

Numeroase competiții, interne și 
internaționale, au asigurat săptămînii 
precedente o agendă sportivă deose
bit de bogată, neobișnuită chiar pen
tru luna lui Cuptor. într-un an_ ne- 
olimpic. O exhaustivă trecere in* re
vistă a lor — cum obișnuim în zilele 
de marți — ar fi de data aceasta mai 
greu de realizat și. poate, neintere
santă. De aceea, ne propunem să stă
ruim doar asupra cîtorva dintre ele, 
a căror desfășurare a pus in evi
dență unele concluzii și învățăminte 
de care organismele cu atribuții și 
răspunderi în sportul de performan
tă nu se poate să nu țină seama pen
tru viitor.

Ne amintim că anul trecut scrima 
noastră. întoarsă de la Montreal cu 
rezultate nemulțumitoare fată de pal
maresul și valoarea ei. și-a propus să 
înlăture in timp scurt greșelile care-i 
baraseră drumul spre medalii olim
pice, mai ales la floretă feminină si 
la spadă. în primul rind. au fost dez
voltate și consolidate secțiile de 
bază : la Satu Mare (unde s-a dat în 
folosință o excelentă și modernă sală 
de scrimă și unde cunoscutul antre
nor Csipler a luat spre îndrumare si 
o serie de antrenori tineri), la Bra- 
șov. la Iași, la Tg. Mureș și în alte 
mari orașe. Apoi, au fost întinerite 
masiv loturile naționale cu talente de 
mare valoare și de mare perspectivă, 
după care s-a trecut cu devoțiune si 
răspundere la muncă : între 35 și 40 
de ore pregătire pe săptămînă. Și. 
astfel, in mal puțin de un an. scrima 
românească și-a redobîndit. la Mon
dialele de la Buenos Aires, citeva din 
galoanele de altădată : echipa de sa
bie (Dan Irimiciuc, Cornel Marin, 
Ioan Pop. Alexandru Nilca și Marin 
Mustată) și-a reconfirmat prestigiul 
internațional, urcînd pe treapta de ar
gint a podiumului de premiere și pri
mind medaliile de vicecamnioană 
mondială ; echipa feminină de floretă 
(cu Ecaterina Stahl, Suzana Ardelea- 
nu, Magdalena Chezan, Marcela Mol
dovan și Aurora Dan — deci, cu ci
teva nume noi) a urcat pe treapta de 
bronz, anuntîndu-și revenirea în eșa
lonul de elită al scrimei mondiale ; 
Ecaterina Stahl a obținut și ea. la 
individual, o bună performantă (locul 
al patrulea la... o tușă diferență de 
locul al treilea, ocupat acum de cam
pioana olimpică de la Montreal) : e- 
chipa de spadă s-a clasat a cincea. Sigur 
că ar fi bucurat și mai mult „aurul", 
sigur că la individual ne așteptam 
la mai mult, după cum se constată că.

din cele două „arme" restante, numai 
floreta feminină s-a reabilitat, spada 
răminind încă datoare. Dar. cum spu
neam. timpul de aplicare a noilor 
măsuri a fost scurt ; orientarea spre 
tineret și. mai cu seamă, sporirea 
continuă a volumului de muncă la 
antrenamente constituie motive de în
dreptățită încredere in viitorul scri
mei românești.

Unele raze de speranță — este 
drept. încă destul de palide — apar 
si în domeniul natațiej. La So
fia. echipa de senioare a României 
(alcătuită din tinere si junioare) a cu
cerit citeva titluri individuale, plus 
cel pe echipe, în cadrul Balcaniadei 
de natație. Camelia Hoțescu. Anca

cu oboseala turneelor succesi
ve — s-a enervat exagerat, prac
tic învingindu-se singur. Celălalt ju
cător de la simplu. Dumitru Hărădău, 
n-a putut obține o victorie, așa incit 
a trebuit să ne mulțumim cu punctele 
reușite la dublu (partidă in care Ti
riac l-a influențat inteligent pe Năs- 
tase să joace calm si echilibrat) și in 
confruntarea inegală Năstase — 
Proisy. Evident, la Paris au fost dez
văluite deficiente care nu trebuie tre
cute cu vederea : Ilie Năstase. care 
acuză uzajul fizic și nervos, n-a mai 
avut, ca de atîtea ori altădată, 
nici forța deosebită și nici ambiția 
manifestă de a aduce echipei ambe
le puncte la simplu, plus o jumă-

• La mondialele de la Buenos Aires, scrima românească și-a 
onorat clasa • La Balcaniada de natație, pe locul întîi — copiii
• Eșec imprevizibil și criticabil în „Cupa Davis" ® Nici un titlu 
în trei competiții internaționale de tineret găzduite în țara noastră

Miclăuș, Carmen Bunaciu și celelalte 
reprezentante (Daniela Georgescu, Li- 
gia Anastasescu și copilul Irinel Pă- 
nulescu) au doborit recorduri națio
nale si recorduri balcanice cu o de
zinvoltură care sporește nădejdile în 
ele pentru dificilul examen ce-1 vor 
constitui apropiatele Europene (14—21 
august, la Jbnkoping. în Suedia). De 
pe acum se constată insă că la 
București, Cluj-Napoca. Reșița. Timi
șoara, Oradea, Brăila se lucrează se
rios și temeinic cu copiii. Rămîne ca, 
la nivelul lotului national, fetele să 
facă saltul spre performante conti
nentale, iar băieții să nu piardă 
urma... fetelor.

