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In centrul atenției și preocupărilor — înfăptuirea

hotăririlor Congresului consiliilor oamenilor muncii

Au început inginerii sâ lucreze
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Griul a fost strîns de pe 84 la 
sută din suprafețele cultivate, 
recoltatul desfășurîndu-se cu 
Intensitate în centrul și nordul 
țării. Aci lucrează numeroase 
combine și alte utilaje care au 
sosit din județele din sudul ță
rii, unde secerișul s-a încheiat

„Munca unui om poate fi 
cu mult mai palpitantă 
decît, să zicem, un Ulm 
de acțiune” — afirmă și 
demonstrează un tînăr 
specialist, șei de fermă 
din Insula Mare a Brăilei

vocației:

pămint. anevoioase, 
km prin Insula Mare 
Uneori plouă, alteori 
si una si alta... Dacă

Se

După seceriș - arături pentru

direct productive ?
• Repartizări neformale înseamnă sarcini concrete fiecărui
• Programul de activitate și persistența unor neclarități 
reducerea timpului afectat lucrărilor de birou - o reducere 
punzătoare a formularisticii

- Ancheta „Scînteii" la întreprinderea „Independența" din

inginer
• La
cores

Sibiu -

HOTĂRÎREA CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII SUBLINIAZĂ :

Congresul își însușește pe deplin propunerea ca inginerii 
și specialiștii din serviciile funcționale ale întreprinderilor 
și centralelor să lucreze cel puțin jumătate din timpul lor 
de muncă în secțiile productive sau în atelierele de proiec
tare, compartimente de cercetare și inginerie tehnologică, 
potrivit pregătirii pe care o au.

insămîntările de toamnă
mul de executare a arăturilor nu 
este corespunzător. Există mari di
ferente în ce privește executarea a- 
răturilor între județele din zonele 
întîi și a doua, care au început și 
încheiat mai devreme secerișul. Ast
fel, în timp ce cooperativele agri
cole din unele județe au realizat a-

Așadar, in spiritul Indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, Congresul consiliilor oame
nilor muncii a hotârit ca specialiștii 
din sectoarele funcționale ale cen
tralelor și întreprinderilor să lu
creze cel puțin 50 la sutâ din tim
pul lor de muncâ in activitatea de 
specialitate, in profesia lor, in pro
ducția materialâ. Efectele pozitive 
ale acestei mâsuri vor fi numeroase, 
în primul rînd, specialiștii vor con
tribui prin efortul de gîndire tehni-

co-lnginerească șl capacitatea lor 
creatoare la ridicarea generală a ni
velului tehnic și tehnologic al acti
vității productive. în al doilea rind, 
aceasta va însemna o fructificare 
rațională a însăși pregătirii lor de 
specialitate, o împlinire a vocației 
inginerești în miezul producției, 
proiectării și cercetării.

Cum s-a trecut practic la înde
plinirea acestei hotărîri intr-o mare 
întreprindere constructoare de ma
șini — „Independența" din Sibiu ?

Concret însă, cum se realizează 
această integrare a specialiștilor în 
sectoarele de producție ? O primă 
constatare : la ..Independenta", după 
cum ne-au relevat cadrele de con
ducere ale întreprinderii, inginerii și 
tehnicienii din serviciile funcționale 
desfășoară acum, pe lingă atribuțiile 
ce le revin în cadrul acestor servicii, 
și o activitate directă, eficientă în 
secțiile de producție. Dar nu mică 
ne-a fost mirarea cînd de la aceleași 
cadre de conducere, care afirmă că 
secțiile de producție duc lipsă de oa
meni de concepție, de specialiști cu 
înaltă calificare, aflăm că măsura a 

sferturi, 
încadrați 
evident, o
— doar

fost luată doar... pe trei 
Căci din cei 35 de ingineri 
în serviciile funcționale — 
mare risipă de specialiști !
22 au primit sarcini concrete, conform

Dan CONSTANTIN 
Nicolae BRUJAN

Secerișul cerealelor păioase a in
trat in stadiul final. Potrivit date
lor centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
pină ieri recolta de griu a fost 
strinsă de pe 1 874 000 hectare — 84 
la sută din suprafețele cultivate — lu
crările continuînd 
rite în județele 
din centrul și nor
dul țării. în timp 
ce recolta actuală 
este strinsă și 
pusă la adăpost, în 
paralel lucrători? 
ogoarelor, încă din 
aceste zile, des
fășoară ample ac» 
țiuni pentru a 
pune baze solide 
viitoarei produc
ții de cereale.

Dintre 
care se 
încă din 
perioadă 
ducției de cereale 
pe primul plan se situează, 
ca importanță, 
fă,
timp a arăturilor de vară pe supra
fețele care vor fi însămintate în 
toamnă.

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii rezultă că pină la 
26 iulie s-au făcut arături pentru 
insămințări de toamnă pe 212 400 ha, 
din care 65 260 ha la întreprinderile 
agricole de stat și 147 140 ha la coo
perativele agricole, ceea ce repre
zintă 25 la sută și. respectiv. 31 la 
sută din prevederi. Evident, rezulta
tele la zi duc la concluzia că

cu forțe spo-

lucrările 
execută 
această 
pentru

Griul a fost recoltat de 
din suprafețe.
Mai multă operativitate 
terenului de paie.
La arat - formațiile de 
lucreze și noaptea.

pregătirea pro- 
din anul 1978, 

“, atît 
cit și ca urgen- 

executarea . în cel mai scurt

Din 35, doar 22...
Din capul locului ne interesăm de 

o problemă fundamentală : are între
prinderea acum nevoie efectivă de 
un aport sporit al specialiștilor in 
rezolvarea sarcinilor ce-i revin 7

— Da. indiscutabil — este răspunsul 
care-1 primim din partea di- 

unității, tovarășul Dorin 
în momentul de fată uzina 

are de soluționat o suită de probleme 
inginerești, legate. în principal, de 
recuperarea grabnică a restantelor 
care au apărut în îndeplinirea con
tractelor și ridicarea nivelului tehnic 
al produselor. Realizarea de soluții 
tehnologice noi. urgentarea fabricării 
S.D.V.-urilor. întărirea controlului 
și asistentei tehnice, adaptarea unor

pe 
rectorului 
Fulea.

materiale pentru înlocuirea celor de
ficitare sînt numai citeva probleme 
încă nesoluționate din cauza unui 
Bol de capacitate inginerească in sec
țiile de producție. Iată de ce. holă- 
rîrea congresului are o valoare prac
tică deosebită pentm colectivul nos
tru.

în spiritul acestei hotărîri. consi
liul oamenilor muncii din unitate a 
decis : de vineri 22 iulie. 30 de ingi
neri și tehnicieni încadrați in servi
ciile funcționale primesc sarcini con
crete în secțiile de fabricație. Cinci 
specialiști sînt repartizați la meca
nică grea. 9 la cazangerie. 5 la utilai 
metalurgic, iar 11 in activitatea de 
control și recepție a echipamentelor 
și subansamblelor primite din alte 
unităti.

Asupra numeroase
lor si atit de elocven
telor manifestări ale 
geniului artistic al 
poporului nostru scoa
se la iveală în cadrul 
primei ediții a Festi
valului national ..Cin- 
tarea României" se 
poate medita cu folos 
din cele mai variate 
unghiuri. retinînd 
multiple semnificații 
majore. Mi-aș îngădui 
să mă opresc asupra 
a ceea ce Festivalul a 
însemnat ca afirmare 
copleșitoare a dimen
siunii umaniste a vie
ții si culturii noas
tre populare, ca rede- 
finire. in contextul 
culturii noi. socialiste, 
a străvechiului fond 
de omenie româneas
că ale cărei valori au 
putut fi urmărite în 
infinite ipostaze, de o 
mare prospețime si 
forță de convingere. 
Cultul muncii — coor
donată definitorie in 
spiritul căreia s-a 
desfășurat festivalul 
— deține, cum se știe, 
în istoria poporului 
nostru. în viata mili
oanelor si milioanelor 
de truditori 
Strămoșești, 
primordial.
este fără îndoială una 
din categoriile etice 
fundamentale, capabi
lă să definească pro
fund si complex fi
zionomia spirituală a 
poporului român. Am
plul Festival national 
„Cîntarea României", 
festivalul muncii, al 
cinstei si al creației, a 
demonstrat-o încă o 
dată, cu o virtuozita
te si cu o forță de 
convingere exemplară. 
Omenia si Înțelepciu
nea care 1 se inte-

grează organic l-au a- 
jutat ne omul acestor 
nămînturi românești 
să-și noată vedea nu 

de-a lungul 
istorii

o dată 
mașterei sale 
toate bunurile distru
se si să aibă, totuși, 
tăria să înceapă totul 
de la capăt; ea l-a 
învătat să fie tare su
fletește si bun si du
ios. totodată, ea l-a 
sfătuit să fie omenos 
si ospitalier cu cine-i 
bate la poartă ca să-i 
ceară un sorii in, căci

Ion Dodu BĂLAN

de 
in

ai gliei 
un loc 
Omenia

așa cum scrie D. Can- 
temir. ..toată omenia 
si vrednicia omeneas
că într-aceasta se îm
plinește : pe neputin
cios să ajute si ne
știutorului nu numai 
cu cuvintul. ci mai 
virtos cu fapta, pildă 
aievea să-i arate". Ea 
l-a făcut intransigent 
si necruțător cu cei 
ce-i invadau țara, il 
asupreau. îi furau bu
nurile si-i ofensau 
demnitatea umană și 
patriotică. Ea i-a aju
tat să-si păstreze 
demnitatea si capul 
cind toti cei din cla
sele exploatatoare si 
le pierduseră. Omenia 
este incompatibilă cu 
trîndăvia. hoția, cu e- 
goismul si lăcomia. 
Cine nu muncește să 
nu mănince. Literatu
ra paremiologică ro
mânească schițează 
un contur exact al fi
zionomiei noastre spi
rituale. atît de frumos 
marcată de omenia si 
de umanismul care ne 
exprimă idealul etic si 
estetic, idealuri atît

profund si 
rostite 
manifestări 

de formații

de 
frumos 
multiple 
artistice 
ale țăranilor si mun
citorilor ce au urcat 
scena marelui festival 
ca reprezentanți au
tentici ai acestor tra
diții si ai valorilor 
prezentului nostru so
cialist.

Idealul etic al po
porului român cu mul
tiplele lui nuanțe și 
coordonate filozofice e 
concentrat și expri
mat magistral în no
țiunea de omenie, în 
acest cuvînt greu tra
ductibil. care definește 
forma cea mai stator
nică și mai specifică a 
umanismului nostru. 
Omenia la români, 
cum lesne s-a putut 
vedea, este un princi
piu etic fundamental 
și un mod propriu de 
a aprecia și interpreta 
valorile umane. în fol
clorul nostru. în toate 
speciile sale, ca și în 
literatura cultă, pre
cum aceea a cronicari
lor moldoveni și mun
teni. a corifeilor Școlii 
ardelene, a lui Anton 
Pann, Alecsandri. Emi- 
nescu. Creangă, Ca- 
ragiale. Slavici. Goga, 
Sadoveanu, L. Rebrea- 
nu, Ion Agârblceanu 
etc., etc., omenia de
vine un ideal luminos 
de viață, proiectîndu- 
se într-un personaj u- 
neori virtual, dar se
sizabil în paginile căr
ții. alteori concret, tot
deauna dominant însă 
prin excepționala lui 
vigoare umană. Să ne 
gindim la inegalabilele
(Continuare 
în pag. alV-a)

Porneste de acasă de cu noap
te, așteaptă în colțul străzii ca
mionul cu prelată, se urcă, a- 
iunge la bac si trece Dunărea. 
Camionul il poartă apoi ne dru
muri de 
treizeci de 
a Brăilei, 
ninge, sau 
nu e viscol, e soare torid 
întoarce noaptea. Ca s-o ia a 
doua zi de la capăt. Numai în 
campanii. 
Pildă, nu 
la Brăila 
Datul de 
montat în birou.

Asta, de cînd a... progresat, 
înainte de acest progres lucra 
si locuia la însurăței, la C.A.P., 
ca inginer zootehnist. Se ocupa 
si aoolo de oi. Dar altfel. Oile 
erau mai puține. Iar saivanele, 
aproape de casă. Masa de prînz 
o lua în familie. Dar a fost pro
movat. E șeful fermei 41 „Dră- 
ganu" din Insula Mare a Brăi
lei. Fermă experimentală de oi.

Acum. da. e foarte mulțumit. 
Mulțumirea lui Alexandru Zam
fir. invers proporțională cu gra
dul de confort, are un temei pe 
care am încercat. într-o discuție, 
să-l privim mai de aproape...

— Si de ce e un progres mu
tarea dumneavoastră ..în baltă"?

— Pentru că aici munca mea 
este, ca să zic asa. mai... palpi
tantă. Da. după opinia mea, 
munca unui om poate fi cu mult 
mai palpitantă decit. să zicem, 
un film de acțiune. Mă refer la 
o activitate care te acaparează, 
solicitînd tot ce e mai bun în 
tine si materializindu-se în re
zultate care chiar si pe tine te 
pot uimi. Atunci, da. se cheamă 
că trăiești

— Cam
— Uite, 

oile. Sînt 
încă de la absolvire m-am 
dicat creșterii oilor, fac adică 
muncă de zootehnist, de fermier. 
O treabă complexă. Avem aici 
citeva mii de oi. Oi... de elită. 
Sînt momente cînd as vrea să 
fac eu toate treburile cite se cer 
de făcut...

la tunsul oilor, de 
se mai poate întoarce 
și atunci doarme în 
fier pe care si l-a

turilor pentru însămîntările de toam
nă. în toate unitățile agricole există 
mari rezerve de creștere a vitezei 
de lucru. întrucît acum cea mai mare 
parte din tractoare nu mai sînt o- 
cupate la seceriș și transportul re
coltei este nevoie ca cel puțin 60— 
70 la sută din tractoare să fie re

partizate la efec- 
“ tuarea arăturilor.

De asemenea, se 
cere ca acolo 
unde lucrările 
sînt întirziate să 
se lucreze în 
două schimburi 
si oe timpul nop
ții. la lumina fa
rurilor. Ca o mă
sură hotăritoare 
pentru Impulsio
narea ritmului de 
lucru se impune 
mobilizarea tutu
ror forțelor me

canice si manuale la eliberarea te
renului de paie, pentru a se crea 
front de lucru tractoarelor. Subli
niem acest lucru deoarece pînă la 26 
iulie numai 69 la sută din suprafețele 
recoltate au fost eliberate de paie.

Pentru a obține o recoltă mare de 
cereale în anul viitor se cere ca în 
fiecare unitate agricolă să se facă 
pregătiri temeinice. începînd cu ară
turile de vară și fertilizarea tere
nurilor. Este de datoria organelor și 
a organizațiilor de nartid. a coman
damentelor locale si a conducerilor 
de unități să asigure. în continuare, 
buna folosire a tractoarelor, astfel 
incit toate lucrările agricole de vară 
să fie încheiate la timp.

pe 84 la sută

la eliberarea

tractoare să

rături pentru însămîntările de toam
nă ne suprafețe mari — Mehedinți
— 99 la sută. Olt — 79 la sută. Ti
miș — 82 la sută. Argeș — 79 la su
tă, în schimb. în alte județe reali
zările sînt sub posibilități — Ilfov
— 15 la sută. Galați — 18 la sută. 
Buzău — 19 la sută. Arad — 21 la 
sută. Ialomița — 25 la sută. Teleor
man — 36 la sută. Constanta — 35 
la sută. Iată de ce. pentru zilele ur
mătoare. sarcina prioritară a orga
nelor și organizațiilor de partid din 
agricultură, a comandamentelor lo
cale. a stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii și conducerilor uni
tăților agricole este accelerarea rit
mului de lucru la executarea ară-

cu adevărat, 
prea general.
meseria mea... 

medic veterinar.
sînt 
dar 
de-

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

(Continuare in pag. a IlI-a)
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La Combinatul chimic din orașul Victoria Foto : E. Dichiseanu

AU ÎNDEPLINIT

ii ir*||b gSgt*' uIr
g

PLANUL
PE 7 LUNI

Printr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul iudetean de partid BIS- 
TRIȚA-NĂSĂUD raportează că în 
ziua de 27 iulie au fost îndeplinite 
sarcinile planului 
pe primele 7 luni 
finele lunii se va 
suplimentară în 
31 milioane lei.

producției globale 
ale anului. Pină la 
obține o 
valoare

producție 
de peste

IndustriaSi oamenii muncii din 
județului BOTOȘANI raportează în
deplinirea planului producției globale 
industriale pe primele 7 luni ale anu
lui cu 5 zile înainte de termen, an- 
gajîndu-se — prin telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către comite
tul județean de partid — să asigure 
o depășire a sarcinilor de plan, țe 
această perioadă, in valoare de peste 
70 milioane lei.

Oamenii muncii din industria 
JUDEȚULUI BACĂU, antrenați în 
ampla întrecere ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 
tat îndeplinirea 
me a sarcinilor 
luni ale anului. .. . ____  ____
condiții ca pină la finele lunii să se 
realizeze o producție suplimentară în 
valoare de 270 milioane lei. Pe gra
ficul întrecerii au fost înscrise peste 
prevederile planului însemnate canti
tăți de produse : 110 milioane kilo
wați oră energie electrică. 5 130 tone 
cărbune, 6 000 tone țiței, 2 200 tone 
fenol, 2 300 tone antidăunători. 353 000 
metri pătrați țesături. (Gheorghe 
Baltă).

Colectivele de oameni ai muncii din 
industria JUDEȚULUI SIBIU — ro
mâni, germani, maghiari — raportea
ză că prin intensificarea eforturilor 
depuse pentru îndeplinirea obiective
lor majore ale întrecerii. între care 
creșterea productivității muncii, fo
losirea rațională a capacităților de 
producție, a mașinilor și utilajelor, 
reducerea cheltuielilor materiale, sar
cinile de plan îa producția globală pe 
7 luni ale anului au fost îndeplinite 
în ziua de 26 iulie, (Nicolae Bru- 
jan).

23 August, au rapor- 
cu 5 zile mai devre- 
de plan pe primele 7 
Au fost create astfel

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Evenfment deschizător de eră nouă în întreaga Istorie a României, 
glorioasa insurecție națională armată antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August a determinat nu numai profunde transformări revoluționare in 
viața socială, ci a marcat, totodată, și începutul unei cotituri radicale 
în orientările pe plan internațional ale țării, a constituit punctul de 
pleoare al unei politici externe în deplină concordanță 
naționale și, totodată, cu cerințele generale ale marii cau
ze a păcii, democrației șl progresului în întreaga lume.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, forța con
ducătoare a statului șl întregii societăți, România, deve
nită republică socialistă, s-a manifestat și se manifestă 
ca o prezență activă, ca un factor dinamic pe arena 
mondială, desfășurînd o politică de pace, înțelegere și 
cooperare, dezvoltînd dialogul cu toate națiunile lumii, 
adueîndu-și din plin contribuția la soluționarea proble
melor cardinale care confruntă omenirea contemporană, 
ceea ce i-a adus o largă apreciere, un prestigiu sporit 
pe toate meridianele, mai înalt ca oricînd în întreaga sa 
istorie.