Fiindcă vorbim de tineret, să spu
nem că la Paris. în „Cupa Davis", 
echipa noastră. în vîrstă de... 95 de 
ani (Tiriac 38. Năstase 31. Hărădău 26 
— adică o medie de aproape 32 de 
ani) a suferit un eșec pe cit de im
previzibil, pe atit de criticabil (2—3, 
în loc de 3—2. cum era normal și de 
așteptat), dezamăgindu-i si întristin- 
du-i profund pe numeroși iubitori ai 
tenisului din tara noastră. Autorul 
principal al acestei neplăcute surpri
ze este Ilie Năstase — care a pier
dut incredibil partida cu Jauffret. 
cu toate că la un moment dat condu
cea confortabil cu 2—0 la seturi și cu 
4—2 în setul al treilea. îi mai rămă
sese numai să-si realizeze două ser
vicii si victoria nu-i mai putea scă
pa ; dar Năstase — nepregătit fizic,

tate de punct (partea sa) la dublu : 
Dumitru Hărădău s-a dovedit inca
pabil să realizeze un punct decisiv ; 
antrenorul Constantin Năstase a a- 
rătat că nici măcar nu-1 poate „stă- 
pîni" pe propriu-i frate, cu atît mai 
puțin să-i dea lui Hărădău îndrumă
rile calificate și eficiente care să 
suplinească lipsa de experiență a a- 
cestuia. în același timp însă, tre
buie să recunoaștem că și Tiriac are 
dreptate cind sustme că e foarte di
ficil să te afirmi mereu in „Cupa 
Davis", bazîndu-te pe un singur ju
cător din cei doi de la simplu, care 
în felul acesta nu mai are voie Ia 
nici un „accident" — posibil și de 
neevitat în cariera oricărui „as“. Pen
tru inexistenta unui valoros jucător 
nr. 2 nu se mai face responsabil 
Năstase. ci federația și specialiștii 
tenisului, care de ani și ani se tin 
doar după Năstase si Tiriac, negli- 
jind să asigure efectiv, prin măsuri 
serioase, tenace și eficiente, „schim
bul de mîine" — sau. mai bine zis, 
de astăzi ! — al acestora, prin
tr-o activitate metodică. științi
fică. de selecție și pregătire 
a unora dintre talentele certe 
oferite de competițiile de masă. 
Chiar dacă reprezentativa noastră se 
va mai baza citva timp tot pe 
Năstase si Tiriac, cei ce răspund de 
destinele tenisului românesc sint 
datori să se ocupe mai cu tragere 
de inimă și mai eficient de copii și

tineret. Altfel. „Cupa Davis" va ră- 
mine pentru noi o întrecere din ce 
in ce mai puțin accesibilă.

Competiții internaționale recente 
au demonstrat că asemenea consta
tări si recomandări se impun și cu 
privire la alte sporturi. în „Turneul 
Prietenia" la rugbi, de exemplu, se
lecționata de juniori a tării noastre 
a pierdut finala, în care avea pri
ma șansă, deși a condus trei sferturi 
din timpul de joc. Cauzele înfrîn- 
gerii — greșeli de ordin teh
nic si tactic. Tinerii noștri au 
dovedit că in apărare scapă deseori 
mingea din mină și nu pot placa 
decisiv, iar în atac se complică pînă 
cind adversarul se repliază și se 
reorganizează ; acest turneu — pre
gătit în pripă — a mai arătat că 
rugbiștii juniori nu știu să gîndeas- 
că oe teren si comit grave erori tac
tice, chiar dacă de pe banca antre
norilor noștri îi conduc nu mai pu
țin decît trei reputati tehnicieni (ori 
poate tocmai pentru că erau trei ? I). 
De asemenea, este cu totul neplăcut 
să consemnăm că in „Concursul 
Prietenia" la caiac-canoe, desfășurat 
zilele trecute la Snagov. tinerii ur
mași ai lui Patzaichin și ai lui Dîba 
s-au comportat lamentabil. Dacă a- 
dăugăm si rezultatul nemultumitor 
din „Cupa Galea" la tenis (locul al 
patrulea intr-una din cele patru zone 
semifinale), observăm că reprezen
tanții noștri n-au cucerit nici un ti
tlu la trei mari competiții de tine
ret. deși acestea s-au desfășurat în 
tara noastră.

Concluziile si învățămintele sînt 
limpezi : cu excepția gimnasticii. în- 
tr-o bună măsură și a natatiei sau 
scrimei (toate insă numai la pro
bele feminine), ca si cu încă două- 
trei excepții, valoarea si pregătirea 
„schimbului de miine" al titularilor 
de azi sint necorespunzătoare față 
de parametrii internaționali, de po
sibilitățile si condițiile oferite, de 
așteptările iubitorilor sportului. Așa 
se prezintă situația, pe lingă disci
plinele abordate mai sus. mai ales 
la atletism, fotbal, ciclism, baschet, 
volei, handbal — sporturi în care 
juniorii si tinerii se scaldă in albia 
mediocrității. C.N.E.F.S.. federațiile, 
cluburile și asociațiile sportive din 
tară au sesizat, cu siguranță, aceas
tă situație și vor lua, sperăm, mă
surile ce se cuvin. Este foarte nece
sar. Presant de necesar 1

G. MITROI

Cea de-a 13-a ediție a Jocurilor 
mondiale ale surzilor, competiție 
polisportivă care a atras in aceste 
zile atentia amatorilor de sport din 
Capitală, se apropie de sfirșit. Ieri 
pe stadionul Republicii s-au dispu
tat ultimele probe ale concursului 
atletic, probe cistigate de următorii 
sportivi : 1 500 m plat femei : Bach- 
tel Betsyam (S.U.A.) — 4’41”8T0 ;
1 500 m plat barbați : Willy Mulders 
(Belgia) 3’55”8/10; ștafeta 4x100 m 
femei : R. F. Germania 48”8'10 ; 
ștafeta 4x400 m bărbați : S.U.A. 
3’18” ; ștafeta 4x400 m femei : S.U.A. 
3’59”.

In turneul de lupte greco-romane 
in ordinea celor 10 categorii de greu
tate au fost declarați campioni : 
V. Neskaninov (U.R.S.S.) ; J. Rada- 
kov (Iugoslavia) ; I. Dușko (Iugo
slavia) ; I. Lepihin (U.R.S.S.) ; M. 
Knezevici (Iugoslavia) ; S. Smolen
sk; (U.R.S.S.) ; K. Karaman (Iran) ;

Tineri boxeri în
• în cadrul turneului international 

de box pentru tineret de la Balaton, 
pugilistul român Titi Cercel s-a si
tuat pe primul loc la categoria pană. 
invingindu-1 în finală ne Dieter Toni 
(R.D. Germană). M. Constantin (se- 
mimuscă) si I. Motroc (muscă) au 
cîștigat medaliile de bronz la catego
riile respective.

• La campionatele balcanice de 
box pentru juniori, desfășurate la 
Atena, pugilistii români Viorel Ioana 
(pană). Alexandru Giurgiu (semimii- 
locie) si Marin Ifrim (mijlocie) au 
cucerit titlurile de campioni la cate
goriile respective. Radu Daniel și

L. Nogdanov (U.R.S.S.) ; V. Ruble- 
den (U.R.S.S.); V. Paninin (U.R.S.S.).

Cursa ciclistă de fond disputată pe 
distanta de 81 km a revenit lui Ro
berto Bedin (Italia) cu timpul de 
2h 41’39”.

La volei masculin pe primele 3 
locuri s-au clasat în ordine forma
țiile U.R.S.S.. Iranului si României.

în finala turneului masculin de 
handbal echipa Iugoslaviei a învins 
cu scorul de 27—13 (15—8) echipa
Danemarcei. în meciul pentru locul 
3 formația Suediei a întrecut cu 
15—14 (8—4) echipa României.

Jocurile mondiale ale surzilor se 
încheie astăzi pe stadionul Repu
blicii din Capitală — unde se va 
disputa, cu începere de la ora 16,00, 
finala turneului de fotbal dintre e- 
chipele României si Bulgariei, după 
care va urma festivitatea de închi
dere.

ring și pe podium
Sultan Haralambie au ocupat locul 
doi la categoriile muscă și. respec
tiv, semiușoară, primind medaliile 
de argint

în clasamentul pe națiuni. Româ
nia s-a situat pe primul loc. fiind ur
mată de Bulgaria si Iugoslavia.

• Tradiționala competiție de box 
„Mănușa litoralului" se va desfășura 
în sala sporturilor din Constanta în
tre 8 și 14 august si va reuni pugi- 
liști din U.R.S.S.. Polonia. R.D. Ger
mană. R.F. Germania. Bulgaria, Tur
cia. Grecia. Iugoslavia. Pakistan si 
România.

Miting aviatic la Deva
La Deva, pe aeroportul Săulești — 

cu ocazia încheierii etapei interiude- 
țene a concursului de planorism si 
parașutism — Aeroclubul Central Ro
mân. C.C. al U.T.C. si Consiliul ju
dețean pentru educație fizică si sport 
Hunedoara au organizat duminică, 
în cadrul „Daciadei". un mare miting 
de aviație la care au participat 
maestri și maeștri emeriti ai spor
tului. componenti ai loturilor națio

nale de planorism, parașutism si zbor 
cu motor din București. Brașov. 
Ploiești. Iași și Galați. Peste 25 000 
de tineri și virstnici au asistat la 
înalte acrobații cu avioanele si pla- 
noarele. lansări de parasutisti — fete 
și băieți — vînătoare de baloane, de
filare de avioane cu drapele etc. 
Spectatorii au apreciat înalta măies
trie a oilotilor si parasutistilor. care 
au făcut o frumoasă propagandă a 
zborului cu motor. (Sabin Cerbul.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In localitatea iugoslavă Kladovo 

s-a desfășurat un concurs interna
țional de lupte greco-romane, la care 
au participat sportivi din Bulgaria, 
R. F. Germania, România, Iugoslavia 
și alte țări. Printre protagoniștii 
competiției ș-au numărat și luptăto
rii români Nicolae Zamfir (52 kg). 
Ivan Sabin (100 kg) și Roman Co- 
dreanu (peste 100 kg), clasați pe 
primul loc la categoriile respective. 
George Dumitriu și Nicolae Lăcră- 
țeanu au ocupat locul doi la cate

goriile 100 kg și, respectiv, peste 
100 kg.

• La Vichy (Franța) au continuat 
întrecerile campionatelor europene 
de tenis de masă pentru juniori.

în competiția de junioare II, echi
pa României a obținut trei victorii, 
cîștigind cu același scor (3—0), me
ciurile susținute cu formațiile Nor
vegiei. Scoției și Italiei.

în turneul de juniori I, selecțio
nata României a învins cu 5—0 echipa 
Irlandei și a pierdut cu 3—5 în fața 
formației R. F. Germania.



SCINTEIA — mărfi 26 iulie 1977
f-

(

PAGINA 6

*

La O- N. U. a fost difuzată ca document oficial

„Declarația cu privire la adîncirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării trătesti dintre Partidul Comunist Român I I

și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Germană"
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a fost difuzată 
ca document oficial al Adunării Ge
nerale a O.N.U. „Declarația cu pri
vire la adîncirea prieteniei si dez
voltarea colaborării frătesti dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană", sem
nată la Berlin, la 10 iunie 1977, de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

Acest document a fost publicat la 
punctul de pe ordinea de zi a sesiu
nii a XXXII-a a Adunării Generale 
a O.N.U. intitulat „Transpunerea in 
viață a Declarației asupra întăririi 
securității internaționale".

LUSAKA

Intîlnire la nivel înalt consacrată examinării 
situației din Africa australă

LUSAKA 25 (Agerpres). — Luni, 
la Lusaka, a avut loc o intîlnire la 
care au participat președinții Zam- 
biei. Tanzaniei. Mozambicului. An- 
golei si vicepreședintele Botswanei, 
consacrată examinării situației din 
Africa australă. Agențiile Internațio

nale de presă consemnează, de ase
menea. prezenta la Lusaka a condu
cătorilor Frontului Patriotic Zim
babwe. Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și 
Congresului Național African.

Evoluția conflictului dintre Egipt și Libia
Președintele Anwar El Sadat a ordonat încetarea tuturor 

operațiunilor militare la irontiera cu Libia •• Inițiative în 
vederea reglementării litigiului

CAIRO — Agențiile internaționale 
de presă, citind agenția M.E.N., in
formează că „președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a ordonat duminică 
seara încetarea imediată a tuturor 
operațiunilor militare la frontiera cu 
Libia".