Forța și vitalitatea politicii externe a României decurg 
din analiza și interpretarea științifică, în lumina materia
lismului dialectic și istoric, a fenomenelor vieții interna
ționale, din viziunea revoluționară, din aprecierea realistă 
a tendințelor și evoluțiilor lumii contemporane, din caracterul ei principial 
și constructiv, din umanismul și înalta responsabilitate față de destinele 
păcii și înțelegerii, din adeziunea și sprijinul deplin de care se bucură 
din partea întregului popor.

Ca și pentru întreaga dezvoltare social-economică a țării, și în ce 
privește activitatea internațională a României socialiste perioada de 
după Congresul al IX-lea a fost perioada cea mai rodnică din întreaga 
noastră istorie. Această activitate este indisolubil legată de numele 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făuritor și promotor neobosit al întregii noastre poli
tici externe, inițiatorul orientărilor fundamentale și al tuturor acțiunilor in
ternaționale ale partidului și statului, omul de stat ale cărui personalitate

cu interesele

1977

marcantă și prodigioasă activitate pentru dezvoltarea contactelor șl co
laborării prietenești între state au devenit bine cunoscute și prețuite pe 
toate meridianele pentru abnegația și pasiunea cu care slujește aspirațiile 
înalte ale popoarelor lumii. „Partidul șl statul nostru — declara 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, definind obiectivele și direcțiile 
fundamentale de acțiune ale politicii externe a României — des

fășoară pe plan Internațional o Intensă activitate pusă 
în slu|ba idealurilor de libertate și progres ale popoare
lor, de egalitate și respect între națiuni, de destindere și 
cooperare pașnică între state. România se situează ferm 
alături de forțele revoluționare, progresiste, antllmperia- 
liste, militează neobosit pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru o politică nouă, de respect 
al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, 
calea dezvoltării social-politice, de egalitate între toate 
națiunile, de colaborare și pace".

în acest spirit, pornind de la necesitatea imperioasă a 
consolidării cursului spre destindere și cooperare pe glob, 
România socialistă se preocupă constant de dezvoltarea 
relațiilor de cooperare cu toate statele, pe baza principii
lor eticii și legalității Internaționale, acționează concret 
pentru edificarea securității în Europa și în întreaga lume, 
pentru dezarmare generală, și în primul rînd nucleară,

pentru stingerea focarelor de tensiune și rezolvarea pe cale pașnică a 
conflictelor, pentru eradicarea politicii imperialiste și neocolonialiste și 
lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale și crearea unui climat de înțelegere și destin
dere, care să asigure fiecărei națiuni deplina libertate și independență 
națională, exercitarea nestingherită a dreptului imprescriptibil de a fi 
stăpină pe destinele și resursele proprii, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a mărețului act de la 23 August, 
ziarul nostru ișl propune să prezinte un ciclu de articole consacrat aspec
telor fundamentale ale activității internaționale a partidului și statului 
nostru.

PUBLICĂM ASTĂZI PRIMUL ARTICOL DIN CADRUL ACESTUI CICLU

Dezvoltarea largă a relațiilor de prietenie,
colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste

ÎN PAGINA A V-A
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Simbol al eroismului popular în lupta 
pentru apărarea independentei naționale
VICTORIA DE LA OITUZ

„Pîine bună de Galați

Cu șaizeci de ani in urmă, la porțile Moldovei, armatele române au 
obținut strălucite izbinzi in luptele purtate pentru apărarea integrității 
și neătîrnării patriei. Aceste bătălii, mărturie prin ani a vitejiei și 
dirzeniei ostașilor noștri, animali de fierbinte iubire pentru tară, pen
tru pămintul strămoșesc, se înscriu la loc de inaltă cinste in marea 
Carte de istorie a țării, alături de victoriile de la Rovine, Podul înalt. 
Călugăreai, Grivița, Rahova și Smirdan, in marea epopee a luptei 
pentru independență națională. Ziarul nostru a publicat mai multe 
articole consacrate eroicelor bătălii din vara anului 1917 de la Mărăști 
și Mărășești (,.Scmteia“ din 9. 10 și 24 iulie). în aceste zile, cind se 
împlinesc șase decenii de la declanșarea bătăliei de la Oituz, publicăm 
o evocare semnată de unul dintre participanta la această aspră 
încleștare.

Oituz — numele defileului din 
sudul Carpaților răsăriteni și al 
riului care-1 străbate — evocă 
locuri care au rămas și vor ră- 
mine de-a pururi mărturie a băr
băției și bravurii în lupta pentru 
apărarea independenței și integri
tății teritoriale a patriei. Aici, în 
urmă cu 60 de ani, armata română 
a stăvilit, cu uriașe jertfe de singe, 
ofensiva inamică, impiedicind înain
tarea trupelor Puterilor Centrale 
spre inima Moldovei. Ca și la Mă- 
răsesti. nici pe 
la Oituz dușma
nul nu a putut 
trece.

Bătălia de la 
Oituz s-a declan
șat aproape con
comitent cu a- 
ceea de la Mără- 
sesti ; prin ata
cul dat in aceas
tă zonă, coman
damentul advers 
urmărea să stră
pungă apărarea noastră, ieșind în 
valea Trot.usului înspre Adjud,
unde ar fi urmat să facă ioncțiu-
nea cu trupele sale care atacau pe 
valea Șiretului, prinzînd ca intr-un 
clește forțele româno-ruse din re
giune. Reușita acestei operații ar 
fi avut grave consecințe, atit de 
ordin militar si politic, cit si eco
nomic. știut fiind că valea Trotu- 
sului era o importantă arteră de 
comunicații si aprovizionare pentru 
armatele noastre, iar regiunea a- 
ceasta — cel mai important rezer
vor de bogății naturale, de care, in 
condițiile de atunci, mai dispunea 
tara.

Ofensiva inamică a început la 26 
iulie, printr-o puternică pregătire 
de artilerie. în sectorul ofensi
vei vrăjmașul concentrase 54. de 
batalioane și circa 200 guri de foc 
care aveau in fața lor doar 34 de 
batalioane și 104 guri de foc 
românești; inamicul dispunea ast
fel de o netă superioritate nume
rică și in tehnică de luptă, ceea 
ce i-a permis, cu toată rezistența 
indirjită a ostașilor noștri, să rea
lizeze in centrul frontului o breșă 
adincă de circa 5 km. O situație 
deosebit de periculoasă s-a creat 

5in ziua de 29 iulie, cind trupele 
inamice, presînd in permanență, au 
reușit să cucerească vîrful Cire- 
șoaia (cota 772) și dealurile Coșna 
(cota 789) și Știbor. care consti
tuiau ultima barieră in drumul lor 
spre valea Trotușului. în aceste 
condiții, Marele Cartier General a 
hotărît să aducă în zonă noi forțe 
românești, între care și Divizia I

de cavalerie, în rîndurile căreia 
luptam, și care se afla în acel mo
ment la Geoseni. la circa 40 km 
de Onești.

Divizia a ajuns la Onești după 
un marș obositor; îmi amintesc că 
pentru a ușura caii și pentru ca 
oamenii să nu adoarmă în șa, am 
parcurs o bună parte din drum pe 
jos, cu caii la mină. Abia sosiți, 
comandantul Armatei a II-a româ
ne ne-a tinut o cuvântare scurtă, 
în care ne-a înfățișat cu limpezime

„Izbînda unui popor ce a luptat 
pentru întronarea dreptului și dreptății în lume“

„Mărăști, Mărășești, Oituz șl Slănic... Istoricul nepărtinitor le va 
înscrie cu litere de aur ca victoriile repurtate de un popor care a con
tribuit in limitele puterilor la întronarea dreptului șl dreptății ce tre
buie să domnească pe lume".

Ziarul „Evenimentul", 4 august 1917

situația gravă ce se crease pe front, 
subliniind prin aceasta o dată mai 
mult importanta misiunii ce ne re
venea și urgenta intervenției 
noastre.

Cind se îngâna ziua cu noap
tea, atacul nostru in direcția 
Dealul Știborului—Poiana lui Bo
boc— Slănic a pornit cu impetuozi
tate; ca niște adevărați vînători de 
munte, roșiorii s-au cățărat voi
nicește pe crestele abrupte și apoi 
au atacat cu baioneta la armă; 
strigăte de „ura“ despicau văzdu
hul; în fruntea ostașilor se aflau 
ofițerii și printre ei căpitanul 
Brăileanu care, răpus de o gre
nadă, mai are forța să îndemne: 
„înainte băieți!". îmi amintesc că 
acesta primise, chiar în timpul 
marșului spre Onești, ordinul de 
a pleca la Iași spre a urma niște 
cursuri de stat major. Pe spatele 
ordinului bravul căpitan a scris 
însă: „Este primul ordin pe care 
nu-1 voi executa in toată cariera. 
Sînt hotărit să ascult numai 
de îndemnul conștiinței, care 
inii poruncește să rămin lingă oa
menii mei, care nu vor uita nici
odată și nu mă vor ierta că i-am 
părăsit tocmai cind intrau in luptă". 
Inamicul, surprins de vigoarea ata
cului, este silit să se retragă din
colo de Poiana, lui Boboc. Practic, 
la miezul nopții, drumul puhoiului 
dușman spre Moldova a fost închis.

Comandamentul român a hotărit 
să valorifice izbînda din noaptea 
de 29 iulie, ordonind continuarea 
ofensivei. în dimineața zilei de 31 
iulie, cavaleriștii Diviziei I, alături

de alte forțe sosite in ajun in zona 
de operații, pornesc asupra înălți
milor cu cotele 703 și 739 (Coșită), 
iar unitățile Diviziei 7 d ■ infante
rie asupra cotei 772 (Cireșoaja). 
Ostașii noștri au reușit prin lupte 
aprige, corp la corp, să cucerească 
Dealul Coșna. pe care l-au. men
ținut ferm cu toate atacurile re
petate ale inamicului.

Cea mai grea zi in bătălia Oitti- 
zului. ca și a Mărășeștilor. de alt
fel, a fost ziua de 6 august. Atunci, 
inamicul, care in intervalul 1—5 
august iși regrupase forțele in pasul 
Oituzului, înlocuind unitățile greu 
încercate eu torțe proaspete, a re

luat. ofensiva, dezlănțuind, cu în
cepere de la ora 7. un bombar
dament năprasnic. Timp de mai 
bine de trei ore s-a tras pe întreg 
frontul cu o violență și o intensi
tate neobișnuite, de părea că se 
năruie crestele munților: liniile 
noastre deveniseră un adevărat iad 
de flăcări și fum.

Bombardamen
tul a fost urmat, 
cam oe la cea
surile 11. de un 
violent atac, pur
tat in valuri suc
cesive. Ținta prin
cipală a dușma
nului era si a- 
cum Dealul Cos- 
na. apărat de 
Regimentul 1 ca
valerie. Cota a 
trecut în acea zi 

în decursul a numai citeva ore 
de mai multe ori dintr-o mină in 
alta. Deși Dealul Coșna a fost ocu
pat. bravii noștri soldați au reușit 
să oprească inamicul pe pantele 
ce se intindeau la răsărit de a- 
ceastă inăltime.

Iureșul din 29 iulie și rezistența 
eroică de la 6 august au dat timp 
comandamentului român să aducă și 
să arunce in bătălie și alte trupe, 
reușind să zăvorască. pentru tot
deauna. ..poarta" Oituzului. Ca și in 
alte mari bătălii ale trecutului nos
tru zbuciumat, ostașii români i-au 
zdrobit pe cotropitori, salvind in
dependenta patriei. Bravura Divi
ziei I cavalerie i-a atras înalta 
apreciere, prin ordin de zi, al co
mandantului Armatei a II-a.

în bătălia Oituzului forțele noas
tre au pierdut circa 14 000 de oa
meni — morți, răniți și dispăruți ; 
numai divizia noastră de cavalerie 
a pierdut în luptă trei cincimi din 
Întregul său efectiv.

Izbinda de la Oituz a dat o pu
ternică lovitură planurilor inamice, 
schimbind soarta operațiunilor mi
litare de pe frontul din răsăritul 
Europei. Legendarele fapte de 
eroișrn săvârșite la Oituz. că. și la 
Măfâști și J/Iăfașești. de ostașii 
noștri au înscris nbi file glorioase în 
marea carte a luptei poporului 
nostru pentru apărarea gliei stră
moșești. a neatirnării patriei.

General locotenent în rezervâ 
Marcel OLTEANU 
veteran al războiului 
din 1916—1918

Ostași români în tranșeele de pe frontul de la porțile Moldovei (foto 
grafii de epocă din colecția Muzeului Militar Central)

„O biruință ce-și are izvorul în dragostea 
de patrie“

„De opt zile se dau bătăliile cele mai crincene la sud de Mărășești, 
în Valea Putnei și la Oituz... Pentru noi, românii, dezlănțuirea lor are 
un înțeles care se ridică pe deasupra tuturor suferințelor de ieri și a 
tuturor jertfelof de astăzi: este puterei? de viață de care dăm dovadă 
ca neam și eroismul cu care oștirea noastră luptă pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc și pentru înfăptuirea idealului nostru național... 
Biruințe pot fi multe... Dar este o biruință pe care nici o forță din 
lume nu o poate umbri și nici nu-i poate schimba urmările: este bi
ruința brațului întărit de superioritatea conștiințelor care nu prețuiesc 
viața decit atit cit poate servi idealul pentru care luptă. Și armata 
română ne-a dat această biruință".

Ziarul „Mișcarea", 3 august 1917

z--------  EXIGENTELE CODULUI ETIC --------x
(Urmare din pag. I)

60 de mașini, diri
jate pe 17 trasee, 
transportă la diferite 
ore ale zilei pîiiiea 
caldă și produsele de 
patiserie spre unitățile 
de desfacere, asigurând 
aprovizionarea popu
lației din Galați. Te
cuci, Berești și Tg. 
Bujor. întreprinderea 
de morărit, panifica
ție și produse făinoa
se din Galați realizea
ză peste 200 de pro
duse dintre cele mai 
diverse. „Numai fa
brica de niine de la 
Galați, unitate moder
nă. pusă in funcțiune 
In 1965. produce 100 
tone pîine in 24 de 
ore" — ne spune to
varășul inginer. Vasile 
Manole. Notăm, de a- 
semenea. că odată cu 
plinea caldă, aici se 
coc diverse produse 
mărunte de franzelă- 
rie și de patiserie. Tot 
la Galați, o altă sec
ție fabrică biscuiți și 
paste făinoase. De a- 
semenea. secția de 
morărit-panificație din 
Tecuci și brutăriile 
din Berești si Tg. Bu
jor asigură cu produ
sele respective aprovi

zionarea populației din 
aceste localități. în a- 
cest an s-au introdus 
în fabricație 12 noi 
sortimente, dintre care 
nouă sînt dietetice și 
pentru copii. De bune 
aprecieri s-au bucurat 
plinea albă superioa
ră. pîinea intermediară 
Ja tavă. precum și 
produsele de patise
rie. covrigărie. specia
lități. De altminteri, 
în primul semestru al 
anului, unitatea a rea
lizat o producție glo
bală suplimentară de 
circa 7 milioane lei. o 
productie-mariâ peste 
plan in valoare de 6,5 
milioane lei. Aceste 
sporuri, concretizate in 
produse fizice. în
seamnă obținerea pes
te plan a 1 338 tone 
pîine. 856 tone făină, 
315 produse făinoase. 
131 tone produse za
haroase.

în aceste zile, la 
adunarea oamenilor 
muncii din întreprin
dere s-au analizat, cu 
spirit de răspundere, 
documentele recentu
lui Congres al consi
liilor oamenilor mun
cii. modul în care

s-au îndeplinit preve
derile de plan din pri
mul semestru și mă
surile ce se impun 
pentru realizarea si 
depășirea sarcinilor pe 
al doilea semestru. 
Colectivele de muncă 
ale intreprmderii s-au 
angajat ca pîinea de 
Galați să nu fie nu
mai bună, ci foarte 
bună I Nu vom intra 
in amănuntele tehnico- 
organizatorice luate în 
acest scop. Amintim 
doar produsele noi a 
căror fabricație va. în
cepe curind : pîinea 
neagră lacto-proteicâ. 
pîinea neagră acido- 
Lactică. pîinea neagră 
la tavă, pîinea inter
mediară superioară, 
piinea albă de Galați, 
pîinea albă cu cartofi 
de 1,5 kg etc. în acest 
scop, are loc o conlu
crare fructuoasă a în
treprinderii cu cadrele 
didactice de la cate
dra de specialitate a 
Universității din Ga
lați.

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

O firmă, două firme, 
trei firme 

la un restaurant... închis
Cu ani în urmă, 

„Borcea", de pe stra
da Agricultori din 
București, era un lo
cal de consum bine în
treținut, destul de 
bine aprovizionat, 
foarte rentabil și folo
sitor cetățenilor din 
cartierul Vatra Lumi
noasă. într-o bună zi, 
ca din senin, oamenii 
care-1 frecventau au 
văzut aninat pe ușa 
localului cu pricina un 
lacăt mare cit clopo
tul. Și a stat „Borcea" 
închis o vreme, iar la 
deschidere au venit 
meseriașii și i-au 
schimbat firma. „Lo
cal familial" — i-au 
zis. Dar una scria pe 
firmă și alta era înă
untru. Drept urmare, 
vînzarea a scăzut la 
jumătate, localul a de
venit nerentabil și a 
fost închis pentru a 
doua oară. Mult s-au 
mai mirat cetățenii 
cind, după vreo două- 
trei luni, au venit iar 
vreo 3—4 meseriași, au 
descuiat localul și i-au 
schimbat iar firma. 
„Lacto-vegetarian" — 
i-au zis. Dar pentru că 
in preajmă mai e încă 
o unitate care vinde 
„lactate" (mai ieftine), 
proaspătului „Lacto" 
i-a scăzut vînzarea 
de... 13 ori (!) fată de 
perioada „antefami-

lială" și „ante lacto-ve- 
getariană", iar în scurt 
timp de la redeschi
dere a dat întreprin
derii comerciale din 
sectorul 3 o... pierde
re de peste 80 000 lei.

Și, probabil, ați ghi
cit : lacătul acela ma
re, cit clopotul, a apă
rut pentru a treia oară 
pe ușa localului. Au 
trecut zilele, au tre
cut săptămînile, au 
trecut și lunile... în 
tot acest timp, tova
rășii din conducerea 
întreprinderii de ali
mentație publică a 
sectorului 3 și de la 
direcția comercială 
„studiau problema" și 
căutau febril — fără 
să întrebe pe nimeni 
din cartier — o firmă 
nouă pentru prea în
cercatul loca) „Bor
cea". în fine, după în
delungi deliberări, pe 
la începutul anului 
curent, s-a găsit și 
firma. „Gospodina" — 
i-au zis. Dar localul 
tot șchiopătînd a mers 
mai departe, tot pier
deri a înregistrat. Cau
za : chiar lingă local 
se află un magazin 
alimentar cu un pu
ternic raion tip... 
„Gospodina".

Și iar au stat să se 
gîndească mai marii 
întreprinderii cu pri
cina. Nu mult, 5 luni

(neincheiate). Și ați 
ghicit, probabil, iarăși: 
lacătul acela a apărut 
din nou pe ușa loca
lului pentru a patra 
oară... Acum stă așa 
de 70 de zile.