înainte de emiterea ordinului, șe
ful statului egiptean a avut convor
biri cu președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. Acesta a sosit duminică 
după-amlază la Alexandria, după ce 
în cursul dimineții aceleiași zile con
ferise la Tripoli cu președintele Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Socialiste 
Populare, Moamer El Geddafi.

După o nouă întrevedere cu pre
ședintele Egiptului. Houari Boume
diene a sosit Juni după amiază la 
Tripoli, venind din Alexandria, anun
ță agenția oficială de presă algeria
nă — A.P.S. —. citată de agenția 
France Presse.

Președintele Sudanului. Gaafar El 
Nimeiri, a avut o Intîlnire. la Ale-' 
xandria, cu șeful statului egiptean, 
Anwar El Sadat.

Șeful statului libian a primit luni 
la Tripoli pe miniștrii de externe ai 
Nigeriei și Nigerului, care i-au re
mis mesaje din partea președinților 
celor două țări.

Mahmud Riad, secretar general al 
Ligii Arabe, a adresat, duminică, sta
telor arabe apelul de a depune efor
turi în vederea reglementării litigiu
lui egipteano-Hibian, în beneficiul so
lidarității arabe.

William Eteki Mboumoua. secre
tar general al Organizației Unității 
Africane, a propus luni bunele ofi
cii ale O.U.A. pentru „găsirea unei 
soluții pașnice" a conflictului egip- 
teano-libian, cerînd președinților 
celor două țări să dea dovadă „de 
cea mal mare moderație".

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO — într-un interviu acordat 

unui post de televiziune francez si 
difuzat de agenția M.E.N.. președin
tele Egiptului. Anwar El Sadat, și-a 
exprimat speranța că recentele con
vorbiri între președintele S.U.A.. 
Jimmy Carter, și primul ministru al 
Israelului. Menahem Begin, vor ac
celera procesul de pace întrerupt sau 
amînat din diferite motive. întelegind 
Prin, acest proces de pace reluarea 
lucrărilor Conferinței de la Geneva 
cu participarea tuturor părților inte
resate în vederea încheierii unui 
acord de pace care să pună capăt 
conflictului israeliano-arab.

Anwar El Sadat a subliniat că dacă 
Israelul dorește cu adevărat pacea. 
Egiptul este gata să participe la 
negocierile de la Geneva chiar si

înainte de 10 octombrie a.c. Orice re
glementare a situației din Orientul 
Mijlociu trebuie să aibă în vedere că 
„fără soluționarea problemei palesti- 
nene nu va exista o pace permanen
tă in zonă", a subliniat el. adăugind 
că „ideea înlăturării participării re
prezentanților palestineni la Confe
rința de la Geneva este exclusă".

WASHINGTON — într-un interviu 
televizat acordat la Washington și 
reluat de agenția Reuter, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii. 
David Owen, a declarat că nu este 
tot atît de optimist ca președintele 
S.U.A, Jimmy Carter. în ceea ce pri
vește șansele de reglementare a con
flictului din Orientul Mijlociu.

PEKIN

încheierea lucrărilor sesiunii 
Comisiei mixte româno-chineze 
de colaborare tehnico-științifică

PEKIN 25 (Agerpres). — La Pekin 
«-au Încheiat lucrările celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Comisiei mixte de 
colaborare tehnico-știintifică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, desfășura
te in perioada 18—25 iulie. Luni. Iosif 
Tripșa, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnologie, 
și Sun Siao-fun. adjunct al ministru
lui industriei petrolului si chimiei, au 
semnat Protocolul sesiunii. Protocolul 
prevede vizite de studiu ale unor spe

cialiști din domeniile industriilor con
structoare de mașini, metalurgică, 
chimică, ușoară, alimentară, precum 
și din domeniile agriculturii, silvicul
turii și altele. La ceremonia semnării 
a participat Ku Mu. vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze. 
A fost, de asemenea, prezent Ion Do- 
robanțu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
tării noastre la Pekin.

în cursul aceleiași zile, vicepremie- 
rul Ku Mu a primit delegația româ
nă participantă la lucrările sesiunii.

Sesiunea Grupului biterguvernamental de experțl 
al U.N.C.T.A.D. evidențiază

Necesitatea asigurării accesului neîngrădit 
la cuceririle științei și tehnologiei moderne

GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate, la 25 iulie, lu
crările Grupului interguvemamental 
de experți ai Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), însărcinat cu elabora
rea Codului internațional de conduită 
în domeniul transferului de tehnolo
gie. La actuala sesiune — a IlI-a, 
care urmează să se încheie la 2 au
gust. participă reprezentanți din ță
rile în curs de dezvoltare membre 
ale „Grupului celor 77", printre care 
și România, precum și din alte state.

Pornind de la conceptul că facili
tarea transferului de tehnologie con
stituie un instrument efectiv de 
instaurare a noii ordini economice in
ternaționale, țările în curs de dezvol
tare — printre care și România — ur
măresc reflectarea in Codul de con
duită a acelor principii care să asi
gure accesul neîngrădit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, res
pectarea suveranității și independen
tei naționale, precum și egalitatea in 
drepturi a tuturor țărilor, indiferent 
de sistemul lor politic sau de gradul 
de dezvoltare economică.

Elaborarea Codului internațional de

conduită în domeniul transferului de 
tehnologie vizează, totodată, in con
cepția țărilor în curs de dezvoltare, 
includerea unor prevederi de natură 
a permite un tratament preferențial 
țărilor în curs de dezvoltare.

r eg. Proteste împotriva 
unor provocări neofasciste

BONN 25 (Agerpres). — Organiza
ția neofascistă vest-germană „Hiag", 
compusă în mare parte din foști 
membri ai S.S., a anunțat că inten
ționează să convoace, în cursul aces
tei veri și în toamna următoare, 46 
de diferite întruniri în mai multe lo
calități din R.F.G., precum și din 
Austria.

Săptămînalul vest-german „Die 
Tat" relatează, în ultimul său număr, 
că în mai multe regiuni ale R.F. Ger
mania au fost exprimate proteste ale 
opiniei publice împotriva unor ase
menea provocări neofasciste.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Excelenței Sale
Domnului dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintei* Republicii Liberia
MONROVIA

Cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a proclamării independenței de stat 
a Republicii Liberia, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele 
poporului și guvernului român, precum și al meu personal, cele mai calde 
felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres continuu, prosperitate șl pace poporului Uberian prieten.

Sînt încredințat că în spiritul înțelegerilor și acordurilor pe care le-am 
convenit, relațiile de prietenie si strînsă colaborare pe plan politic, economic 
și in alte domenii de interes reciproc dintre Republica Socialistă România și 
Republica Liberia, conlucrarea lor pe arena internațională vor continua să 
se dezvolte și să se amplifice in interesul reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.

Vă urăm dumneavoastră și poporului liberian prieten, la această 
memorabilă aniversare, realizări și succese tot mai mari în dezvoltarea 
independentă, de sine stătătoare a tării, In asigurarea unei vieți prospere 
și fericite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu 130 de ani în 
urmă, la 26 iulie, sub 
impactul unor idei u- 
manlste. un număr de 
negri americani elibe
rați din sclavie pro
clamau. sub denumi
rea simbolică de Li
beria. prima republică 
de pe continentul a- 
frican.

După ce timp de 
mai bine de un secol 
liberienii si-au asigu
rat în principal exis
tenta de pe urma 
plantațiilor de arbori 
de cauciuc, astăzi o 
tot mai mare parte a 
produsului social al 
tării provine din va
lorificarea uneia din 
cele mal mari bo
gății naționale — ză
cămintele de mine
reuri de fier, care re
prezintă 65 la sută din 
valoarea totală a ex
porturilor țării. Gu
vernul de la Monro

via a adoptat In ulti
mii ani o serie de 
măsuri prin care com
paniile străine sînt 
obligate să verse sta
tului liberian o parte 
din veniturile reali
zate. paralel cu ex
tinderea participării 
naționale la capitalul 
unor întreprinderi. 
Totodată, se află în 
curs de realizare un 
amplu program care 
vizează diversifica
rea economiei, dez
voltarea sistematică a 
agriculturii. lărgirea 
rețelei școlare. îm
bunătățirea infrastruc
turii economice, ridi
carea nivelului de trai 

Succesele obținute 
de ponorul liberian 
în dezvoltarea inde
pendentă a patriei 
sale ne calea progre
sului si bunăstării 
sînt urmărite în tara 
noastră cu sentimente

de sinceră simpatie 
si solidaritate. Intre 
România si Liberia 
s-au statornicit relații 
trainice de prietenie si 
colaborare puternic im
pulsionate în urma 
convorbirilor dintre 
președinții Nlcolae
Ceausescu si William 
Tolbert ir. Declarația 
solemnă comună, ce
lelalte acorduri înche
iate cu prilejul dialo
gului la nivel înalt 
au dus la identificarea 
unor noi domenii de 
conlucrare. au dat 
dimensiuni si mai 
largi colaborării din
tre România si Libe
ria. atît pe plan bila
teral. cit, si în sfera 
vieții internaționale, 
snre binele ambelor 
ponoare, al cauzei pă
cii si cooperării rod
nice intre națiuni.

C. VARVARA

Cu prilejul centenarului 
Independenței de stat 

a României
KHARTUM 25 (Agerpres). — în 

cadrul manifestărilor dedicate cen
tenarului Independentei de «tat a 
României, ansamblul de clntece «1 
dansuri „Doina", aflat în turneu în 
Republica Democratică Sudan, a pre
zentat o aerie de spectacole în aala 
Casei prieteniei din Khartum. La 24 
iulie a avut loc un spectacol de gală 
la care au asistat dr. Hashim Awad, 
ministrul cooperării, membri al con
ducerii Uniunii Socialiste Sudaneze, 
ofidalitățl ale Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Comerțului, 
personalități ale vieții culturale «1 
economice sudaneze, precum al eefi 
al misiunilor diplomatice acreditați 
la Khartum.

Spectacolele ansamblului „Doina" 
•-au bucurat de un deosebit «uccee.

în același timp. în «ala Casei prie
teniei din Khartum a fost organizată 
expoziția „Lupta pentru unitate și 
independentă națională a poporului 
român reflectată în artele plastice", 
primită cu viu interes de publicul 
sudanez.

agențiile de presă transmit:
Primul ministru al Re

publicii Franceze,
Barre, l-a primit, la 25 iulie, pe 
Comeliu Mănescu. ambasadorul 
României la Paris. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor bilaterale ac
tuale și perspectivele dezvoltării 
acestora, în spiritul înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel.

Un purtător de cuvin! al 
O.N.U. a anunțat că secretarul ge
neral al organizației. Kurt Waldheim, 
în acord cu Guvernul Republicii 
Populare Chineze, și-a amînat vizita 
pe care urma să o întreprindă in 
R.P. Chineză, in urma unui grav acci
dent de automobil suferit de fiica sa.

Aniversare. Cu ooazia tmpli' 
nirii a 31 de ani de la fondarea Parti
dului Socialist Vietnamez. Comitetul 
Central si Comitetul orășenesc Hanoi 
ale P.S.V. au organizat o adunare în

cadrul căreia au luat cuvîntul secre
tarul general al P.S.V., Nguyen Xien. 
si secretarul adjunct al partidului. 
Hoang Minh Giam. Vorbitorii s-au 
referit la semnificația acestei aniver
sări ce are loc în. momentul în care 
întregul popor vietnamez este anga
jat în edificarea bunăstării poporului 
prin construirea socialismului, cale 
trasată de cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam 
— menționează agenția V.N.A.