Am fost informați 
că, in ultimele săptă- 
mini, pe undeva, pe 
la direcția comercială 
ar fi fulgerat o idee: 
„Borcea" să devină lo
cal cu produse tradi
ționale. Dar firma în
că nu s-a schimbat. 
Nimeni nu se grăbeș
te, pentru că pierderi
le despre care am 
vorbit (și care se mă
resc zilnic) nu se în
registrează în buzuna
rele specialiștilor, ci 
în cele ale întreprin
derii „coordonatoare" 
de localuri... închise. 
Și toate acestea, în 
timp ce pe întreg te
ritoriul Capitalei se 
depun eforturi stărui
toare pentru ca fieca
re metru pătrat de 
spațiu comercial să fie 
cit mai repede pus la 
dispoziția publicului, 
să fie folosit la maxi
mum.

în price caz, acum 
publicul e curios să 
afle ce măsuri va în
țelege să ia Consiliul 
popular al sectorului 
3. Bineînțeles, nu des
pre firmă e vorbă...

Gh. GRAURE

Umanismul adânc al ho
tărârilor adoptate recent de 
conducerea partidului, mă
surile revoluționare privând 
căile și metodele de rein
tegrare a celor care au să- 
virșit unele abateri de la 
lege, de la regulile de con
viețuire socială au găsit 
o largă și profundă adeziu
ne in rindul colectivelor de 
oameni ai muncii. în fond, 
sancțiunea n-a constituit 
niciodată un scop in sine, 
fundamental rămânând, de 
fapt, rezultatul el, noi toți 
fiind astăzi conștienți că 
într-o țară care numără 
zeci de mii de colective de 
muncă dintre cele mai bine 
constituite apare chiar ca 
ilogică practica de a trans
mite sarcina creșterii tine
rilor și in general a cetă
țenilor cu erori de com
portament unor instituții 
specializate.

Am reverificat aceste a- 
devăruri zilele trecute vi
zitând Fabrica de confecții 
și tricotaje București. în 
sectorul IV al acestei mari 
unități industriale (numai 
uteciști sînt aici aproape 
5 500!) am întilnit-o pe 
Mioara C., 17 ani, o tânără 
care a înțeles foarte exact 
sensul hotărârii, Calificată 
in școala de reeducare, unde 
a stat cițiva ani, ea e de
cisă șă fructifice din plin 
încrederea acordată. Ca ur
mare, a cerut să lucreze la 
una din operațiile cele mai 
dificile ale sectorului con
fecții. Organizația de partid 
a încredințat sarcina ajuto
rării ei comunistului Ni- 
colae Dumitrașcu și lucru
rile merg acum foarte 
bine. Altă tinără : Doina 
M., din sectorul VII. și-a 
ciștigat simpatia colegilor 
de muncă (majoritatea ti
nere), tovarășului Vasile 
David revenindu-i sarcina 
de partid de a se ocupa 
îndeaproape de integrarea 
ei intr-un mod corespunză
tor cerințelor Întreprinde
rii. Impresionant este, de 
altfel, și faptul că la por
țile F.C.T.B. au bătut și 
șapte tineri veniți din pro
prie inițiativă să-și croiască 
aici, în sinul colectivului 
muncitoresc, un drum in 
viată deosebit de cel 
pe care apucaseră într-o 
vreme. Ei sint Elena N., 
Ion R., Gheorghe M., Elena 
P., Marin C., Marian C., 
Nadia S., iar faptul că nu 
le prezentăm numele in 
întregime e lesne de înțe
les: vrem ca absolut nimic

demni de respect și pre
țuire.

Și totuși, după cum am 
putut noi constata, pro
blema integrării tuturor 
tinerilor care au beneficiat 
de spiritul umanist al re
centelor hotărîri nu este 
chiar in toate cazurile 
foarte lesnicioasă. în fapt, 
am putea spune că. deși 
n-au lipsit unele eforturi 
din partea organizației de 
partid, a comitetului sindi
catului, a organizației 
U.T.C. și a serviciului per
sonal. succese s-au obtinut 
deocamdată mai mult in

Baeram, dar fără să spe
cifice nici un fel de adre
să a acesteia (pe ea. ca si 
pe alții care se sustrag 
incă muncii sintem nevoiti 
să-i menționăm cu numele 
întreg. pehtru a fi găsiți 
și ajutați). Judecătoria sec
torului 7 indică, de aseme
nea. în dreptul numelui 
Titina Constantin adresa 
„Adrian 16“ (care sector ?). 
dovedită, oină la urmă, a 
fi falsă. Sînt si alte cazuri 
de aceeași natură, cind 
muncitorilor din fabrică 
porniți să-și îndeplinească 
îndatoririle rezultate din

pe care li le-au cunoscut 
in perioada cit s-au ocupat 
de evoluția lor îndeaproa
pe. Despre alti tineri repar
tizați nu mai vorbește însă 
nimeni. Un tovarăș procu
ror de la sector dă din cind 
în cind cite un tglefon si 
întreabă „ce mai e ?“. fapt 
insă departe de a fi sufi
cient. colectivului de mun
că ridicindu-i-se numeroa
se si reale probleme peda
gogice noi in această si
tuație.

Așa. de pildă, despre una 
dintre greutăți ni se vor
bește cu o mirare ce se

Din toate direcțiile - 
un singur indicator:

SPRE LOCUL 
DE MUNCĂ !

să nu impieteze asupra 
depășirii „trecutului" lor,
și în curând să se numere
printre oamenii cu adevărat

cazurile In care „tinerii cu 
probleme" au venit ei înșiși 
cu dorința de a se apuca 
de treabă. Asa se face că 
din 23 de tineri care au 
nrimit repartizări nentru 
locuri de muncă si angaja
re la F.C.T.B.. pină in pre
zent doar 9 vin în mod cu
rent la lucru (plus cei 7. 
desigur, sosiți din inițiati
va lor).

Restul ? Vineri. 21 iulie, 
la sediul comitetului sin
dicatului se cam ofta : cu 
o zi înainte se organizase 
o deplasare acasă la cei 
ce încă nu s-au nrezentat 
la muncă ori au trecut o 
dată pe la fabrică si s-au 
mulțumit cu atit. O iniția
tivă absolut necesară, deși, 
în unele cazuri, cam tîrzie, 
nefiind justificat ca oină in 
prezent unora dintre cei 
trecuti in grija colectivului 
să nu li se cunoască, incă. 
nici măcar virsta ! Iniția
tivă care a arătat însă că 
aceste carențe nu încep 
aici in fabrică. Biroul for
țelor de muncă al secto
rului 2 a trimis, de pildă, 
la F.C.T.B. o încunoștința- 
re continînd numele Elenei

măsura recent adoptată li 
se spune că la cutare sau 
cutare adresă n-a locuit 
niciodată cineva cu nume
le indicat sau că e mutat 
de cițiva ani. încurcăturile 
nefiind totuși de înțeles, 
intrucît se știe că respec
tivii tineri avuseseră acolo 
de unde vin „acte in regu
lă". La o clarificare a adre
selor putea să contribuie 
Si secția 16 miliție care, 
spre deosebire de alte uni
tăți similare, nu si-a adus 
deocamdată contribuția.

0 primă problemă este, 
deci, ca aceia care s-au 
ocupat pină acum de pro
blemele reeducării să nu 
înceteze brusc această ac
țiune si nici să nu priveas
că superficial trecerea ti
nerilor respectivi in seama 
colectivelor de muncă. în 
cazul cîtorva tinere s-au 
prezentat, intr-adevăr, la 
F.C.T.B. două instructoare, 
si-au spus părerea cu pri
vire la modul de continua
re a procesului de reedu
care. pornind de la trăsă
turile de caracter, de la ca
litățile. ca si de la lipsurile

potrivește doar faptelor 
absurde : in absolut toate 
cazurile in care unii tineri 
nu s-au prezentat la mun
că familiile i-au cocoloșit 
pe cei ce nu vor să mun
cească. nu au sprijinit e- 
forturile întreprinse de co
lectivul întreprinderii (!!). 
E de neînțeles, de pildă, 
că. dorind să afle pe unde 
umblă un tinăr zdravăn de 
24 de ani. abia ieșit din 
închisoare. au aflat că... 
„nu-1 lasă mama" să vină 
la fabrică. Sint. din păcate, 
și părinți total indiferenți, 
iar unora eliberarea pro
priilor copii „le-a căzut ne 
cap", intrucît chiar ei îi 
trimiseseră la reeducare, 
ca să scape de grija asta. 
Asemenea mentalități nu 
fac decit să încurajeze pa
razitismul. să întîrzie înca
drarea firească in colecti
vele de muncă.

Nimeni nu se aștepta, 
desigur, ca trecerea la a- 
ceastă nouă formă de re
integrare a celor cu aba
teri sociale să se facă foar
te ușor. Din cele constatate 
de noi la F.C.T.B. rezultă 
însă că nici din partea

unor cadre de. conducere 
din fabrică nu ,ș-a intre- 
prins tot ceea ce era nece
sar. Se acționează incă fără 
suficient nerv și fără să se 
analizeze periodic situația
— atit în secții, cit si Ia 
nivelul fabricii — pentru 
stabilirea de măsuri cores
punzătoare. Star fi ajuns, 
astfel, la forme mai efi
ciente de intervenție. Era. 
de asemenea, necesar să se 
treacă la o urmărire siste
matică a procesului de in
tegrare a celor cu abateri. 
Comisia formată ni se pare 
a antrena mult prea puține 
persoane si credem că s-a 
apelat, cu totul insuficient 
la colaborarea cu alti fac
tori.

Partidul a pus in fata co
lectivelor noastre sarcina 
educării și reeducării celor 
ce au comis abateri si ea 
trebuie îndeplinită în spi
ritul și litera măsurilor 
stabilite. In acest scop tre
buie deci acționat cu toată 
energia si răspunderea, in
clusiv in direcția antrenă
rii familiilor în această 
complexă acțiune — si în 
nici un caz nu poate fi 
admisă cedarea. în ceea ce 
privește metodele, trebuie, 
desigur, ca integrarea tine
rilor cu abateri să se facă 
prin mijloacele cele mai 
civilizate, prin procesul 
formării unei conștiințe 
noi. educindu-i in muncă 
și pentru muncă, obiectiv 
care trebuie să constituie 
esența întregii acțivităti. Ei 
trebuie determinați să cu
noască însă torța si auto
ritatea colectivului munci
toresc, să înțeleagă că în 
grija ce li se poartă nu 
poate încăpea în nici un 
fel admiterea unor atitu
dini de înșelare a acestor 
colective. Si că este de da
toria — si in interesul lor
— să treacă neintîrziat in
tr-o muncă utilă, din care 
să-si cistige existenta si pe 
baza căreia să-și formeze 
o perspectivă în viată. E- 
xistă o regulă pentru toți 
cetățenii tării — să desfă
șoare o activitate utilă, 
creatoare, să trăiască cin
stit, iar prin umanism noi 
nu înțelegem încălcarea ei.

Din toate părțile, zilnic, 
drumul acestor tineri care 
mai intîrzie nefiresc să pri
mească ajutorul generos 
oferit de societatea noastră 
socialistă trebuie să fie di- 
rectionat. cu grijă si exi
gentă. spre porțile între
prinderilor. spre locurile de 
muncă, locuri ale recistigă- 
rii demnității.

— Egoism ? Neincredere ?
— N-aș zice. Mai curind 

nerăbdare.
Un amănunt: la șapte 

dimineața il găsisem pe 
veterinar într-un saivan 
unde funcționa instalația 
electrică de tuns oile. Lina 
grea și pufoasă a mii de 
berbeci și mioare o sorta 
un singur om : el. veteri
narul. „E prea importantă 
această operație ca să n-o 
fac singur, după criterii cu
noscute de mine ca spe
cialist..." spusese el. hotă- 
rindu-se cu greu să-și lase, 
pentru citeva minute, un 
înlocuitor.

— De exemplu, am pri
mit 14 berbeci dintr-o rasă 
superioară. Primisem sar
cina să facem aici insă- 
mînțări și să trimit la com
plexul de creștere intensi
vă oile montate. Nu m-am 
supus acestei dispoziții. Am 
ținut aici oile, le-am asi
gurat condițiile cele mai 
bune si am obtinut aici mieii 
din încrucișarea respectivă. 
A ieșit un pic de „scandai". 
Șefii mei s-au supărat, au 
strigat la mine. Dar cind 
au venit să vadă mieii s-au 
calmat, ba chiar au tinut 
să se fotografieze cu mie- 
luții mei... Acuma vreau 
să duc lucrurile mai de
parte. să continui încruci
șarea pină la un rezultat fi
nal care să ne satisfacă...

— Și... scandalul ?
— Care . scandal ? Ne 

pregătim acurrț să pri
mim un lot de o mie de 
mielule din rasa Stavropol. 
E rasa care cred că merge 
cel mai bine la noi. Oi 
mari, cu lină multă și 
fină... A. da. a mai fost 
ceva. Primisem sarcina să 
montăm un lot de mioare, 
din același an. La noi in 
tară, știti. nu se obișnuiește 
asta. Abia in al doilea an 
sint considerate mioarele 
apte pentru a deveni oi- 
mamă. Departamentul voia

să încerce scurtarea ciclu
lui. dar în condiții „de la
borator". ca să zic așa. 
Adică in complexul cu a- 
menajări speciale. Eu am 
zis că se poate și aici „in 
cîmp". Și nu le-am dat la 
complex... De la mioarele 
respective am obtinut. în

Din cășăria fermei toc
mai se încărca un lot de 
conteinere cu brînză... de 
Brăila.

— O fabricați aici ?
— Da. Pentru noi e mai 

rentabil, mult mai rentabil.
— Și chiar faceți fai

moasa brinză de Brăila ?

Măsura vocației: FAPTA

același an, și miei, și lapte, 
și lină. Și din nou discuții 
„tari" cu directorul general, 
„Ești încăpățînat !“ „Sint". 
„Ai încălcat dispozițiile". 
„Le-am încălcat, dar veniți 
să vedeți ce a ieșit!“ A 
venit, a văzut, a pufnit, dar

— Facem o telemea ex
celentă. Brînză de’ Brăila, 
ca sortiment special, nu 
există. E un mit. Am aler
gat de mi-au ieșit ochii ca 
să fac această descoperire. 
Că mă interesa. Știți ce 
era brînză de Brăila ?

„— Nu. Dar dacă reușești 
să faci mai mult si mai 
bine, „planul" nu zice nu.

— Și ideea de ordine) 
de disciplină ?

— Disciplină înseamnă să 
muncești bine si eficient.

Ne întoarcem la s. avanul 
unde se tund oile. Am vrea 
să-i facem veterinaruiui- 
fermier o fotografie. Așa 
cum e: tânăr, dezinvolt, 
cam aspru. îmbrăcat în sa
lopetă și încălțat cu cizme 
de cauciuc.

— Cu tunsul oilor știți 
ce-am pățit ? continuă el. 
M-am „certat" cu...... gene
ralul" (Așa-ț zic aici direc
torului general al între
prinderii " Insula Mare a 
Brăilei, un personaj cu 
care interlocutorul nostru 
are un fel aparte de a se 
înțelege totuși foarte bine). 
El zicea să tund oile că vin 
căldurile, eu că să le mai 
las, să mai crească firul 
linii, să mai adune niște 
sucuri. El zicea una. eu 
alta... între timp a trebuit 
să mă reped pină acasă, la 
părinți, in Prahova, intr-o 
duminică. Ai mei cresc și 
ei, dintotdeauna. oi. Au și 
acuma. Am găsit-o pe 
mama în ocol, tundea oile. 
„Ce faci ? am strigat eu. 
cu aer de specialist. Mai 
lasă-le !“. „Nici nu mă 
gindesc! mi-a răspuns 
mama. Cum să le las cu 
lina pe ele pe căldura 
asta ?“ M-am întors aici 
și de a doua zi am început 
și noi tunsul. Dar asta n-aș 
vrea s-o afle „generalul"...

l-am promis că n-o să-i 
spunem. Și nici nu i-am 
spus. Dacă o să înțeleagă 
cumva, ceva, din rîndurile

Eugen FLORESCU

am văzut eu că-i zâmbea 
mustața... După ce-a plecat 
a dat dispoziție, la direcție, 
să se facă planșe speciale 
cu mioarele mele, iar suc
cesul să-și urmeze cursul 
spre generalizare... Eu aș 
vrea să tot am asemenea 
„scandaluri"...

Brinză numai și numai din 
lapte de oaie. Alții mai 
adăugau lapte de vacă sau 
de capră. Așa că noi fa
cem... brînză de Brăila. 
Nici, n-avem aici capre sau 
vaci.

— Prelucrarea laptelui o 
aveați în plan ?

de mai sus, va înțelege nu
mai și numai că are aici, la 
Drăganu. un fermier tinăr 
și destoinic, un specialist, 
un comunist care a investit 
in munca pentru producții 
înalte, de calitate. întreaga 
sa energie si pasiune.

Administrația Asigurărilor de 
Stat contractează 4 variante de 
asigurări de accidente, fiecare 
din acestea prezentind caracte
ristici diferite. • Asigurarea de 
accidente eu sume asigurate 
fixe, totale, de 15 000 de lei, la 
care primele de plată pe o du
rată de 3 luni sau de 6 luni 
sint, de regulă, de 12 lei sau de 
15 lei, în funcție de profesia 
persoanei care se asigură și de 
felul întreprinderii în care lu
crează. • Asigurarea de acci
dente cu sume asigurate conve
nite, lâ care primele de plată 
sînt, in funcție de aceleași cri
terii. de regulă, intre 1.60 lei și 
4 lei pe an, pentru fiecare 1 000 
de lei sumă asigurată, ce se pot 
achita și în rate. • Asigurarea

DE LA ADAS
familială de accidente, care cu
prinde soții, precum și copiii, 
indiferent de numărul lor, în 
virstă de la 5 ani la 16 ani, ia 
sume asigurate totale de 15 000 
de lei pentru fiecare persoană. 
Prima de plată, pe o durată de 
3 luni, este de 25 lei. pentru 
toate persoanele cuprinse în asi
gurare. Toate aceste asigurări 
de accidente oferă și avantajul 
cuprinderii în asigurare și a bu
nurilor casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare poliță, 
fără vreo plată de primă supli
mentară. • Asigurarea de ac
cidente „Turist", la care prima 
de plată este de 15 lei pe o pe
rioadă de 1 lună, acoperă, pen

tru sume asigurate totale de 
pină la 40 000 de lei, cazurile de 
accidente ale asiguratului, iar 
pentru o sumă de 20 000 de lei, 
pagubele la bunurile casnice și 
gospodărești ale acestuia.

La toate felurile de asigurări 
de accidente, in cazurile de in
validitate permanentă parțială, 
suma cuvenită în raport cu gra
dul de invaliditate stabilit se 
plătește majorată cu 25 la sută.