Rezultatele alegerilor par
lamentare din Republica De
mocratică Madagascar, a- 
nuntate de „Consiliul superior al 
instituțiilor", dovedesc victoria de 
necontestat a „Frontului National 
pentru Apărarea Revoluției" ce gru
pează patru importante organizații 
politice — Avangarda Revoluției Mal- 
gașe (A.R.E.M.A.). Partidul Congresul 
pentru Independenta Madagascarului 
(A.K.F.M.). V.O.N.J.I. (Pentru unita

tea națională) și U.D.E.C.M.A. (De- 
mocrat-creștinii). „Frontul național 
pentru apărarea revoluției", condus 
de șeful statului, președintele Con
siliului Suprem al Revoluției. Didier 
Ratsiraka, deține în noua Adunare 
Națională Populară (parlamentul 
tării) totalitatea celor 137 de locuri.

Noul președinte al Indiei, 
Neelam Sanjiva Reddy, a depus luni 
jurămîntul în funcția supremă de 
stat

DeCeS. Charlottes
ville. din. Stătul Virginia, a încetat 
din Viată. în virstă de 78 de ani, 
SâVaAtiU american Jesse Beams, unul 
dintre, inventatorii metodei de sepa
rare a uraniului prin centrifugarea 
gazoasă. Procedeul centrifugării, fo
losit initial pentru separarea izoto
pilor de uraniu, și-a găsit ulterior 
utilizarea si în separarea virușilor și 
a altor forme biologice din mediile 
nutritive respective.

Pavilionul României dln 
cadrul Tîrgului internațional de ma
șini și utilaje de la Melbourne a 
fost vizitat de senatorul Robert Cot
ton. ministrul australian al industriei 
și comerțului, care a exprimat apre
cieri la adresa exponatelor românești. 
Ministrul australian a fost întîmninat 
de Marin Trăistaru. adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, care se 
află în Australia în fruntea unei de
legații economice române.

Kuweitul a hotărit s6-?i r«- 
deschidă frontierele cu Irakul după 
ce, timp de patru ani, acestea fuse
seră închise ca urmare a inciden
telor dintre cele două țări din mar
tie 1973.

Calamități. Ploile torențiale 
care a-au abătut în ultima vreme a- 
supra mai multor regiuni din Chile 
au provocat mari inundații, lăsînd 
fără adăpost, potrivit datelor preli
minare publicate în capitala tării, 
peste 25 000 persoane. La Valparaiso, 
furtunile puternice au distrus mai 
mult de zece nave.

EXTINDEREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE-__ ___ ___ • •

O TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Asistența tehnica românească-în slujba progresului economic și social
„Noua ordine economică presupune ca țările în curs de dez

voltare să poată avea acces larg și neîngrădit la tehnologiile avan
sate, la toate cuceririle științei și civilizației moderne. Considerăm 
necesar să se asigure acestor țări asistență tehnică, precum și spri
jin efectiv în pregătirea și formarea .cadrelor de specialiști și mun
citori calificați necesari dezvoltării economiei naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

scopul valorificării bogățiilor națio
nale. in interesul/unei dezvoltări ac
celerate ne plan' economic si social.

în acest cadru, se cuvine remarcat 
caracterul formativ al asistenței teh
nice. în procesul construirii no
ilor capacități de producție, spe
cialiștii români contribuie la forma
rea cadrelor autohtone care utili
zează aceste capacități : astfel șantie
rele industriale devin, de cele mai 
multe ori. adevărate scoli profesio
nale. in cadrul cărora forța de muncă 
locală are posibilitatea să-si ridice

• „Apreciem participarea României la planurile noastre de dezvol
tare. România ne-a oferit specialiști in agricultură, cooperație, electri
ficare rurală și exploatarea minieră. Ne-ati întins mina prieteniei. Vă 
mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră in construirea stilpilor vitali 
ai infrastructurii dezvoltării noastre". (Președintele Zambiei, Keneth 
David Kaunda).

• „Instalațiile de foraj fabricate la Ploiești și Tîrgoviște au trecut 
cu succes examenul Saharei. Încă de la primele descoperiri de țiței și 
gaze in Algeria — in urmă cu peste opt ani — utilajele românești s-au 
dovedit dintre cele mai bune. Iar experiența petroliștilor români ne-a 
fost de mare ajutor". („El Moudjahid").

• „Sintem deosebit de satlsfăcufi de serviciile de asistentă tehnici 
prestate de către specialiștii dv. Am putut aprecia bogata experiență 
tehnică a specialiștilor români, prezența lor aici constituind un valoros 
aport la elaborarea unor proiecte in domeniul energetic și la ridicarea 
nivelului de pregătire a cadrelor de tehnicieni peruani". (Inginer Emilio 
Navarro Talavera, directorul institutului național de inginerie electrică 
— „Eiectroperu" din Lima). .

Dacă în urmă cu numai doi-trei ani, 
în țările în curs de dezvoltare erau 
prezenți aproximativ 4 000 de specia
liști români (ingineri, tehnicieni,

considerabil nivelul de calificare — 
în puternic contrast cu practicile de 
racolare a forței, de muncă din a- 
ceste țări de către state capitaliste

—Tată doar dteva declarații semni
ficative. care ilustrează rezultatele 
rodnice ale unui domeniu deosebit de 
important al sprijinului multilateral 
acordat de România țărilor în curs de 
dezvoltare — asistența tehnică. După 
cum se știe, această activitate se în
scrie In cadrul fertil al relațiilor de 
prietenie, colaborare si solidaritate pe 
care România — tară socialistă în 
curs de dezvoltare — le promovează 
cu celelalte țări în curs de dezvoltare 
în Interesul luptei comune pentru 
progresul economic și social, pentru 
consolidarea Independenței, împotriva 
politicii imperialiste și neocolonialis- 
te, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Este, desigur, un motiv de reală 
satisfacție și rtiîndrie patriotică fap
tul că România, datorită marilor suc
cese repurtate în industrializarea 
țării, în modernizarea întregii econo
mii, în domeniul cercetării tehnico- 
științifice, dispune de un potențial 
— mereu crescind — care-i permite

să acorde o asemenea asistență cali
ficată.

Formă modernă, eficientă a coope
rării economice si tehnico-stiintiflce 
internaționale, asistența tehnică, re
alizată prin trimiterea de cadre 
calificate care acordă o îndrumare 
științifică, tehnică, de specialitate, 
este menită. în concepția tării noas
tre. să faciliteze si să asigure acce
sul tot mai larg al țărilor rămase in 
urmă Ia cuceririle revoluției tehnico- 
stiințifice contemporane, să contribuie 
la valorificarea superioară. în intere
sul national, a resurselor naturale si 
umane ale acestor țări, la accelerarea 
progresului lor.

Desfășurindu-se în conformitate cu 
principiile deplinei egalități în 
drepturi șl avantajului reciproc, ac
tivitatea noastră de asistență teh
nică își lărgește mereu aria, face 
dovada unui dinamism crescind. Ast
fel, este elocvent că, în prezent, 
țara noastră acordă asistență tehnică 
în peste 60 de state din Africa, Ame
rica Latină și Asia.

• O dinamică accelerată : numărul specialiștilor 
români care acordă asistență tehnică țărilor in curs de 
dezvoltare a sporit de la 4 000 in 1975, la peste 9 000 
in 1976 și circa 14 000 în 1977.

• Extinderea neîntreruptă a ariei geografice unde 
acționează specialiști români: 45 de state în 1975, 
peste 60 de state in prezent.

• Transfer de tehnici și tehnologii moderne, conco
mitent cu calificarea cadrelor autohtone in profesii noi, 
complexe.

muncitori, calificați ș.a.), la sfir- 
șitul anului trecut numărul a- 
cestora s-a ridicat la peste 9 000. iar 
pentru 1977 se anticipează cifra de 
11 000.

în același timp, demnă de relevat 
este diversitatea formelor pe care le 
îmbracă operațiunile de asistentă, tot 
atîtea afirmări semnificative ale com
petenței tehnice românești. în primul 
rînd, este vorba de asistența tehnică 
legată de efectuarea unor livrări 
complexe de mașini, instalații și uti
laje românești, care deține o pon
dere de peste o treime în ansamblul 
acestei activități. Cu sprijinul tehnic 
si uman, al tării noastre se constru
iesc baraje impunătoare si centrale 
electrice, se înființează unități agri
cole modeme, se extind si se diver
sifică culturile, se trezesc la viată 
deserturi ș.a.m.d., toate acestea în

dezvoltate, practici de natură să se- 
cătuiască țările respective de poten
țialul lor de creativitate, afectînd in
teresele vitale ale națiunii.

Calificarea profesională a cadrelor 
autohtone cu sprijinul specialiștilor 
noștri are loc paralel cu înfăptuirea 
unui substanțial transfer de tehnici 
si tehnologii moderne, reprezentând 
cuceriri românești in domenii de virf 
ale progresului tehnic contemporan. 
Astfel. în industria extractivă și de 
prelucrare a hidrocarburilor, dome
niu în care România se bucură de o 
bogată experiență si de un înalt, 
prestigiu international. specialiștii 
din ALGERIA și-au însușit, cu aju
torul colegilor lor români, tehnologii 
de vîrf în domeniul forajului la mare 
adîncime. în condiții pedoclimatice 
deosebit de dificile. în SIRIA, pen
tru a da un alt exemplu, cadrele lo

cale sint ajutate să asimileze tehno
logii românești originale, de mare 
importantă in domeniul petrochimiei, 
cum ar fi hidrofinarea petrolului sau 
hidrofinarea motorinei — un ajutor 
substantial fiind, de asemenea, acor
dat altor țări ca NIGERIA. INDIA, 
ARGENTINA. ECUADOR etc.

în domeniul industriei chimice, 
specialiștii noștri asigură implan
tarea unor tehnologii șl proce
dee industriale . proprii sau îm
bunătățite, la niveluri de virf pe 
plan mondial, de o înaltă eficientă 
și competitivitate, cum ar fi — pen
tru a ne limita la un singur exem
plu — procedeul dublei catalize și 
dublei absorbții (pentru instalația de 
acid sulfuric) si procedeul umed di- 
hidrat (pentru .instalația de acid fos- 
foric). folosite în cadrul complexu
lui de îngrășăminte de triplu-super- 
fosfati construit de tara noastră la 
Homs (Siria).

în sectorul construcțiilor de ma
șini. notăm, intre altele, contribuția 
românească la punerea in funcțiune 
a unor linii de asamblare a tractoa
relor. într-un șir de țări. La Tabriz 
(în IRAN), la Heluan (in EGIPT), la 
Alep (in SIRIA), sute și sute de mun
citori deservind liniile de montare a 
tractoarelor românești de diferite ti
puri și-au insusit tehnologii moder
ne. in unele cazuri (în IRAN, de 
pildă), trecîndu-se de la montaj la 
faza superioară a asimilării produc
ției respective — contribuție nemij
locită — recunoscută ca atare de 
factorii de răspundere ai statelor 
respective — la programele de in
dustrializare a acestor țări.

Tinînd seama de amplul efort con
structiv în care sint angajate țările 
in curs de dezvoltare. România a- 
cordă asistentă tehnică în domeniul 
industriei construcțiilor si materia
lelor de construcție. Pe parcursul lu
crărilor efectuate de constructorii

români pentru Înălțarea barajului de 
pe rîul K’Sob (ALGERIA), de exem
plu. peste 1 000 de algerieni și-au În
sușit tehnologia turnării betonului ar
mat. Odată cu punerea în funcțiune a 
unor fabrici românești de ciment in 
SIRIA si SOMALIA, muncitorii din 
țările respective sînt inițiați in ex
ploatarea și întreținerea utilajelor, în 
deprinderea tehnologiilor moderne de 
fabricație a cimentului.

O amploare tot mai mare dobîndes- 
te asistența tehnică prestată prin in
termediul celor peste 30 de societăți 
mixte de producție si de comerciali
zare fiintind în prezent. în țările în 
curs de dezvoltare. Dinamismul a- 
cestei activități este ilustrat de faptul 
că peste jumătate din numărul actual 
al societăților mixte au fost consti
tuite în ultimii trei ani. în general, 
asistenta tehnică acordată ne această 
filieră contribuie la : valorificarea 
superioară. în folosul economiei ță
rilor respective, a resurselor lor na
turale (zăcăminte miniere, hidrocar
buri, produse lemnoase etc.) în AFRI
CA CENTRALA, ZAMBIA, KENYA, 
NIGERIA. IRAN. LIBAN. PERU, 
ECUADOR etc., dezvoltarea indus
triei prelucrătoare (PERU, BRAZI
LIA, ECUADOR), extinderea și di
versificarea producției agricole (ZAIR, 
R. P. CONGO, AFRICA CENTRALA).