Pentru încheierea asigurărilor 
cei interesați se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenților 
și inspectorilor de asigurare, 
cooperativelor de credit, coope
rativelor de consum sau, direct, 
oricărei unități ADAS.
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O sarcină fundamentală trasată de Congresul țărănimii

Toate cooperativele agricole- 
la nivelul unităților fruntașe

Experiența județului Satu Mare demonstrează
Realizarea importantelor sarcini trasate de cel de-al XI-lea Congres 

al P.C.R. în ce privește sporirea producției agricole necesită o preocu
pare susținută a organelor si organizațiilor de partid, uniunilor si con
siliilor cooperatiste în vederea întăririi economice și organizatorice a 
cooperativelor agricole. Subliniind că anul 1977 trebuie să marcheze 
un salt calitativ în activitatea cooperativelor agricole, la Congresul ță
rănimii tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Programul pentru dez
voltarea agriculturii pune în fata cooperativelor agricole sarcini deose
bit de mari atît in creșterea producției, cit și a productivității și efi
cientei economice. în acest scop este necesar ca în fiecare cooperativă 
să se îmbunătățească organizarea muncii, să se instaureze o atmosferă 
de deplină ordine și disciplină, să se asigure aplicarea corectă a acor
dului global, a retribuției după cantitatea și calitatea muncii".

Punînd în centrul activității lor 
unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii din agricultură pentru înfăp
tuirea indicațiilor, conducerii parti
dului, comitetele județene de partid 
au elaborat progname prin care se 
urmărește întărirea economică a tu
turor cooperativelor agricole insufi
cient dezvoltate, astfel îneît si aceste 
unități să realizeze producții mari și 
o eficientă economică ridicată. în 
județul Satu Mare, de exemplu, la 
indicația comitetului județean de 
partid a fost elaborat un program de 
redresare a cooperativelor agricole a 
cărui aplicare este urmărită în
deaproape de către uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole, di
recția agricolă, banca pentru agri
cultură și industria alimentară, pre
cum și organizațiile de partid de la 
ate. Ca urmare, din cele 78 de coo

perative agricole considerate în 1971 
ca insuficient dezvoltate, 72 au intrat 
în rîndul celor consolidate din punct

1974 1975 1976
Producția globală 100 120 145
Producția netă 100 144 205
Fond de dezvoltare 100 111 135
Venituri bănești 100 123 137
Retribuția bănească anuală 100 106 115

Ținând seama de rezultatele obținu
te de cooperativele agricole din ju
dețul Satu Mare, de valoarea acțiu
nilor întreprinse de organele locale 
de partid și agricole, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție a organizat în acest județ 
un schimb de experiență la care au 
participat vicepreședinți ai uniunilor 
cooperatiste din 22 de județe. Iată 
citeva din concluziile desprinse.

★
Programul de redresare a coope

rativelor agricole insuficient dezvol
tate din acest județ a pornit de la 
adevărul binecunoscut că planifica
rea producției și, in ansamblu, mă
surile care privesc activitatea co
operativelor agricole au un carac
ter de cadru general, o valoare de 
directive pe scară națională. Ele nu 
pot să răspundă matematic situației 
din fiecare punct geografic al țării. 
Soluția concretă care trebuie apli
cată se hotărăște in fiecare loc în 
parte, în mod diferențiat. Programul 
amintit, ținind seama de acest spe
cific, a prevăzut citeva obiective, 
dintre care cel mai important il con-

(Urmare din pag. I)

hotăririi congresului. Ceilalți 13; 
sînt. cum s-ar spune. ..repartizați 
de voie", fără să aibă o răspundere 
anume pentru soluționarea unei pro
bleme tehnice, tehnologice sau de or
ganizare. Or. tocmai aceasta este ra
țiunea implementării specialiștilor in 
activități de producție, de proiec
tare sau cercetare : să soluționeze 
operativ, efectiv și eficient probleme 
de specialitate. Ce precizări și indi
cații suplimentare mai așteaptă con
siliul oamenilor muncii de la ..Inde
pendența" ?

Tot pe drum, pe drum
Cu ce se ocupă, practic, specia

liștii nou integrați în secțiile și ate
lierele uzinei ? Care este plusul cîș- 
tigat de activitatea productivă a în
treprinderii prin munca specialiști
lor in secțiile de producție ? Ne aflăm 
in secția cazangerie. seqție principală 
a uzinei, unde se materializează mul
te din comenzile marilor șantiere de 
investiții. Aici sînt repartizați 9 
specialiști, ingineri cu o bună expe
riență profesională.

— Cind am aflat de această hotă
râre a congresului, am fost pe de
plin convins de utilitatea ei. pre
zenta unui specialist in focul proble
melor producției fiind prin definiție 
obligația sa nr. 1. ne spune șeful 
secției, inginerul Corneliu Godeanu. 
Fiindcă trebuie să vă spun că în 
secția noastră, cu cazangerie grea si 
cazangerie ușoară, care realizează 
aproape un sfert din producția între
gii uzine, știți citi ingineri conduc 
procesul de producție ? Numai 4. 
Mult prea putini față de complexi
tatea problemelor de tehnologie, de 
fabricație a unor produse în marea 
lor majoritate unicate. M-am bucu
rat la vestea că vor veni în ajutorul 
secției 9 specialiști.

— Specialiștii așteptați au venit, 
lucrează efectiv in secție ?

— Azi dimineață am avut o primă 
lntîlnire. împreună cu șefii noștri de 
ateliere am discutat cu ei cam ce 
trebuie să facă fiecare. Așteptăm 
acum primele rezultate.

„Azi dimineață" însemna de fapt 
luni 25 iulie, adică a 4-a zi de la 
hotărirea luată de consiliul oameni
lor muncii din întreprindere si a 12-a 

de vedere economic și, la sfîrșitul 
anului trecut, doar 6 din ele 
mai aveau greutăți financiare. Se 
apreciază că în acest an, prin creș
terea producției și reducerea sub

PRINCIPALELE CĂI DE ACȚIUNE: • gos
podărirea judicioasă și fertilizarea pămîntului
• extinderea culturilor care asigură venituri 
mari • concentrarea producției zootehnice
• întărirea disciplinei în gestionarea averii

obștești
stanțială a cheltuielilor — si aceste 
unități vor desfășura o activitate 
rentabilă.

Concret, următorii indicatori arată 
cum au evoluat, în ultimii ani. coo
perativele agricole din județ : 

stituie creșterea eficienței economice. 
Cum 7

în primul rind, prin acțiunile care 
au avut ca scop creșterea ferti
lității solului. Prin lucrări de îm
bunătățiri funciare, 80 la sută din 
suprafața județului este îndiguită și 
desecată. Dar nu-i de ajuns. Pămîn- 
tul fiind slab, trebuie fertilizat. S-a 
zis ca ingrășămintele chimice să se 
dea cu prioritate cooperativelor a- 
gricole cu terenuri podzolice, sărace. 
Nu a fost o soluție bună deoarece 
alte cheltuieli șe adăugau la datoriile 
mai vechi. Stațiunea de cercetări de 
la Livada a oferit soluția optimă : în- 
grăsămintele chimice să fie date nu
mai împreună cu amendamentele. S-a 
ajuns ca anual să se aplice amenda
mente calcaroase pe 30 000 hectare.

în al doilea rind. au' fost extinse 
acele culturi care aduc venituri mai 
mari : căpșuni, coacăz negru si alți 
arbuști fructiferi. Participantii la 
consfătuire sînt duși Ia fața locului, 
la plantațiile de căpșuni. Coopera
tiva agricolă din Turt le culti
vă pe 45 hectare. din care 
30 hectare pe rod. în 1976 s-au rea- 

zi după încheierea lucrărilor Con
gresului. Și zilele trec... Lucrurile par 
mai avansate la secția de mecanică 
grea, unde au fost repartizați 5 ingi
neri din serviciile funcționale, care 
de citeva zile se află in mijlocul 
muncitorilor, acționează concret pen
tru soluționarea unor probleme prio
ritare ale secției, cum sint urgentarea 
execuției granulatoarelor si filtrelor 
speciale, a rabotezei de sanfrenat si 
altele.

Chiar așa stînd lucrurile, nu se 
poate spune că această acțiune de 

Inginerii, in sectoarele direct productive
mare interes a debutat sub cele mai 
bune auspicii. La ce ne referim con
cret ? în primul rind, la faptul că 
nu este clar stabilit încă programul 
pentru 50 la sută din timpul de lucru 
ce trebuie efectuat in secțiile produc
tive. Părerile sînt împărțite : la con
ducerea întreprinderii se știe că par
ticiparea la „producție" se face în a 
doua parte a programului : la unele 
servicii funcționale se știe că. dim
potrivă. în a doua parte a progra
mului se efectuează lucrările de bi
rou. Ce știu specialiștii în cauză, ce 
program de lucru adoptă ei ?

— Dimineața merg la serviciul plan, 
unde sînt încadrat, ne mărturisea 
inginerul Răzvan Dumitrescu. Apoi 
trec la Secția de mecanică grea, unde 
răspund de fabricarea a trei utilaje. 
Dar de multe ori sînt chemat inapoi 
la birou, unde se ivesc mereu pro
bleme urgente de rezolvat, cum ar fi 
discuții cu diverși delegați de la uzi
nele din tară, cu proiectanti.

Nefiind stabilit pînă acum un pro
gram clar sau compact de lucru — 
de exemplu să se lucreze citeva zile 
în șir in producție — există un 
du-te-vino între secții și birouri. Că- 
utîndu-i pe cei 5 specialiști reparti
zați la mecanică grea, nu am întîlnit 
in secție decit 2. Ceilalți trei nu se 
aflau nici la birou. Erau pe... drum.

în al doilea rind, specialiștii tre
buie să rezolve lucrări cu adevărat 
în competența lor, corespunzătoare 
calificării superioare pe care o au. 
Doar atunci se poate considera că 

că acest obiectiv este
lizat 1 450 000 lei numai din cul
tura căpșunilor, iar în acest an 
încasările sînt si mai mari. La 
aceasta se adaugă 1 100 000 lei 
din valorificarea prunelor. Prin 
urmare, numai de la aceste două 
culturi s-au realizat. în 1976, jumă
tate din cele 4 250 000 lei obținuți pe 
ansamblul cooperativei. Nu-i un 
exemplu singular. Acum. în județ se 
cultivă 1 370 hectare cu căpșuni. Tot 
așa s-au extins smeurul. coacăzul 
negru, pomii fructiferi, vița de vie.

Cum s-a rezolvat problema cerea
lelor. a plantelor tehnice ?_ A fost 
restrînsă suprafața cultivată ? Nici
decum. Față de 1971, cînd s-a ini
țiat programul de dezvoltare a coo
perativelor agricole, suprafețele cul

tivate cu grîu, porumb și plante 
tehnice sînt mai mari. Cu porumb 
se cultivă 56 000 ha. față de 41000 
ha în 1971. Dar aceste culturi au 
fost extinse în acele zone unde dau 
randamente mai mari.

Zootehnia a ajuns, de asemenea, 
un sector rentabil. Aceasta s-a rea
lizat prin concentrarea producției, 
în prezent. în județ sînt 13 asociații 
economice intercooperatiste. din care 
12 cu profil zootehnic. în 1976, aceste 
unități au realizat beneficii însu- 
mînd 12,4 milioane lei. Participantii 
la schimbul de experiență au vizitat 
complexul de la Livada pentru creș
terea și îngrășarea vițeilor. Cu ciți- 
va ani în urmă, cooperativele agri
cole din zona Țării Oașului abia li
vrau anual 200 tone carne ; anul tre
cut, numai complexul de la Livada a 
livrat 2 000 tone, beneficiul curat 
fiind de 1,5—2,5 milioane lei pe an. 
Iată cum se rentabilizează zootehnia.

Introducerea unui spirit economic 
în conducerea și gestionarea averii 
obștești a constituit o latură importan
tă a muncii de partid, a activității or
ganelor de stat și îndeosebi a celor 
bancare. Pentru aceasta, au fost 
analizate în cele mai mici amănunte 
cauzele care au determinat ca unele 
cooperative agricole să aibă datorii, 
precum și posibilitățile de redresare. 
Situația era destul de grea. în 1971, 
printr-o hotărire a comitetului jude
țean de partid, in cadrul sucursalei 
județene a. băncii pentru agricultură, 
și industrie alimentară s-ta îrișțitiiî.ț,t‘>i 
comisie operativă de lucru care s-a 
ocupat de controlul activității econo- 
mico-financiare a cooperativelor a- 
gricole cu situație financiară grea. 
Comisia a funcționat la sediul băn- 

este atins cu adevărat scopul detașă
rii lor în secțiile productive. Or. 
după cum aprecia inginerul Ion Ga
lea. doar 50—60 la sută din sarcinile 
încredințate valorifică experiența și 
pregătirea profesională pe care o are. 
Restul? Treabă de dispecerat care 
intră în atribuțiile maiștrilor sau șe
filor de echipă.

inutilități de serviciu
Se cuvine precizat că prin munca 

nemijlocită în producție, prin acel 50 

la sută-din timp folosit în activita
tea direct productivă, in proiectare 
sau cercetare, este de așteptat că va 
crește, concomitent, randamentul si 
celuilalt 50 la sută din timp, respec
tiv al activității din serviciul unde 
este1 încadrat specialistul. întrucât 
contactul viu, nemijlocit cu produc
ția favorizează o cunoaștere mai 
bună și, ca urmare, o soluționare mai 
eficientă, mai rațională a problemelor 
practicii. Faptul că inginerul Ale
xandru Naghi urmărește acum direct 
fabricația ecranelor de turnare în 
secția cazangerie. unde este reparti
zat. ii dă posibilitatea să verifice per
sonal eficienta soluțiilor pe care le 
elaborează în birou. La fel dr. ing. 
Mihai Breazu. un specialist de prim 
rang în domeniul sudurii, poate ve
dea concret cum sint finalizate solu
țiile tehnologice prescrise pentru 
execuția utilajelor destinate șantie
relor de la Tulcea și Teleajen. Ase
menea exemple sînt elocvente : ciș- 
tigă atit producția, cit si activitatea 
serviciilor funcționale ale uzinei.

Hotăririle Congresului au semnifi
cații deosebite și pentru activitatea 
serviciilor funcționale din ministere 
și centrale. Acestea din urmă trebuie 
să țină seama că specialiștii din în
treprinderi desfășoară 50 la sută din 
timpul lor de lucru direct in produc
ție, in proiectare sau cercetare. în 
aceste condiții, multe din situațiile 
și studiile cerute uneori inutil ser
viciilor din întreprinderi incarcă ar
tificial munca specialiștilor. Alegem

pe deplin realizabil 
cii în perioada 1971—1975 de două 
ori pe săptămînă, iar acum se întru
nește ori de cite ori se ivesc si
tuații mai deosebite. împreună cu 
cadrele de conducere din cooperati
ve, comisia a analizat cererile de cre
dite și. in special, cele pe termen 
lung privind lucrările de investiții. 
Orice comandă de materii și mate
riale, prestări, executări de lucrări, 
munci S.M.A. a fost discutată si 
analizată, oprindu-se de la plată cele 
neeconomicoase, ineficiente sau ino
portune.

Creșterea producției și reducerea 
cheltuielilor materiale au avut efec
te favorabile pentru activitatea coo
perativelor agricole si, totodată, au 
contribuit la formarea si dezvoltarea 
Unei gîndiri economice înaintate la 
cadrele de conducere din cooperati
vele agricole. Rind pe rind, pe mă
sură ce rezultatele financiare se îm
bunătățeau. cooperativele agricole nu 
mai trebuiau să-si trimită reprezen
tanții in fata comisiei. Era cea mai 
măre satisfacție : ..trăiau pe picioare 
proprii". în ultimii ani. totalitatea 
creditelor acordate si restante au fost 
recuperate. S-au recuperat, concomi
tent, 44 milioane lei din credite 
vechi speciale și eșalonate, reducîn- 
du-se și datoriile vechi către furni
zori și buget. Merită evidențiat un 
lucru bun : banca a încasat creditele 
restante de la cooperativele agricole 
pe măsură ce acestea au prins cheag, 
ceea ce a făcut cu putință ca și coo
peratorii să poată fi retribuiți co
respunzător.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție a stabilit 
ca în fiecare din județele ai căror 
reprezentanți au participat la schim
bul de experiență să se întreprindă 
acțiuni ferme în vederea consolidării 
cooperativelor . agricole insuficient 
dezvoltate :

• Vicepreședinții uniunilor jude
țene ale cooperativelor agricole de 
producție, participanți la schimbul 
de experiență, să informeze birourile 
executive ale uniunilor și secretaria
tele comitetelor județene de parțid a- 
supra rezultatelor și metodelor apli
cate in județul Satu Mare ;

• Se va întocmi un plan anexă la 
programul județean de întărire a 
cooperativelor agricole insuficient 
dezvoltate, care să prevadă măsuri 
speciale privind extinderea lucrărilor 
de îmbunătățiri' funciare, introduce
rea arbuștilor fructiferi, perfecționa
rea activității financiare etc.

• Birourile executive ale uniunilor 
județene să analizeze lunar situația 
economico-financiară a cooperativelor 
agricole cuprinse în programul de re
dresare și să informeze periodic uni
unea națională asupra rezultatelor.

A fost, așadar, un schimb de expe
riență util, cu măsuri practice valo
roase, care pot și trebuie să fie apli
cate imediat în vederea ridicării tu
turor cooperativelor agricole la nive
lul unităților fruntașe.

Ion HERȚEG 
Octav GRUMEZA

doar unul din exemplele furnizate la 
serviciul plan al uzinei în acest sens. 
La solicitarea centralei industriale, 
serviciul plan — unde lucrează mai 
multi ingineri — a trebuit să întoc
mească în luna iunie situația încăr
cării mașinilor-unelte pentru anul 
viitor, o lucrare de anvergură, cu 
nu mai puțin de 131 rubrici și rubri- 
cuțe. Practic. 2 specialiști au fost 
nevoiți să trudească o săptămină în
cheiată pentru completarea formu
larului. Dar lucrarea nu avea, de 
fapt, o fundamentare reală, deoarece 
abia în luna următoare, cind a fost 
definitivat planul anului viitor, urma 
să se cunoască situația exactă a uti
lizării mașinilor-unelte în 1978. Evi
dent, lucrarea va trebui refăcută și 
actualizată.

Din ancheta noastră se desprinde 
concluzia că activitatea serviciilor 
funcționale poate fi. mai bine orga
nizată, că timpul specialiștilor din 
întreprindere poate fi mai bine va
lorificat în activitatea direct produc
tivă, dacă se acționează mai energic, 
in spiritul hotăririlor Congresului 
consiliilor oamenilor muncii.

Mașini 
cu performanțe 

întreprinderea mecanică „Cea
hlăul" din Piatra Neamț se numără 
printre marile unități economice 
din tară chemate să aducă o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii. Astfel. . producția de 
bază a acestei întreprinderi o con
stituie semănătorile mecanice. Mar
ca acestei fabrici s-a impus nu nu
mai in tară, ci si peste hotare, fapt 
reliefat și de premiile si medaliile 
de aur ciștigate la diferite tîrguri si 
expoziții internaționale.

Citeva date de sinteză din bilan
țul activității pe primul semestru 
al acestui an sînt caracteristice 
pentru hărnicia colectivului între
prinderii mecanice „Ceahlăul". Ast
fel. la producția globală industrială, 
planul a fost depășit cu 13 milioa
ne lei. iar beneficiarilor externi 
le-au fost livrate suplimentar pro
duse în valoare de 31 milioane lei 
valută.