în fine, tara noastră pune la dispo
ziția diverselor organisme internațio
nale care acordă asistentă tehnică 
țărilor lumii a treia (O.N.U.D.I., 
F.A.O. ș.a.) personal de speciali
tate. cu o înaltă calificare. Con
stituie. de altfel. o caracteristică defi
nitorie a laturii calitative a asisten
tei tehnice românești faptul că apor
tul specialiștilor cu studii superioare 
si al tehnicienilor si maiștrilor este 
substanțial, deținînd o pondere im
portantă în structura personalului 
angajat în țările în curs de dezvol
tare.

Activitatea de asistență tehnică — ca parte integrantă a poli
ticii noastre de largă colaborare economică și tehnico-științifică cu 
țările aflate în prima linie a bătăliei pentru dezvoltare — repre
zintă, așadar, o ilustrare vie a solidarității în fapt a României so
cialiste cu aspirațiile și eforturile popoarelor din țările în curs de 
dezvoltare de a-și pune în valoare potențialul material și uman, 
pentru a depăși cît mai grabnic rămânerile în urmă pe plan eco
nomic, o contribuție importantă la consolidarea independenței lor, 
la propășirea lor economico-socială și progresul general, la înfăp
tuirea obiectivului istoric al făuririi unei noi ordini economice 
mondiale.

Viorel POPESCU

DE PRETUTINDENI
• CEL MAI VECHI 

CREIER UMAN. Un «rup 
de arheologi americani au des
coperit pe fundul unui lac sărat 
din apropiere de Sarasota (Flo
rida) un număr de s< Xtete 
umane datînd din milehi îl al 
cincilea înaintea erei noastră. Au 
fost scoase la lumină, de aseme
nea, scheletele unor animale 
care se crede că au trăit în urmă 
cu 12—14 mii de ani. Un interes 
deosebit îl prezintă descoperirea 
unui craniu de om, al cărui cre
ier s-a păstrat în stratul de sare. 
Specialiștii apreciază că acesta 
este cel mai vechi creier de om 
păstrat din vechime pină in zi
lele noastre.

• PLASMA IMUNI- 
ZANTĂ. Industria sovietică a 
pus la punct un preparat — 
plasmă antistafilococică — în 
stare să combată cu succes răs- 
pîndirea bolilor infecțioase pro
vocate de stafilococi. El a fost 
realizat in cadrul laboratorului 
de imunologie al Institutului de 
hematologie și transfuzii din 
Moscova. Este vorba de plasmă 
de singe, îmbogățită cu anti
corpi, care s-a dovedit mai efi
cientă decît gamaglobulina pură. 
Plasma antistafilococică a salvat 
zeci de mii de bolnavi, iar de 
curînd a fost realizată încă o 
variantă a medicamentului : praf 
uscat de plasmă pentru aplicații 
locale, ca, de pildă, în oftalmo
logie, dermatologie, chirurgie 
purulentă etc.

• INCA O DATĂ DES
PRE EFECTELE NOCIVE 
ALE TABAGISMULUI. ° 
anchetă a O.M.S. precizează că 
numărul deceselor din cauza 
cancerului pulmonar continuă 
să crească în întreaga lume și 
că tabagismul este principalul 
responsabil pentru această situa
ție. Creșterea numărului de îm
bolnăviri privește în principal 
pe femei, care fumează din ce 
în ce mai mult.

• APA IN AFARA GA
LAXIEI NOASTRE. Spe
cialiștii institutului Max Planck 
(R.F.G.) au descoperit, pentru 
prima oară, apă în afara galaxiei 
noastre. Radiotelescopul cu dia
metrul de 100 m de la Effelsberg 
a reperat un nor de vapori de 
apă în nebuloasa IC 133, la mar
ginea unei galaxii spirale. A- 
ceastă descoperire vine în spri
jinul presupunerii că există și 
in alte galaxii planete care se 
rotesc in jurul unui soare și pe 
care s-ar fi putut dezvolta viața 
așa cum o cunoaștem pe T<șr

• SISTEMUL METRIC 
IN CHINA. In R p Chineză 
a fost adoptat sistemul metric — 
anunță agenția „China Nouă". 
El va înlocui, treptat, sistemele 
tradiționale de măsuri folosite 
astăzi pe teritoriul tării.

• DUPĂ 32 DE ANI. 
în Insula Mindanao, din sudul 
Filipinelor, printre membrii unui 
trib, a fost descoperit un cetă
țean japonez — a anunțat Cru
cea Roșie din Manila. Este vorba 
de Alejo Oda, fost militar în ar
mata imperială, care a refuzat să 
se predea după capitularea Ja
poniei in cel de-al doilea război 
mondial. După ce a rătăcit prin 
pădurea virgină, el s-a refugiat 
in acest sat izolat, situat la o al
titudine de 2 500 metri, locuit de 
membrii tribului Bagodo, unde 
trăiește și astăzi.

• LUNETĂ GIGANT. 
Cea mai mare lunetă din lume, 
lungă de 21 de metri, instalată 
la Observatorul astronomic Ar- 
chenhold din Berlin, capitala 
R.D.G., este în curs de restau
rare. Observatorul a fost înteme
iat în 1896 de astronomul Frie
drich Simon Archenhold și, la 
cîteva decenii după aceea, în
zestrat cu această lunetă gigant, 
constituind, la timpul său. o 
mare atracție pentru public. Lu
crările de restaurare sînt extrem 
de complicate pentru că planu
rile inițiale s-au pierdut. După 
terminarea lucrărilor, luneta va 
fi pusă din nou la dispoziția pu
blicului.
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