La întreprinderea „1 Mai" din Ploiești — o nouă lucrare de investiții executată în regie proprie

LUCRĂRILE DE INVESTIȚII 
IN REGIE PROPRIE

...și citeva cerințe organizatorice stringente

• De la dezvoltarea unor capacități - la construcția de hale 
și montajul liniilor tehnologice • Lotul de construcții sector... 
neproductiv? • Nici un compartiment nu poate fi scutit de obligații!

De la bun început se cuvine pre
cizat că in întreprinderea de auto
camioane din Brașov, de mai bine de 
doi ani își desfășoară activitatea un 
lot de eonstrucții-montaj care exe
cută în regie proprie o parte din lu
crările de investiții ale întreprinderii.

— Motivul principal care ne-a de
terminat să înființăm acest lot, ne-a 
spus. Silviu Rebreanu. inginer-șef al 
compartimentului mecano-energetic, 
a izvorît din necesitățile stringente 
ale activității de producție, care ne-au 
solicitat și solicită permanent execu
tarea cu maximă operativitate a unor 
lucrări de investiții pe care antrepre
norul general nu se angaja să Ie exe
cute. Or. era vorba de lucrări care, 
după cum se spune, „ard la deget", 
cum ar fi eliminarea unor locuri în
guste. compartimentări și dezvoltări 
ale unor capacități de producție, dar 
mai ales montări de utilaje, lucrări 
de rețele electrice etc. Sînt lucrări 
pe care antreprenorul general (în 
cazul. întreprinderii de autocamioane1 
este vorba de I.C.IÎM. Brașov) nu 
le contractează din cauza valorii 
mai reduse si a condițiilor mai difi
cile de execuție. După cum afirmă 
factorii de răspundere din unitatea 
de construcții amintită. asemenea 
lucrări nu s-ar preta la înaltul grad 
de industrializare a execuției din 
activitatea curentă.

— Desigur, nu noi sîntem cei care 
trebuie să stabilim judiciozitatea 
motivărilor aduse de constructor, a 
intervenit în discuție ing. Constan
tin Nițu. șeful lotului amintit. Cert 
este că și asemenea lucrări, cu o pro
ductivitate mai redusă din punctul 
de vedere al constructorului, trebuie 
executate. Și, ca să nu ne irosim 
timpul în polemici fără finalitate, 
ne-am apucat singuri de treabă.

Aflăm că, pe măsura acumulării 
unei anumite experiențe, lotul de 
construcții in regie proprie al între
prinderii de autocamioane s-a anga
jat și în executarea unor lucrări de 
complexitate sporită si cu volum mai 
ridicat, cum a fost cazul unei hale 
destinate mecanicului-șef. cu o supra
față de 7 200 mp. patru deschideri si 
șase linii de macarale, sau cea de-a 
doua linie de montaj general al auto
camioanelor. în lungime de 500 metri. 
De . asemenea, un alt gen' de lucrări 
de volum mare, în care am putea 
spune că lotul s-a specializat, il 
constituie montarea noilor utilaje 
(circa 2 500 tone în 1976) și reampla- 
sarea unor linii și mașini. Pot fi a- 
mintite în acest sens dublarea liniei 
de montaj general sau montarea ce
lor peste 50 de agregate pentru li
nia de prelucrare a blocului motor 
de 215 CP. agregate executate prin 
autoutilare.

De fapt, după cum aveam să con
statăm. constructorii de autocamioa
ne brașoveni au preluat o bună parte 
din experiența organizatorică a în
treprinderii „1 Mai" Ploiești in dome
niul activității de investiții în regie 
proprie. Astfel, pînă la vizita de 
schimb de experiență a brașoveni
lor la Ploiești, lotul din cadrul în
treprinderii de autocamioane era 
considerat un apendice al întreprin
derii. El nu era practic integrat în 
activitatea uzinei, fiind privit si tra
tat ca o unitate separată. De aici, o 
sumedenie de necazuri și greutăți de 
care s-au lovit constructorii lotului 
și care, evident, au influențat ne
gativ activitatea curentă : metodolo
gia de lucru, relațiile cu serviciile 

agricole 
tehnice ridicate

De menționat că aproape 50 la 
sută din sporurile de producție în
registrate pină acum constituie ro
dul preocupărilor pentru sporirea 
productivității muncii. indicator 
care în primele 6 luni ale anului a 
cunoscut o creștere de aproape 2 
la sută fată de prevederile planu
lui. De asemenea, este de reținut 
că au fost luate asemenea măsuri 
tehnico-organizatorice incit si indi
cele de folosire a utilajelor a cres
cut cu peste 6 la sută. Printre mă
surile luate în vederea consolidării 
succeselor de pină acum se numără 
reorganizarea fluxurilor tehnologice 
în sensul grupării utilajelor pe faze 
si operațiuni, astfel incit se creează 
posibilitatea ca un muncitor să 
poată servi simultan chiar 3—4 
mașini. Totodată au fost luate mă
suri pentru întărirea controlului 
tehnic de calitate, pentru a păstra 
și ridica prestigiul mărcii acestei 
fabrici. (Ion Manea).

întreprinderii au, fost greoaie, mai 
ales în cazul decontărilor, retribuirii 
muncii, aprovizionării cu materiale 
etc. Este adevărat că în cazul efec
tuării unor lucrări de mai mare am
ploare și importantă pentru între
prindere. care nu sufereau amînare, 
constructorii lotului au primit un 
sprijin, deseori substanțial, din par
tea secțiilor de producție, care au 
preluat executarea unor lucrărî de 
săpături, transport și chiar montări 
de utilaje. Uneori. în ajutorul con
structorilor au venit muncitorii și 
specialiștii din alte sectoare auxili
are ca. de pildă, din serviciul meca
no-energetic (așa s-au petrecut lu
crurile in cazul montării utilajelor 
liniilor de prelucrare a blocului mo
tor de 215 CP, a punților, a cutiilor 
de viteze).

în urma studierii experienței de 
la Ploiești, conducerea întreprinderii 
a trecut la integrarea lotului de con
strucții în cadrul întreprinderii, deo
camdată, sub aspectul financiar-con- 
tabil. Este un prim pas. dar acțiu
nea va trebui desigur continuată. 
După părerea șefului serviciului de 
investiții al întreprinderii, ing. Petre 
Bădulescu. următorul pas. cel mai 
important, de altfel, trebuie să-l 
constituie integrarea lotului în ca
drul compartimentului mecanic-șef. 
Se apreciază că astfel se va ajunge 
la o folosire mai deplină a potenția
lului tehnic și uman atît al compar
timentului mecanic-șef, cit si al lo
tului de construcții, creîndu-se con
diții pentru realizarea., în regie pro
prie, a unor lucrări de investiții de 
volum și complexitate sporite.

Se pare însă că tocmai aici lucru
rile s-au cam împotmolit, deoarece, 
undeva, la conducerea întreprinde
rii. există temerea — de altfel cu 
totul ne justificată — că, antrenînd 
în mai mare măsură forța de muncă 
calificată din sectorul mecanic-șef 
și din alte secții la efectuarea unor 
lucrări de investiții, ar putea fi pe
riclitată activitatea de reparații ca
pitale. Evident. în consiliul oameni
lor muncii nu toți sînt de acord cu 
asemenea rețineri. Șeful serviciului 
de investiții consideră, bunăoară, că 
dintr-o asemenea integrare ar avea 
de cîstigat atît activitatea de inves
tiții, cit si cea de reparații si între
ținere a utilajelor, mașinilor, clădi
rilor. forța de muncă si utilajele din 
dotare puțind fi folosite mai bine. El 
propune chiar ca această activitate 
să fie organizată pe echipe speciali
zate. in care să intre, deopotrivă, cei 
din sectorul mecanic-șef și din lotul 
de investiții.

O asemenea integrare trebuie să-și 
găsească materializare și în dome
niul aprovizionării cu materiale : 
serviciul de aprovizionare al între

Preocupări pentru valorificarea 
superioară a metalului

De la intrarea sa în 
producție, la . sfîrșitul 
anului trecut. între
prinderea de șuruburi 
din Botoșani a livrat 
beneficiarilor peste 300 
tone organe de asam
blare și nu a înregis
trat nici un refuz de 
calitate — spunea ing. 
Nicolae Sfarghiu. di

rectorul unității. Dis- 
punind de utilaje de 
înaltă tehnicitate, co
lectivul de aici reali
zează organe de asam
blare de la M-4 la 
M-20. preocupîndu-se 
de valorificarea su
perioară a metalului. 
Odată cu încheierea 
lucrărilor de construc-

prinderii să preia sarcinile de apro
vizionare ale lotului, care nu are 
nici posibilitatea și nici compețența 
să se ocupe de această activitate în 
condiții satisfăcătoare.

în privința proiectelor de execuție, 
se cuvine amintit că ele sint asigu
rate la ora actuală de două institute 
prestigioase : I.P.C.M. și I.P.C.T.S.C. 
Dar pe șantier se simte uneori lip
sa1 asistentei proiectantului. în une
le cazuri, cind se impune îmbunătă
țirea soluțiilor, precum si anumite 
rectificări sau remedieri, problemele 
sînt rezolvate în prezent destul de 
greoi. într-o serie de împrejurări 
însă, asemenea modificări de pro
iecte au fost executate, firește în 
condițiile respectării prevederilor le
gale, chiar de specialiști din lotul 
de constructori. Iată de ce se pro
pune crearea unui nucleu de pro
iectare fie în cadrul compartimentu
lui mecanic-șef. fie în cel al servi
ciilor de proiectare ale întreprinde
rii. Aceasta ar contribui la o’ mai i 
bună desfășurare a activității 'tide ji 
construcții-montaj în regie proprie, 
la rezolvarea mai operativă a unor 
probleme, desigur cu asistenta teh
nică a proiectantului specializat.

Există, desigur, și alte probleme 
care trebuie rezolvate pentru ca ac
tivitatea de realizare în regie pro
prie a unor investiții să se extin
dă în această întreprindere. Dar 
problema principală este aceea a 
punerii la punct sub aspect organi
zatoric a acestei activități. O con
firmare a acestei necesități avea să 
o aducă desfășurarea adunării oa
menilor muncii din cadrul lotului de 
construcții, ce a avut loc în ziua de 
22 iulie a.c. Cu acest prilej trebuiau 
să se dezbată concret sarcinile de 
construcții pentru anul 1978. întru- 
cît însă acestea nu se cunoșteau, 
discuțiile s-au mărginit la' aspecte 
generale ale activității in acest do
meniu. Și acesta nu este singurul 
neajuns. în șase luni lotul nu și-a 
îndeplinit planul decit in proporție 
de 50 la sută, deși existau condiții 
să se obțină un avans în îndeplini
rea sarcinilor de plan.

Este de datoria consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov să exami
neze aprofundat activitatea de exe
cuție in regie proprie a unor lucrări 
de investiții si. în spiritul Hotăririi 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, să acționeze cu toată fer
mitatea pentru dezvoltarea acestei 
activități, pentru buna ei organizare, 
considerînd lotul propriu de con
strucții ca pe un sector productiv al 
unității si nu ca pe unul auxiliar.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"

ții-montaje. începînd 
din anul viitor, unita
tea își va extinde spa
țiul de producție, asi- 
milînd si alte profile, 
în imagine : aspect de 
muncă dintr-una din 
halele de producție ale 
întreprinderii. (Foto- 
text : Silvestru Aile- 
nei).
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VACANȚA DE VARĂ I împliniri contemporane ale unei caracteristici perene a scenei românești

un bogat orizont de preocupări
recreative, educative

Instantanee de vacanțâ : la Predeal și în „orășelul copiilor" din Capltalâ

(ti 1 .

WZ 1

• Peste 352 000 de elevi își petrec zilele de odihnă și recreație în tabere organi
zate pe litoral, la munte, în zone pitorești ale țării • „Vacanța în haine de lucru“ 
pe șantiere de construcție, în agricultură, la pregătirea școlilor pentru noul an de 
învățămînt atrage practic toți elevii țării • Tabere de creație și tabere de profil

Teatrul străbătut de o puternică
vibrație patriotică

Festivalul „Litoral 
’77" Programat între 25 
iulie — 7 august, în dife
rite localități de pe litoralul 
Mării Negre, acest festival 
al pionierilor și școlarilor 
include o bogată suită de 
manifestări de vacantă. Iată 
cîteva : „Festivalul fanfa
relor pionierești", dotat cu 
trofeul „Trompeta de aur", 
la Constanța ; „Festivalul 
cintecului și dansului" — cu 
trofeul „Scoica de aur", 
care va reuni tot la Con
stanța formații școlare dis
tinse în Festivalul national 
„Cîntarea României" ; „Tîr- 
gul de vară", organizat la 
Mamaia, va desface obiec
te de artizanat lucrate in 
cercurile pionierești din di
ferite zone ale țării, iar cel 
mai interesant ștand de 
prezentare va primi pre
miul „Căluțul de mare" ; 
un concurs și o expoziție 
de etnografie și folclor etc. 

între timp, în taberele de 
pe plajele litoralului, de la 
munte, din alte zone pito
rești își continuă plăcuta și 
recreativa odihnă seriile de 
elevi, insumind — pe toată 
durata vacanței de vară — 
peste 352 000 de tineri. Alți 
peste 2,5 milioane de elevi 
colindă în zilele vacanței, 
în drumeții și excursii, me
leagurile pitorești ale tării.

Vacanță „în haine 
de lucru". fiecare 
dis-de-dimineață, elevi de 
la liceul de matematică-fi- 
zică „N. Bălcescu" din 
București, împreună cu 
profesori, se îndreaptă spre 
locurile lor de muncă

patriotică : unii partici
pă la construcția blocu
rilor C-17 și C-18, din 
Drumul Taberei (lingă sta
ția Valea Ialomiței), alții 
ajută la întreținerea cultu
rilor la C.A.P. Chiajna. iar 
alții se ocupă de repararea 
și curățenia claselor, labo
ratoarelor și cabinetelor 
școlii for. Pînă la sfîrșitul 
vacantei, fiecare elev al a- 
cestui liceu, asemeni tutu
ror elevilor bucureșteni, iși 
va aduce contribuția de 
muncă, timp de două săp- 
tămîni, la realizarea unor 
obiective de larg interes 
cetățenesc. Tot in aceste 
zile, peste 25 000 de pionieri 
și elevi din județul Mureș, 
pot fi văzuți pe ogoare, in 
livezi și în grădinile de le
gume ale unităților agricole 
socialiste din localitățile na- 
,tale. Se muncește cu spor 
și voioșie la recoltatul și 
sortatul legumelor, fructe
lor, la întreținerea culturi
lor, dar, între timp, se 
spun snoave, răsună cîntece 
vesele.

Astfel de imagini pot fi 
multiplicate la scara tuturor 
unităților școlare, la scara 
întregii țări, pentru că va
canta „în haine de lucru" 
reprezintă un capitol im
portant de preocupări ale 
tineretului școlar în această 
vară fierbinte. Elevii, pio
nieri și uteciști, participă 
la construcțiile de locuințe 
și așezăminte social-cultu- 
rale. Ia pregătirea noilor 
localuri de școli, la lucră
rile din agricultură, la a- 
menajarea și întreținerea 
spatiilor verzi, fiind pre- 
zenti. pretutindeni unde en
tuziasmul și puterea lor de 
muncă se valorifică la o 
înaltă cotă educativă.

Forumul național 
al pionierilor. s’au Sn' 
cheiat 
rilor 
rate sub deviza 
comunism pășim cuteză
tori", amplă tribună de 
dezbatere a sarcinilor ce 
revin școlarilor, purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor 
privind transpunerea în 
viață a programului de 
măsuri pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și ale 
Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste. 
Au participat în fiecare ju
deț 100—150 pionieri de
legați, desemnați în adună
rile detașamentelor. Dez
baterile vor culmina in 
Forumul național, aflat la 
a Vl-a ediție, ce va avea 
loc între 4—17 august, la 
Colibași-Pitești. Vor fi dis
cutate probleme ca : edu
carea pionierilor și școlari
lor prin muncă și pentru 
muncă, creșterea nivelului 
de pregătire teoretică și 
practică a elevilor, educa
rea copiilor în spiritul pa
triotismului, sprijinirea ac
tivității grupelor organiza
ției „Șoimii patriei", forme 
și modalități de îmbunătă
țire a conlucrării între Or
ganizația pionierilor și U- 
niunea Tineretului Comu
nist.

Cîteva sute de pionieri 
delegați, cadre didactice și 
activiști ai organizației vor 
participa la un bogat pro
gram de acțiuni politico- 
educative — dezbateri, evo
cări literar-muzicale, mun
că patriotică, expoziții etc., 
pentru care, în prezent, se 
fac intense pregătiri.

lucrările 
județene, 

sub
forumu- 
desfășu- 

„Spre

Tabără de creație 
tehnică. Se reunesc aici 
cei mai talentați și inventivi 
creatori din rîndul pionie
rilor și școlarilor distinși la 
concursul „Minitehnicus". 
Zilele de odihnă și recrea
ție sînt îmbogățite cu întil- 
niri și discuții cu specialiști 
din domeniul tehnicii, cu 
muncitori fruntași în pro
ducție, cu vizionări de fil
me tematice etc. Tabere a- 
semănătoare, diferite însă 
ca profiluri, mai sînt orga
nizate în județul Sibiu — 
tabără de creație literară 
„Tinere condeie" și tabără 
de aeromodelism: la Gilma, 
județul Dîmbovița 
de creație plastică ș.a. 
lingă acestea, o serie 
tabere — așa-numite 
profiluri și interese — spe
cial organizate pentru a le 
oferi elevilor din ciclul 
gimnazial și din licee posi
bilitatea exersării și apro
fundării în domenii de ac
tivitate ce-i pasionează, 
sînt presărate pe toată du
rata vacantei. în diferite 
localități din țară : mate
matică — la Drobeta Tr. 
Severin și Oradea, fizică — 
la Brașov și Galati, chimie
— in municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Făgăraș, biolo
gie ,— la Tulcea și Jibou, 
geografie — la Caransebeș 
și Cimpeni. mecanică — la 
Satu Mare, electrotehnică
— la Alba Iulia, economie 
politică — la Buzău și Ga
lați, limba și literatura ro
mână — la Calafat și Că- 
lugăreni. istorie — la Con
stanța, Vaslui și Costești- 
Hunedoara etc.

tabără 
Pe 
de 
pe

Fără a lipsi excepțiile, care nu au 
făcut detit să confirme regula, ma
joritatea noilor piese consacrate ideii 
de independentă si evenimentelor de 
la 1877 au cunoscut o valorificare 
scenică adesea remarcabilă în multe 
din teatrele tării in care au fost ju
cate.

Caracterul de competiție al Festi
valului „Cintarea României" si fap
tul că adesea nu numai unul ci două, 
sau chiar trei și patru teatre au a- 
bordat același text a fost desigur o 
sursă a emulației și apoi a deosebitei 
calități artistice atinse. Explicația 
cea mai însemnată este însă alta ; 
preocuparea fiecărui colectiv de a se 
autodepăși și de a face din specta- 
colui ce îl va reprezenta în ..Cinta
rea României" o expresie directă și 
totodată simbolică a felului în care 
slujitorii scenei din tara noastră în
țeleg să omagieze istoria și idealurile 
neamului, să cinstească centenarul și 
să slujească idealurile spiri
tuale ale actualității.

Prestanța, seriozitatea și a- 
dîncimea dramaturgilor care 
au girat prin textele lor aceas
tă stagiune au avut de aseme
nea rolul lor stimulativ. Tea
trele au primit cu mare în
credere textele și au manifestat cel 
mai adesea o deosebită răbdare și o 
inspirată neliniște creatoare in a le 
depista valorile latente. în desăvîr- 
șirea și în transfigurarea lor scenică 
sugestivă.

Spectacolele la care am asistat — 
și mă refer desigur la cele mai bune 
— au pledat uneori în consens, alte
ori in tăcuta luptă cu unele aspecte 
mai puțin mature ale textelor, pentru 
o dramă istorică de idei politice, de 
explorare a conștiințelor, de relevare 
a permanentelor spirituale, pentru un 
teatru istoric care respinge melodra
ma, intimismul, sentimentalismul, pro
cesele de conștiință periferice, care în
cearcă să sugereze, dincolo de con
venții dramatice si scenice, destinul 
unui popor și realități umane adinei.

Patosul relevării idealurilor și e- 
roismului poporului român a fost 
sursa (și criteriul) unor spectacole de 
reală monumentalitate. (Deși am a- 
sistat și la montări a căror „monu
mentalitate" nu stătea în spiritul ce 
le anima sau pe care il generau, .ci. 
din păcate, numai in amploarea fi
gurației și grandoarea mișcării deco
rurilor).

Am urmărit spectacole în care cli
matul istoriei era evocat prin înfrun
tarea unor personalități exponențiale 
și prin tensiunea unor dezbateri de 
idei, prin intermediul unei atmosfe
re caracteristice prin forța semnifica
tivă a unui epos avintat.

Recrearea ' unor scene și împreju
rări consemnate de cronică, sublinie
rea adevăratelor surse de dramatism 
și tensiune ale istoriei au presupus 
din partea creatorilor un efort deose
bit : de aprofundare a documentelor 
și a spiritului timpului, de reflecție 
asupra mecanismelor si legităților is
toriei. de investigare a permanentelor.

racterizat, cit și pentru atitudinea 
din care au izvorit.

Se cunoaște palmaresul final. Nu 
vom insista prea mult asupra lui. 
Vom sublinia doar că performantele 
actoricești sint mult mai numeroase 
— gindindu-se la atitia interpreti im- 
presionanți —. care, evoluind în spec
tacole mai puțin reprezentative, nu 
au putut fi văzuti în finală.

Constantin Anatol. Mircea Diaconu. 
Ion Cocieru. Corado Negreanu. Dinu 
Ianculescu. Dumitru Palade. Bâcs Fe- 
renez. Leopoldina Bălănuță. Irina 
Răchițeanu. Tânai Bela, Olga Tudo- 
rache. Silvia Ghelan. tînăra Mariana 
Miiller. Ion Marinescu. Sandu Simfo
nică. Teofil Vilcu și atitia alții și-au 
concentrat, parcă, eforturile pentru o 
nouă afirmare a teatrului istoric, ostil 
declamației si sentimentalismului si 
favorabil interpretării si trăirii ideii, 
pentru întruchiparea unor procese 
spirituale și realizarea unor evoluții 

scenice apte să angajeze deo- 
—potrivă gindul si sensibilitatea. 

Reușite artistice de reținut 51 ldealurile SDec-

a punților celor mat viguroase de co
municare intre trecut și prezent.

Rareori, ca in această stagiune, 
creația teatrală a stat sub un semn 
mai elocvent de echilibru și maturi
tate — trăsătură sesizabilă în : ima
ginarea unor soluții scenice salutare, 
a unor rezolvări de fericită adecvare, 
a unor forme, reliefuri spectaculare, 
apte să potențeze mesajul ideatic și 
spiritual, să reverbereze in conștiin
țe patriotismul pieselor.

Am urmărit în cazul celor trei va
riante, cu ..Două ore de r>ace“ (regi
zori : Sot'ana Coroamă. Kineses Ele- 
mer. Alexa Visarion) sau în cel al 
„Pateticii 77“ (regizori : Gh. Harag — 
la Cluj și Georgeta Tomescu — la 
Craiova) deosebit de interesante „de
cupaje" ale unuia și aceluiași text. 
Realismul universurilor scenice ima
ginate (ostil reproducerii fotografice 
a investit chiar, nu o dată, cu suges
tive valori simbolice) a susținut

pentru viitoarea stagiune
substanțial realismul operelor, com- 
pensînd carențele de același ordin. 
Stilul unitar al spectacolelor a estom
pat, nu o dată, discrepanțele stilis
tice ale textelor.

Cele mai interesante căutări ale re
gizorilor noștri în această stagiune 
îmi par cele ale „forajelor în adinci- 
me“, realizate, cel mai adesea. în da
tele unui joc realist. Acele spectacole, 
precum „Procesul Horia" (regia Dan 
Alexandrescu). „Răceala". „Două ore 
de pace". „Hotărârea" (Oradea) în 
care tensiunea înfruntării de idei 
transfigura esența dramatismului e- 
pocii și gravitatea destinului si ex
perienței istorice prin care trecea în
tregul popor — prevala asupra celui 
al întâmplărilor și trăirilor indivi
duale.

Forte artistice dintre cele mai bune 
au fost mobilizate în realizarea aces
tor montări. Spectaculoasă ni se pare 
adeziunea masivă a tinerei generații 
de artiști la piesa românească de 
meditație și dezbatere politică. Ală
turi de regizori precum Dan Alexan
drescu. Gh. Harag. Sanda Mânu. 
Georgeta Tomescu. George Rafael. M. 
Berechet. M. Maximilian. Zoe Anghel 
Stanca. C. Nacu. E. Vancea. festivalul 
a confirmat angajarea politică și ta
lentul unor regizori mai tineri : Dan 
Micu, Alexa Visarion. Tudor Mărăscu. 
Al. Colpacci, C. Marinescu. Tudor 
Florian ș.a.

In vecinătatea unor scenografi con
sacrat! am întâlnit numele unora mai 
recent afirmați, ca Romulus Peneș. 
sau chiar foarte tineri — ca Octavian 
Dibrov.

Pentru multi dintre actorii care au 
evoluat pe marea scenă a festivalului 
— evoluțiile din această stagiune vor 
rămîne de referință — atît pentru 
virtuozitatea individuală care le-a ca-

Personalitatea cu care acto
rii noștri au dat expresie rolu
rilor întruchipate a dus la in
teresante diferențieri in con

figurarea unuia și aceluiași personaj. 
Atitudinea solicitată și deplina con
sonantă cu semnificația rolului au 
stimulat creații puternic revelatoare 
ale mersului istoriei 
locului diverselor clase 
această istorie.

Realizate cu o mare 
vitalitate — multe din 
naje istorice au înscris în memoria 
spectatorilor contururi de efigie.

Cum scena a figurat, nu o dată, un 
mare tumult national, propunând a- 
tentiei. alături de personaje principale 
— numeroase altele, episodice, se cu
vine să remarcăm înalta profesionali- 
tate cu care majoritatea interpretilor 
au arătat că „nu există roluri mici" 
transformînd momente de celebre re
plici în dezbateri și participări me
morabile.

Succesele spectaculare în ..Cântarea 
României" — succese care nu tre
buie să împiedice abordarea deschisă 
a neimplinirilor — se cuvin puse în 
legătură cu accentuarea spiritului de 
echipă din colectivele noastre artis
tice.

Cu alte cuvinte. în procesul mun
cii închinat „Cintării României", cli
matul din teatre s-a îmbunătățit nu 
o dată simțitor, creînd premisele unor 
noi. superioare izbînzi artistice, de aș
teptat chiar de la stagiunea urmă
toare.

Ca de atîtea ori de la originea tea
trului românesc si pînă azi. teatrul 
politic, teatrul de problematică si vi
brație 
dește, 
scenei

românești 
si grupuri

și 
in

sinaturalete 
aceste nerso-

nemijlocit patriotică se dove- 
incă o dată, marea vocație a 
românești.

Natalia STANCU

cinema t tr
• Trei frați In vacanță — 15,30;
20, Pisicile aristocrate — 9,30;
11,30; 13,30: 18 : DOINA.
• 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, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Robin Hood 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 ' " " ~~
— 9,30; 12;
• Rocky :
10.45; 13,15; 
ROVIAR — 
MODERN - 
18,30 : 20,45, _
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:
• Gluma : LIRA — 9; 11.15
16; 18; 20, ARTA — 9: 11,15 
15,45 ----- - -
• Timidul 
11.15: 13,30;
DIA — 9: 11,15: 13.30
20.30. GLORIA — 9; : 
15,45; 18; 20,15.
• Din nou... Disney ■ 
topul (seriile I-II) — 
18,30 : COSMOS.
• Potopul (seriile III-IV) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.__
• Comedie mută 
9; 11,15; 13.30: 
GIULEȘTI — 9; 
17,45; 20, VOLGA 
15,45; 18; 20.
• Benji — 9.30; 
Maiakovski ride 
FERENTARI.
O Draga mea Clementina — 9,45:
11.45, Marea dragoste — 14. David 
Copperfield — 16,15. Omul meu 
drag — 18,30, Texas — 20.30 : CI
NEMATECA.
a Cartea junglei — 9: 11.15: 13.30:
15.45, Moara cu--------  '
TIMPURI NOI.
• Acești vecini 
TROCENI — 18: 
13.30: 15.30; 17.45: 19.45.
• Diavolii din Spartivento : BU
CEGI — 9; 11.15, la grădină —
20.15.
• Locotenentul McQ In acțiune :
COTROCENI — 9: 11,15; -------
15.45, MIORIȚA — 9: 11.15; 
15.45: 18; 20.15.
• Furnicarul : POPULAR — 
18: 20.
• Mînie rece : AURORA
11.15;................................ " '■
dină
13.30;
20.30. 
15.45;
VAL — 20.15.
• Mica sirenă : FLAMURA — 9. 
O Dick Turpin : MUNCA — 13,30; 
15.45; 18: 20. GRADINA LIRA — 
20.15.
• Tereza, nu te voi
MUNCA — 9: 11.
• Invincibilul Luke — 16: 18, Glo
ria nu cântă — 20 : PACEA.
• Pușcă veche : VIITORUL — 9; 
11.15: 13.30. GRADINA MOȘILOR 
- 20.30.
• Roșcovanul : VIITORUL — 
15.45: 18; 20.15.

grație 1573 : BUZEȘTI 
14.30; 17; 19,45.
FESTIVAL — 8,30;
15,45; 18,15; 20,45, FE- 
9; 11,30; 14: 17; 19,45, 

- 8,30; 11; 13.30: 16;
la grădină — 20,15,

20.
13.30; 

, . . . 13,30;
18; 20, la grădină — 20,30.
•’ ‘ : EXCELSIOR — 9; 

16: 18,15; 20,30. MELO- 
11,15: 13.30: 16; 18,15; 

11,15; 13,30;

’77 : GRIVITA —
15,45: 18: 
ii: 13,15;

— 9; 11,15:

20,15, 
15.30; 
13.30;

11,30; 13,30;; 15,30.
— 17.30; 19,30 :

noroc — 18; 20 :

„minunați" : CO-
20,15. BUCEGI —

13,30
13,30

15.45;

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. GRADINA FESTI-

părăsi :

7 • Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmiglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la

VALORI ETICE 
ALE POPORULUI 
(Urmare din pag. I)

portrete satirice ale lui Anton Pann. 
adevărate Capricii goyești care impun 
prin contrast valorile omeniei. Dar 
Mlrcea cel Bătrin al lui Eminescu din 
Scrisoarea a III-a nu e o minuna
tă pildă de omenie românească, in 
care intră intr-un aliaj moral su
perior înțelepciunea, cumpătarea, 
stăpinirea de sine, ospitalitatea, 
comprehensiunea, vorba înțeleaptă, 
demnitatea patriotică si intransigen
ta ? Am putea spune, fără teama de 
formule paradoxale, că principalul 
erou al nuvelisticii si al dramatur
giei lui loan Slavici, ca si al basme
lor lui Creangă, al nuvelelor și co
mediilor lui Caragiale este acel bun 
simt funciar, este ceea ce se nu
mește in popor Omenie.

In ciuda vitregiilor istoriei, a vi
cisitudinilor vieții, poporul român 
si-a păstrat nealterat fondul de o- 
menie. El n-a purtat războaie de 
cucerire, nu s-a arătat niciodată ne
prietenos și intolerant cu străinii ; 
si-a păstrat tradițiile si obiceiurile, 
dar a știut să le respecte si pe ale 
altora. Se cunosc, de pildă, nenu
mărate acte de omenie ale soldați- 
lor români în războiul de indepen
dentă de la 1877. Este, de aceea, un 
fapt deosebit de semnificativ și 
îmbucurător că asemenea momente 
au fost evocate în dramaturgia ac
tuală închinată acestui eveniment 
de scriitori ca Horia Lovinescu. Mih- 
nea Gheorghiu. D. R. Popescu. Pa
vel Belu. Dan Tărchilă, Petru Vin- 
tilă. M. R. Iacoban. Mircea Bradu, 
Ion Ochinciuc. ale căror piese s-au 
jucat cu mult succes în cadrul Festi
valului „Cintarea României". Ele a- 
mintesc. fiecare. în felul ei propriu, 
de omenia atît de nuanțată, conți
nută în celebra declarație a lui Mi
hail Kogălniceanu : „Trebuie să df 
vedim că dacă voim să fim națiune 
liberă si independentă, nu este pen
tru ca să neliniștim pe vecinii noș
tri. nu este pentru ca să fim un po
por de îngrijiri pentru dînsii ; din 
contra, si incă mai mult decît pînă 
acuma, să arătăm că sintem o na
țiune hotărîtă să ne ocupăm de noi. 
să ne ocupăm de națiunea noastră, 
să ne ocupăm de dezvoltarea ei. de 
dezvoltarea buneistări morale si ma
teriale. iar nicidecum ca să îngrijim, 
ca să neliniștim pe cineva... Voim să 
fim independenți, pentru că voim să 
trăim cu viata noastră proprie".

Asuprirea este o formă a neome
niei. de aceea — scria Lupta zilnică 
din 5 noiembrie 1914. „nimeni mai 
mult decît socialiștii nu se ridică 
impotriva asupririi sub orice forma 
deci si sub forma de jug străin" 
Cultivarea sentimentului de demnita
te si mindrie națională, de respect 
fată de propriile tradiții înaintate 
s-a făcut simtită cu putere in vasta 
panoramă a manifestărilor artistice 
ale festivalului — elocventă de
monstrație a geniului artistic al po
norului chemat să participe direct, 
prin cei mai buni, la făurirea cul
turii si artei noi. socialiste, sub in
cidența unei fericite idei născute din 
gîndirea creatoare a secretarului ge- 

'neral al partidului nostru. Pe nici 
un om de cultură mistuit de gindul 
înălțării poporului său pe noi culmi 
de civilizație, de viată spirituală su
perioară nu se poate să nu-1 umple 
de mindrie conștiința limpede că tot 
ceea ce se întreprinde de către po
nor si pentru popor urmărește îm
binarea strinsă a trecutului cu pre
zentul. a trăsăturilor si valorilor mo
rale si culturale șlefuite de-a lungul 
secolelor de geniul popular cu însu
șirile si caracteristicile noi proprii 
omului societății socialiste multila
teral dezvoltate : aceasta ne-a de
monstrat cu netăgăduită vigoare pri
ma ediție a festivalului.

Omul de omenie al cărui portret 
cu infinite trăsături și nuanțe s-a 
închegat plenar pe scena marelui 
festival al muncii și al creației e 
patriot, muncitor si drept; el culti
vă cu înțelepciune si cumsecădenie 
virtuțile si vestejește viciile cu ho- 
tărîre si fără cruțare. Omul de ome
nie militează pentru dreptate si echi
tate. pentru bine si frumos, pentru 
progresul social, pentru ridicarea 
omenirii pe trepte mai înalte de 
cultură și civilizație, pentru respec
tul reciproc, pentru pace, prietenie 
si colaborare intre toate popoarele 
lumii. Optimist și realist. înzestrat 
cu un pătrunzător spirit de observa
ție. ponorul român crede profund in 
educabilitatea omului, in perfectibi
litatea lui. în creșterea permanentă 
a omeniei sale pînă la atingerea 
unui înalt ideal etic.

Astăzi. în cadrul societății noastre 
socialiste multilateral dezvoltate, 
omenia a fost ridicată mai mult ca 
oricînd la rangul de normă socială. 
Cultivarea pe o treaptă superioară a 
omeniei traditionale. in procesul de 
formare a omului nou si de mode
lare a conștiinței socialiste, in spiri
tul principiilor si normelor muncii 
si vieții comuniștilor, ale eticii si 
echității socialiste, constituie un ma
gistral exemplu de valorificare crea
toare a moștenirii noastre culturale. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în imensa sa grijă pentru 
bunurile materiale si spirituale ale 
poporului român, valorificind ome
nia noastră tradițională, adresa tu
turor îndemnul de a face din zicala 
românească : „a fi om de omenie" 
o zicală nouă : „a fi comunist de 
omenie". Astfel, omenia tradițională 
devine o rădăcină trainică a umanis
mului socialist, care caracterizează 
în cel mai înalt grad omul zilelor 
noastre, care imbină interesele parti
culare cu cele ale întregii societăți. 
Astfel, omenia se impune tot mai 
mult ca o dimensiune etică funda
mentală a națiunii noastre socialis
te. Cultura si arta de astăzi sint che
mate să-și tragă puternic sevele din 
izvorul inepuizabil al unei asemenea 
dimensiuni cu adinei rădăcini popu
lare. tot mai bogat si mai amplu 
răspîndite de-a lungul și de-a latul 
tării. în toate colectivitățile lumii 
noastre muncitoare — structuri solide 
capabile să făurească oameni noi. ca
ractere adevărate, constructori demni 
Si devotați ai socialismului si comu
nismului. Adîncirea democratismului 
culturii socialiste, legarea ei mai 
strinsă de interesele si idealurile po
porului constituie garanția perfec
ționării și autoperfectionării tuturor 
demersurilor artistice spre făurirea 
de noi si noi opere viguroase, măr
turii ale vitalității creației noastre 
socialiste. Festivalul național ..Cin
tarea României" reprezintă astfel ca
drul optim de manifestare liberă, 
democratică. în spiritul generoasei 
politici culturale a partidului, a tu
turor talentelor sub bolta luminoasă 
a materialismului dialectic si istoric, 
busolă sigură de orientare în mersul 
nostru înainte.

„Rapsodia 
oaspeți —

„Cam-

Tineri poeți*)
a

Emil VASILESCU Alex. ȘTEFANESCU

farmec, 
o anu- 
în ge- 
imagi-

* Dan Verona : „Dati or
din să înflorească magno
lia ; Dorin Tudoran : „Une
ori. plutirea".

— care au. fără ex- 
un stil frumos, a- 
efeminat. și care, 

urmare, sint consi- 
„manieriști". Aceas-

Florica D1NULESCU

Teatrul de vară Herăstrău) : Nu 
am Încredere in bărbați — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) 
ping-Boema" — 19.30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică1 
generală nr. 56, bd.
209) : Ileana Sinziana

(la Școala 
Republicii

„Pagini vechi despre
Emines cu

Volumul „Pagini vechi 
despre Eminescu" adună 
articole, scrisori, memorii, 
discursuri publicate de cu- 
noscuti scriitori și oameni 
de cultură cu decenii în 
urmă in presă, dar puțin la 
îndemina cititorului con
temporan, prin care se 
evocă personalitatea ge
nială a marelui Eminescu. 
Multe din aceste „pagini 
uitate" au vechimea unui 
secol (scrisoarea lui Slavici 
către I. Negruzzi sau scri
soarea lui Titu Maiorescu 
către Eminescu și cea a Iui 
Iancu Alecsandri către Ma
iorescu) ascunzînd parfu- 
muri vechi și evenimente 
trăite de contemporani in 
preajma dramei poetului. 
Altele, cum sînt necrologul 
poetului publicat în „Con
vorbiri literare" sub sem
nătura lui Iacob Negruzzi 
sau discursul rostit la Bo
toșani „la dezvălirea bus
tului lui Eminescu" de stu
dentul în drept Const. V. 
Vasiliu, pot fi considerate 
ca unele din primele ecouri 
importante, venite imediat 
după dispariția poetului, 
încă de atunci era reliefată 
pluralitatea creației emi
nesciene : „Poetul care a 
scris «Luceafărul» a scris 
și «împărat și proletar». 
Acel care a sculptat în ‘ 
«Glossa» o filozofie de ani
hilare și a căutat nimicni
cia vieții acesteia în «Mor- 
tua est» a scris și «Viața», 
a scris și «Epigonii», și 
acele admirabile «Satire» 
(«Scrisori» — n.n.). răspla
tă meritată dată unei socie
tăți care l-a asfixiat în at
mosfera ei vițiată".

Deosebite ne apar pagi
nile de memorialistică pu
blicate în revista orădeană 
„Familia", precum si nume
roasele intervenții apărute 
îp presă cu ocazia editării 
unor lucrări eminesciene. 
Adunate in acest volum, 
articolele au darul de a 
contura o imagine de an
samblu a interesului per
manent pe care opera
eminesciană a stîrnit-o
printre intelectualii români, 
inițiativele acestora 
difuzarea acestei 
unice.

Critica literară, 
cînd interesul deosebit al 
epocii interbelice față de 
opera poetului, vorbea de 
o adevărată „redescope
rire". înaintea apariției 
monumentalei monografii 
călinesciene dedicate vieții 
și operei poetului, numeroși 
scriitori și cărturari de 
frunte au pregătit marea 
ofensivă a operei emines
ciene în conștiința publicu
lui larg. Sacfoveanu desco
perea nașterea unei noi 
conștiințe „intr-o genera
ție nouă". Goga afla în 
aceeași operă „nucleul pri
mordial al închegării noas
tre culturale și al unității 
sufletești, un „tînăr voe- 
vod“ cum îl numea Blaga. 
al spiritualității românești, 
cu care se identifică o 
epocă ce nu pregetă să-l 
așeze portdrapel al năzuin
țelor sale": „sînt din gene
rația fericită care a primit 
de-a dreptul dezvăluirea 
fabuloasă a Poeziei prin 
opera lui Mihai Eminescu" 
(Hortensia Papadat-Ben- 
gescu). Sintetizînd această

pentru 
creații

remar-

renaștere, N. Iorga desco
perea în Eminescu „uceni
cul rîvnitor al tuturor scrii
torilor", creatorul unei poe
zii care s-a hrănit „dintr-o 
cunoaștere fără pereche a 
fondului românesc pro
priu", din toate timpurile, 
„trăind așadar cu oamenii 
din toate locurile și din 
toate clasele, Eminescu a 
trăit și cu românii din toate 
vremurile".

Dimensiuni noi ale crea
ției eminesciene sint cerce
tate cu mijloace moderne z 
de scriitori mai tineri, cum 
erau in acea epocă Ion Pil- 
lat. G. M. Zamfirescu sau 
Cemil Petrescu. Eseistica 
lor modernă, expresia pa
radoxală au găsit noi su
gestii și temeiuri în opera 
marelui poet. Camil Pe
trescu. într-un subtil eseu : 
„Eminescu-și esențele", ob- 
servînd că „fiecare genera
ție îl vede și îl prețuiește 
altfel pe Eminescu". crede 
că „armonia eminesciană e 
actul care stă la temeiul 
acestei uriașe prețuiri. în 
decurs de două sute cinci
zeci de ani de scris româ
nesc niciodată cuvintele 
acestei limbi n-au sunat 
așa cum sună în poezia lu’ 
Eminescu".

Am putea cita. în conti
nuare. numeroase alte frag
mente memorabile. Ele re
dau numai o parte din in
teresul general fată de o- 
pera Iui Eminescu. Paginile 
volumului de față sint în
soțite de o amplă prezen
tare și tbstautiale note 
explicative de Gh. Bulgăr.

După 1970, în literatura 
noastră s-a afirmat o ple
iadă de tineri poeți — Emil 
Brumaru. Mircea Dinescu, 
Mihai Ursachi, Dan Vero
na, Dinu Flămând, Dorin 
Tudoran. Carolina Ilica și 
ceilalți 
cepție, 
proape 
drept 
durați __ __
tă etichetă, aplicată uneori 
de critică cu un surîs poli
ticos abia ascunzînd o gri
masă de oroare, trebuie îns.ă 
parțial revizuită căci le este 
într-o măsură improprie 
și, în orice caz, pe unii din
tre ei nu-i definește. 
Dincolo de grația care 
constituie nota lor comună 
— și care, în fond, nici nu 
reprezintă o însușire chiar 
atît de gravă îneît să ne 
sperie — există foarte mul-

■ te deosebiri. Să răsfoim, 
pentru a ne convinge, două 
dintre cărțile acestor ti
neri.

în evoluția lui Dan Ve
rona, volumul Dați ordin 
să înflorească magnolia se 
înscrie, cum s-a mai re
marcat, ca o spectaculoasă 
înnoire ; fantezia bur- 
lescă, mereu reprimată 
sau poate doar Ignorată ca 
aptitudine, izbucnește deo
dată în mari jerbe lirice. 
Poetul nu se mai refugia
ză intr-o realitate mirifică, 
dar convențională, ca Me
cca macedonskiană. ci pri
vește lumea din jurul 
său : amuzat uneori, pentru 
că, în timp ce civilizația 
secolului douăzeci continuă 
să funcționeze, ritmic, și 
sigur, în toate comparti-

mentele. el și-o imaginează 
perturbată de situații din
tre cele mai năstrușnice, 
demistificatoare. Astfel în 
Femeia cu piersici, apari
ția pe străzile orașului a 
personajului din titlu are 
un efect neașteptat ; mi
reasma fructelor — asemă
nătoare cu efluviile evo
cate de Arghezi în Mor- 
genstitnmung — pătrund 
pretutindeni și răvășesc 
toate obișnuințele : bastoa
nele milițienilor de la cir
culație se transformă în 
crengi de piersic înflorit, 
în dosarele birocraților nu 
mai rămîn decît frun
ze de piersic, în facul
tăți se studiază istoria pier
sicii universale ș.a.m.d. In 
poemul intitulat Dati ordin 
să înflorească magnolia se 
recurge la un truc de a- 
ceeași natură cu cel la care 
a recurs Lesage pentru a-i 
surprinde pe oameni în sce
ne intime, de familie, și a- 
nume ni se propune să ne 
închipuim că pereții caselor 
ar deveni transparent : ce 
ar mai rămine din morga 
șefului de restaurant, a 
pompierului sau a basului 
de operă în momentul cînd 
i-am vedea în pijamale ? 
Asemenea întrebări, depar
te de a fi cinice, fac parte 
dintre „șotiile" inocente ale 
unui poet plin de 
Ele au, desigur, și 
mită tentă satirică, 
nul năzdrăvăniilor
nate de Mihail Bulgakov, 
dar fondul lor îl constituie 
candoarea. In ceea ce-1 pri
vește pe Dorin Tudoran, 
cartea sa, Uneori, plutirea, 
nu se află într-un raport 
de discontinuitate cu cele 
precedente. Dimpotrivă, 
Toată experiența — cuvîn- 
tul trebuie luat mai ales 
într-un sens tehnic — cîș-

tigată pînă acum este va
lorificată într-o culegere de 
poeme exclusiv „de dra
goste", de un mare rafina
ment. Expresia poetică — 
avînd ceva din precizia și 
incisivitatea laserului — 
gravează in conștiința citi
torului reprezentări deli
cate, adevărate chinezării, 
ale iubirii. Sînt reprezen
tări elegante, dar reci, ca 
peisajele de iarnă, pentru 
că poetul nu participă de- 
cit „estetic" la propriile 
sale drame. Focul pasiunii 
de care se crede mistuit 
este, mai curând, o fosfo
rescență a 
„Mai devastează 
ordinea-n 
lustruiești 
rii ? / Mai 
te-ndoiești ?
Mai te-nfășori în el, cînd 
te îndepărtezi ? /.../ Mai
strică păru-ți legile pluti
rii ? / Mai dovedești cu el 
că ai dreptate Strofele 
de mai sus, extrase din cel 
mai ingenios poem al vo
lumului — Chestionar — 
ilustrează și altceva decît 
caracterul „artistic" — de 
studiu în oglindă — al fre
neziei, și anume densitatea 
substanței lirice. Din cauza 
vitezei mari cu care se suc
ced ideile, versurile pot pă
rea Indistincte, ca sunetele 
de pe un disc ce se învîrte 
prea repede ; doar reluate 
și audiate pe o „turație" 
mal lentă, ele își dezvăluie 
frumusețea, ca în deja ci
tatul „Mai dovedești cu el 
că ai dreptate ?“

Ca și ta Dan Verona, se 
simte plăcerea de a scrie. 
Este însă o plăcere civili
zată, glacială, semănînd cu 
satisfacerea unei ambiții.

intellgenței : 
păru-ți 

amiezi ? / Mai 
cu el argintă- 

crezi ? Mai 
Mai vii ? /
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mai iute, 
moară!

I
I
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I
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în. punctul turistic de 
atracție Celic-Dere din 
Dobrogei mai există și 
o moară de vînt. Ultima „supra
viețuitoare" din numeroasele 
mori de vint existente odinioară 
In această parte a țării. Moara, 
făcută din lemn, obosită, nu mai 
funcționează încă din perioada 
interbelică, devenind, pur și 
simplu, o curiozitate. Dar gospo
darii locali s-au gîndit că n-ar 
strica să apeleze din nou la ser
viciile ei. Pentru a o restaura, ei 
au găsit și un meșter foarte des
toinic, care în tinerețea lui 
și-a măcinat grăunțele numai 
la astfel de mori. în plus a mâi 
colindat și pe mările și oceane
le lumii, ca marinar. Dintr-o 
astfel de călătorie pe țărmurile 
Olandei și-a procurat un „cata
log al morilor de vînt". Aproape 
că uitase de el, dar acum ii 
este de mare trebuință. El ne 
asigură că moara de vînt de la 
Celic-Dere nu este numai sin
gura de acest fel rămasă neclin
tită pe locul ei de baștină, dar 
va fi și singura care va putea să 
marine in continuare.

mare 
nordul 
astăzi I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Singur I

I
mi-am 
făcut-o

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Grav accidentat, Iosif I. din 
Bacău s-a trezit pe patul spi
talului. Cind și-a mai revenit, 
după intervențiile prompte ale 
medicilor, I. I. a fost întrebat : 
„Cine te-a accidentat ?“ A răs
puns : „Nimeni, eu singur".

Circulînd pe timp de noapte 
cu motoreta pe serpentinele de 
pe masivul Măgura, el s-a izbit • 
de un autocamion rămas in 
pană și oprit regulamentar pe 
dreapta. Nu avea oare camionul 
triunghi reflectorizant ? Nu avea 
oare aprinse luminile de poziție 
care să avertizeze ? Ba avea și 
triunghi, avea și lumini aprinse, 
dar I.I. aflat asupra chefului n-a 
mai văzut nimic în fața ochilor. 
O să vadă cu siguranță mai 
bine, după ce i se va scoate 
bandajul care-i acoperă acum 
fața...

I
I
I
I
I
I
I

I Rochiile I
I croitoresei I
I
I
I
I
I

Deși este de meserie croito
reasă și lucrează la una din sec
țiile cooperativei meșteșugărești 
„Unirea" din comuna Bălcești, 
județul Vîlcea, Floricăi Diaco- 
nu nu-i prea plăceau deloc ro
chiile executate de ea. Asa se si 
explică faptul că, in loc să-și 
lucreze singură obiectele de im- 
brăcăminte, de care avea nevoie, 
Florica și-a „croit" drum spre 
magazinul sătesc. $1 atit de mult 
i-au plăcut aici rafturile încăr
cate cu toate cele, incit in nu
mai citeva zile a reușit să sus
tragă nu 
chii. Cu

mai puțin de patru ro- 
ultima a fost prinsă.

I
I
I
I
I

I N-a mai I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

prins calul
Venindu-i chef de o gură de 

rachiu și cum acolo, în pădure, 
la punctul Valea Dobrei (jude
țul Sibiu) unde lucra ca fores
tier 
de 
ze, 
pre 
dit să dea o fugă pină în comu- 
• i Șugag. „Fugă-fugă, dar parcă 
r -e milă de bietele picioare. 
Ce-ar fi să mă duc pipă la co
liba lui nea Serb, să-i cer ca
lul ?“ Zis și făcut. Cum Serb nu 
era acolo, I.C. s-a dus să prin
dă calul, care păștea în preajmă. 
Dar calul nu s-a lăsat prins cu 
nici un chip... Văzînd că n-are 
incotro, I.C. a încercat să prin
dă calul de coadă. încercare fa
tală. Lovit, a decedat pe loc.

nu avea nici voie, nici 
unde să se aprovizione- 
Ilie Crăciun — căci des- 
el este vorba — s-a gin-

I
I

N-ați găsit 
un tractor ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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După terminarea lucrului, Pa
vel Chingaru. angajat la coloana 
auto Zărnești — Brașov a ple
cat, ca și altă dată, cu tractorul 
plin de bușteni, dar nu intr-o 
cursă obișnuită, ci la Plaiul Foii, 
pentru o „tărie" mică. N-a fost 
mică, ci mai mare. Și nu una, 
ci vreo citeva la rind, după care 
a împrumutat tractorul unui co
mesean, Gheorghe Hodor, care 
nu stătea nici el prea bine pe 
picioare, dar ținea morțiș să facă 
o plimbare pină la Codlea. Pe 
drum, supărat foc că ll depășise 
o motocicletă, Hodor a mărit vi
teza tractorului, a ajuns din 
urmă motocicleta și a făcut-o 
praf, expediindu-l pe motociclist 
direct in spital. Ce-a făcut in 
acest timp tractoristul Pavel 
Chingaru ? A doua zi, după ce 
s-a trezit, a căutat tractorul 
peste tot. dar ia-l de unde nu-i. 
Plimbărețul de la Codlea îl 
abandonase. Curios insă că ni
meni din conducerea coloanei 
Zărnești nu ă sesizat lipșa trac
torului...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

I

d

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

de Comitetul județean Vrancea al P.C.R.
Oamenii muncii din județul VRAN

CEA raportează că în ziua de 27 iu
lie 1977 și-au realizat sarcinile de 
plan pe primele 7 luni ale acestui an.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de către comitetul județean de 
partid, se arată : Ca urmare a sarci
nilor trasate de dumneavoastră. în 
baza analizelor efectuate la toate în
treprinderile industriale, am găsit 
soluții pentru obținerea suplimentară

în acest cincinal a unei producții in
dustriale de peste 1.3 miliarde lei.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom considera 
aceste sarcini ca minime si că ne 
vom înzeci eforturile pentru mate
rializarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului în 
vederea dezvoltării armonioase a 
tuturor sectoarelor din cadrul econo
miei județului nostru.

Miercuri s-au încheiat, la Bucu
rești, convorbirile intre delegația e- 
conomică română, condusă de Bujor 
Almășan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și delegația economică etiopiană, 
condusă de Gessesse Wolde Kidan, 
membru al Comitetului Permanent al 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, șeful secției economice.

Cu acest prilej au fost încheiate 
Acordul comercial de lungă durată

intre cele două țări, precum și un 
aide-memoire cu privire la dezvolta
rea relațiilor comerciale și de coope
rare economică și tehnică româno- 
etiopiene.

Din partea română, documentele au 
fost semnate de Bujor Almășan, .iar 
din partea etiopiană de Gessesse 
Wolde Kidan și Ashagre Yigletu, mi
nistrul comerțului și turismului.

★
în cursul după-amiezii. oaspeții 

etiopieni au părăsit Capitala.
(Agerpres)

Excelenței Sale
'Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
NEW DELHI

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
India imi oferă un prilej deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări 
și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală.

îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și colaborare pe 
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, stator
nicite intre țările noastre, conlucrarea strinsă dintre Republica Socialistă 
România si Republica India pe tărimul vieții internaționale se vor dezvolta 
și întări tot mai mult în interesul popoarelor român și indian, a] păcii și 
înțelegerii între toate popoarele lumii. în serviciul instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CU PRILEJUL CELEI DE-A 50-A ANIVERSĂRI 
A ARMATEI POPULARE CHINEZE DE ELIBERARE

Miercuri seara, la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc o adunare festivă, 
organizată cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Armatei populare chine
ze de eliberare. Au luat parte gene
ralul locotenent Ion Hortopan. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Pavel Stefan, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie româno-chineze. generali, ofi
țeri. maiștri militari si subofițeri din 
garnizoana București. Au fost pre- 
zenți Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, și membri

ai ambasadei, precum și delegația de 
ziariști militari din R.P. Chineză care 
se află într-o vizită de prietenie în 
tara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Yuan Yun-lou. a- 
tașat militar, aero și naval al R. P. 
Chineze la București.

în continuare, participanții au vizi
onat un film artistic înfătișind as
pecte din lupta poporului chinez și a 
armatei sale pentru eliberare națio
nală și socială.

Cu același (prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P. Chineze s-a în- 
tilnit cu militari din unități ale ar
matei noastre.

t V
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,20 Melodii populare
17,45 Reportaj pe glob : Peru — legen

dă, om, viitor
18,15 Consultații juridice

18,35 Un cîntec de demult
18.50 România pitorească
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ora tineretului
20.50 Telerecital : Leopoldina Bălănuță
22,00 Din muzica șl dansurile popoare

lor.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevizlunii
21,10 Telex
21,15 Un fapt văzut de aproape
21,40 Emisiune de știință

Cronica
Miercuri după-amiază, tovarășii 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și Ion Stănescu. 
secretar al C.C. al P.C.R.. s-au intil- 
nit cu delegația partidului Uniunea 
Poporului Togolez, condusă de Atsu 
Koffi Amega. membru al C.C. al 
Uniunii Poporului Togolez, președin
tele Curții Supreme, care face o vi
zită în tara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea Partidului Comunist Ro
mân și Uniunii Poporului .Togolez și 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două p'artide si țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
La invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație de activiști de partid din Uniu
nea Sovietică, cpndusă de tovarășul 
Nikolai Perun, adjunct al șefului 
Secției organizatorice a C.C. al 
P.C.U.S.. a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență in tara noastră, 
in perioada 21—28 iulie a.c.

Oaspeții sovietici au avut întîlniri 
și discuții la Secția organizatorică a 
C.C. al P.C.R.. la Comitetele județe
ne de partid Brașov și Sibiu, la Co
mitetul de partid al sectorului 5 din 
București, au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și din alte localități.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.U.S. a fost primită

zilei
de tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R. La con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
ambiantă tovărășească, de caldă 
prietenie, au participat tovarășii Ion 
Catrinescu și Dumitru Turcuș. ad- 
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Peru, Institutul român'pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-pe- 
ruană au organizat, miercuri după-a
miază, o manifestare culturală.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, ai 
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-peruane, 
oameni de artă și cultură, studenți 
peruani oare învață în țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Peru la București. Roger 
Eloy Loayza Saavedra, membri ai 
ambasadei.

în cadrul manifestării Viorel Po
pescu. redactor la ziarul „Scinteia", 
a împărtășit impresii de călătorie 
din această țară.

în incheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare peruane.

(Agerpres)
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TENIS DE MASĂ „DACIADA", o competiție pentru toți
Junioarele românce — vicecampioane europene

Selecționata României a cucerit 
medalia de argint în competiția pen
tru junioare II din cadrul campiona
telor europene de tenis de masă de 
la Vichy (Franța).

Echipa noastră, alcătuită din Cri- 
nela Sava si Nela Stoinea. a învins 
pe rind formațiile Danemarcei. Nor
vegiei. Scoției. Italiei. Ungariei și

Suediei, fiind întrecută în finală cu 
3—0 de reprezentativa U.R.S.S.

Iată clasamentul final al turneu
lui pentru junioare II, la care au 
participat 23 de echipe : 1. U.R.S.S. ; 
2. România ; 3. Cehoslovacia ; 4. Un
garia ; 5. Franța ; 6. Suedia ; 7< Olan
da ; 8. Bulgaria ; 9. Finlanda ; 10. 
Belgia ; 11. R.F. Germania ; 12. Da
nemarca etc.

29-31 iulie: „RALIUL DUNĂRII"
Cea de-a 12-a ediție a competiției 

automobilistice internaționale „Raliul 
Dunării" se va desfășura in țara 
noastră, la sfirșitul acestei săptă- 
mîni, în organizarea Automobil 
Clubului Român, prin intermediul 
Federației Române de Automobilism 
și Karting (F.R.A.K.), în colaborare 
cu Consiliul popular al județului 
Mehedinți. întrecerea contează deopo
trivă ca etapă in Campionatul eu
ropean de raliuri, „Cupa păcii și 
prieteniei", Campionatul țărilor bal
canice, Campionatul Bulgariei și 
Campionatul României.

Concurenții vor urma următorul 
itinerar : Drobeta-Tumu Severin 
(primul start — vineri, ora 16) — 
Bozovici — Anina — Reșița — Vă- 
liug — Soceni — Oravița — Slatina

— Timiș — Dumbrava — Lazuri — 
Băița — Albac — Cimpeni — Răcă- 
tău — Cluj-Napoca (prima sosire 
sîmbătă. ora 12,34). După o pauză de 
5 ore la Cluj-Napoca, echipajele vor 
face cale întoarsă spre Drobeta- 
Turnu Severin, urmind, în linii mari, 
același traseu. Sosirea primei mașini 
la Drobqta-Turnu Severin : dumi
nică, la ora 8,40. Traseul măsoară, în 
total. 1 977 km. din care 287 km ii 
Însumează cele 23 probe speciale.

La „Raliul Dunării" — ne-au co
municat ieri organizatorii — sint în
scrise 109 echipaje din Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania. Polonia. România, 
Turcia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

în tradiția mișcării sportive praho
vene, odată cu preocupările pentru 
selectarea și promovarea tinerilor 
performeri, se înscrie constant și 
grija pentru dezvoltarea sportului de 
masă, pentru atragerea cit mai mul
tor cetățeni de toate virstele la acti
vități recreativ-sportrve. Actualul 
sezon de vară — sezonul marilor va
canțe școlare și studențești, al con
cediilor de odihnă — oferă, din nou, 
organizatorilor sportului din județul 
Prahova prilejul de a iniția cit mai 
multe acțiuni sportive de larg interes. 
Majoritatea acestora au avut, și au, 
loc sub egida „Daciadei". competiție 
de masă cu caracter national aflată 
in plină desfășurare.

O reușită manifestare cultural- 
sportivă. s-a desfășurat, de pildă. Ia 
Singeru, în organizarea consiliului 
comunal pentru educație fizică și 
sport. Pe terenul sportiv din comună, 
oameni din Singeru și din citeva lo
calități invecinate au făcut mai intii 
cunoștință cu cei ce urmau, mai apoi 
să se întreacă la atletism, fotbal, șah, 
tenis de masă, trintă. volei, ciclism, 
— tineri membri ai asociațiilor spor
tive „Viață nouă" Singeru, ..Șoimii" 
Apostolache, „Rapid" Mizil. învingă
tori și învinși, deopotrivă, au primit 
aplauze meritate pentru entuziasmul 
și ambiția, ba chiar (unii) și pentru 
frumoase calități tehnice dovedite în 
timpul întrecerilor. O bună impresie

au produs, desigur, și reprezentanții 
clubului „Petrolul" Ploiești — pentru 
demonstrațiile oferite la gimnastică, 
scrimă și lupte — ca și formațiile de 
muzică și dansuri populare ale cămi
nului cultural din Singeru, pentru 
evoluțiile lor din timpul pauzelor 
competiției.

Din bogatul calendar al competi
țiilor sportive recente, am mai reți
nut întrecerile din taberele de va
canță de la Cimpina. Telega, Ștefă- 
nești, Suzana, de pe terenurile și în 
organizarea asociațiilor sportive Vo
ința Sinaia. Prahova Ploiești, Combi
natul petrochimic Brazi, Rafinăria 
Vega, U.R.U.P. Teleajen, din comu
na Tîrgșorul Vechi, din Mizil.

I. D.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 27 IULIE 1977
EXTRAGEREA I : 30 44 1 31 40 43
EXTRAGEREA a Il-a : 24 23 10 

15 3
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 101 444 LEI. din care 477 351 lei. 
report.

Excelenței Sale WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberia

MONROVIA
Profund mîhnit de trista veste a încetării din viată a prietenului nostru 

James E. Green, vicepreședintele Republicii Liberia, vă transmit, in numele 
Consiliului de Stat și al meu personal, dumneavoastră și familiei indoliate, 
sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mîhnit de regretabila pierdere a scumpei dumneavoastră mame, 
transmit. în aceste clipe grele, sincere condoleanțe Excelenței Voastre, fa
miliei îndoliate și poporului român.

Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace !

ZIAUR RAHMAN
Președintele 

Republicii Populare Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 
adresați cu ocazia sărbătorii naționale franceze. La rindul meu, vă transmit 
sincere urări pentru dumneavoastră și pentru poporul român.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru mesajul transmis in legătură cu 
accidentul minier care s-a produs în localitatea Amaga. Răspunzind dorin
ței dumneavoastră, am transmis familiilor îndoliate sentimentele de com
pasiune exprimate.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Conferință de presă prilejuită de „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la Ambasada 
R.P.D. Coreene din București a fost 
organizată, miercuri, o conferință de 
presă.

Cu acest prilej, ambasadorul Pak 
Zung Guc s-a referit pe larg la situa
ția actuală din Coreea, subliniind 
eforturile, depțișe de poporul coreean 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii în această parte a lumii, pen
tru realizarea unui dialog deschis și

eficient intre Nord și Sud. capabil să 
conducă la înfăptuirea unificării paș
nice și independente a tării.

în încheiere, el a exprimat senti
mentele de recunoștință pe care le 
nutrește poporul coreean pentru 
sprijinul activ și neprecupețit acor
dat luptei sale drepte de către Parti- 
duL Comunist Român, de guvernul și 
poporul român și a evidențiat cursul 
ascendent al relațiilor prietenești 
statornicite pe multiple planuri între 
cele două țări.

, (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 iulie. In țară : Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale. îndeosebi 
sub formă de averse, mai ales în ju
mătatea de nord a țării șl în zonele de 
deal și de munte, unde pe alocuri can
titățile de apă vor depăși 20 de litri

pe metru pătrat în 24 de ore. Izolat se 
va semnala grindină. Vîntul va prezen
ta Intensificări de scurtă durată, cu 
viteze pină la 30-40 km/oră. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 20 și 
28 de grade, mai ridicate in sudul tării. 
In București : Vreme ușor instabilă, 
mai ales In primele zile. Cerul va fl 
temporar noros. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit cu viteze 
pînă la 30-40 km/oră. Temperatura va 
scădea la începutul intervalului.

Organizing și conducînd ampla 
activitate consacrată înfăptuirii 
Programului de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
si înaintare a României spre comu
nism. Partidul Comunist Român se 
preocupă. într-o viziune unitară, ar
monioasă. atît de dezvoltarea eco- 
nomică-socială a tării, cit si de solu
ționarea problemelor internaționale, 
de promovarea înțelegerii, colaborării 
si păcii între națiuni.

în virtutea convingerii ferme că 
întărirea si dezvoltarea prieteniei, so
lidarității și colaborării cu toate ta
rile care construiesc noua orinduire 
— in Europa. Asia. America Latină — 
corespund intereselor fiecărei țări 
socialiste, cauzei unității lor. sporirii 
influentei socialismului pe plan mon
dial. partidul și statul nostru situează 
in centrul ooliticii lor externe — si, 
implicit, al activității lor internațio
nale — extinderea relațiilor politice, 
economice, tehnico-stiintifice si cul
turale cu toate statele socialiste, am
plificarea colaborării si cooperării re
ciproc avantajoase si întrajutorării cu 
aceste state, lărgirea schimbului de 
experiență in construirea noii orin- 
duiri, in edificarea socialismului si 
comunismului, Asa cum o confirmă 
permanent înseși realitățile vieții, 
această politică, subliniată constant 
în documentele congreselor partidu
lui, ale forurilor supreme de stat. în 
cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceausescu. înscrisă ca orientare pro
gramatică în Programul P.C.R.. nu 
are un caracter de ordin coniunctii- 
ral. ci pornește de la premise obiec
tive. avîndu-și izvorul trainic in co
munitatea de orinduire, de ideologie 
și de teluri.

în acest spirit. România acțio
nează consecvent pentru extinderea 
și adincirea continuă a relațiilor de 
strinsă prietenie si cooperare in toate 
domeniile de activitate cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste vecine — Bulgaria. Iugoslavia, 
Ungaria ; cu celelalte țări socialiste 
europene — Albania, Cehoslovacia. 
R. D. Germană. Polonia : cu R. P. 
Chineză și celelalte țări socialiste din 
Asia — R.P.D. Coreeană. R. P. Mon
golă. R. S. Vietnam. R.D.P. Laos. 
Kampuchia democrată ; cu primul 
stat socialist din emisfera vestică — 
Cuba.

La baza acestei colaborări, partidul 
si statul nostru asază ferm princi
piile marxist-leniniste ale inde
pendentei si suveranității natio- 
nale, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești. solidarității internaționale. Re
lațiile internaționale socialiste — și 
implicit relațiile României cu țările 
socialiste — nu au apărut dintr-o 
dată, prestabilite si intr-o formă fi
nită. ci au cunoscut și cunosc un 
proces istoric de elaborare și. con
tinue perfecționări. Cristalizarea 
acestor relații, precizarea principiilor 
și normelor chemate să le guverne
ze — a căror strictă respectare este 
condiția de bază a întăririi și dez
voltării prieteniei, solidarității și co-

laborării țărilor socialiste — s-au 
pus ca probleme noi. fără precedent 
in istorie, ele fiind menite să asigu
re cadrul dezvoltării libere si înflo
ririi fiecărei națiuni, să contribuie 
la dezvoltarea unei unități de tip

fost reînnoite tratatele de prietenie, 
colaborare si asistență mutuală cu 
Uniunea Sovietică. R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. R. P. Ungară, s-a 
semnat primul tratat de 'acest fel cu 
R. D. Germană si a fost încheiat Tra-

expresie pe tărimul colaborării eco
nomice. dinamica schimburilor fiind 
deosebit de elocventă in acest sens, 
în condițiile in care comerțul exte
rior al României a crescut an de an, 
ponderea țărilor socialiste in volu-

a C.A.E.R., participă la activi
tatea acestei organizații, contribuie 
activ Ia înfăptuirea obiectivelor „Pro
gramului complex", menite să ducă, 
pe baza deplinei egalități în drepturi 
și întrajutorării tovărășești, la pro- 
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CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

DEZVOLTARM LARGA A RE1ATIIIDD DE PRIETENIE, 
COLABORARE $1 SOLIDARITATE CD TOATE TARILE SOCIALISTE

nou, să demonstreze 
relațiilor internaționale 
prefigurînd imaginea unei 
lumi a colaborării

■ în care noi și noi 
popoare vor tre
ce pe calea so
cialismului.

în ansamblul 
relațiilor Româ
niei cu țările so
cialiste. legăturile 
politice ocupă un 
loc deosebit. Via
ta a demonstrat 
si demonstrează 
însemnătatea de
terminantă pc 
care le au. în a- 
ceastă evoluție, 
raporturile de 
prietenie și soli
daritate militantă 
dintre Partidul 
Comunist Român 
Si partidele 
muniste și 
lelalte țări 
le de vederi 
mai diferite sfere de activitate, 
acest cadru, un rol de excepțională 
importanță l-au avut si îl au intîl- 
nirile 
dului, 
rășul 
cători 
țările 
orinduire. Aceste întilniri și convor
biri la nivelul cel mai inalt au prile
juit. de fiecare dată, reafirmarea ho- 
târîrii de a intări prietenia si solida
ritatea. s-au soldat cu rezultate rod
nice. cu incheierea unor documente 
de mare însemnătate pentru ampli
ficarea continuă a colaborării, con
ferind noi dimensiuni și deschi- 
zind largi orizonturi ansamblului ra
porturilor României cu celelalte 
țări constructoare ale noii orînduiri.

întărirea prieteniei si solidarității, 
hotârirea de a dezvolta colaborarea 
au fost consemnate în mod solemn 
in documentele bilaterale. După 
cum este cunoscut, in ultimii ani au

superioritatea 
socialiste, 

viitoare 
egale in drepturi.

tatul de prietenie si colaborare cu 
R.P.D. Coreeană. Aceste tratate. îm
preună cu celelalte documente, de
clarații *și  comunicate comune sem-

mul total al comerțului nostru exte
rior reprezintă in prezent 47 Ia sută. 
Potrivit prevederilor acordurilor pe 
termen lung, in actualul cincinal

tuale ale popoarelor noastre, la întă
rirea prieteniei si conlucrării lor.

Țara noastră dezvoltă, de aseme
nea, relații de prietenie și solidarita
te cu armatele tuturor țărilor socia
liste, colaborarea cu forțele armate 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Totodată, așa cum 
este bine cunoscut și cum au propus 
în diferite rinduri țările socialiste. 
România se pronunță pentru lichida
rea blocurilor militare, pentru des
ființarea concomitentă a N.A.T.O. 
și a Organizației Tratatului de la 
Varșovia.

Pornind de la misiunea istorică ce 
revine țărilor socialiste de a milita 
pentru soluționarea problemelor car
dinale ce confruntă omenirea, potri
vit intereselor tuturor popoarelor, de 
a acționa în direcția edificării unei 
noi ordini economice și politice. 
România dezvoltă o largă conlucrare 
cu toate aceste țări pe plan interna
țional. Fidelă aspirațiilor nobile ale 
omenirii, România înțelege să dezvolte 
continuu colaborarea cu țările socia
liste pentru promovarea destinderii și 
securității in Europa și in întreaga 
lume, pentru realizarea dezarmării și 
eradicarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului, a oricăror practici ale im
perialismului și neocolonialismului, 
pentru democratizarea vieții interna
ționale și lichidarea inegalității poli
tice si economice, pentru afirmarea 
si respectarea neștirbită a dreptului 
tuturor popoarelor de a-si hotărî 
de sine stătător destinele.

Desigur, existenta unei mari di
versități de condiții, decurgînd din 
particularitățile de ordin istoric, na
tional si social, din nivelul deosebit 
de dezvoltare. îsi poate găsi si îsi gă
sește oglindire în diversitatea forme
lor si metodelor de edificare a noii 
orînduiri în fiecare tară, in inter
pretări sau aprecieri deosebite asu
pra unor evenimente. Pornind de la 
aceste realități, partidul si statul 
nostru se pronunță consecvent, 
neabătut, pentru discutarea deosebi
rilor de păreri ce se pot ivi în spirit 
tovărășesc, de respect reciproc, evitîn- 
du-se ca divergentele să afecteze 
relațiile de colaborare, punindu-se 
întotdeauna pe prim plan ceea ce este 
comun, permanent si fundamental — 
interesele supreme ale unității, lupta 
pentru victoria socialismului și păcii 
în lume.

i poziției statornice a Partidului Co
munist Român, a României socialiste de a dezvolta amplu conlucrarea, 
bazată pe egalitatea în drepturi și respect reciproc, cu toate cele
lalte țări care construiesc noua orinduire. Adincirea raporturilor de 
prietenie și colaborare cu și între toate țările socialiste se impune, așa 
cum demonstrează zi de zi realitatea istorică, ca o condiție esențială 
pentru izbînda ideilor socialismului, păcii și progresului, in deplină con
cordanță cu acest comandament fundamental. Partidul Comunist Ro
mân, statul nostru vor dezvolta și de acum înainte neabătut, așa cum 
se arată în Programul P.C.R., relațiile multiple, cooperarea strinsă cu 
toate țările socialiste, își vor aduce contribuția la întărirea continuă 
a unității lor, cu convingerea nestrămutată că aceasta slujește intere
selor poporului român, ale celorlalte popoare care construiesc socialis
mul, intereselor făuririi unei lumi noi, mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

pășirea fiecărei națiuni, la egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare economică, 
la creșterea gradului lor de bunăstare 
și civilizație.

Constatăm cu satisfacție că în perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea s-au dezvoltat puternic, pe multiple planuri, relațiile 
României cu toate țările socialiste. România este ferm hotărîtă să acțio
neze cu toată consecvența, și în viitor, pentru extinderea, diversificarea 
și adincirea continuă a schimburilor, precum și pentru întărirea coope
rării politice, economice, tehnico-științifice și culturale cu toate țările 
socialiste, în interesul reciproc, al cauzei unității și forței socialismului, 
al victoriei luptei pentru progres social și pace în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
co-
muncitorești din ce- 
socialiste, schimburi- 

și experiență în cele 
în

secretarului general ai parti- 
presedintele republicii, tova- 

Nicolae Ceaușescu, cu condu- 
de partid si de stat din 

alături de care construim noua

nate la nivelul cel mai înalt cu aceste 
țări și cu celelalte țâri socia
liste. au creat o bază politico- 
juridică trainică, in vederea ex
tinderii si întăririi neîntrerupte a 
relațiilor reciproce prietenești. în 
acest cadru. protocoalele privind 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale, acordurile 
de colaborare economică si tehnico- 
stiintifică pe termen lung, acorduri
le comerciale de lungă durată, acor
durile de colaborare științifică. în
țelegerile Privind colaborarea in do- 

• meniul culturii si
mentele privind 
linia mijloacelor 
masă, convențiile 
meroase alte acte 
si multilaterale
tr-atit incit ele imbrătisează. prac
tic. totalitatea compartimentelor ra
porturilor dintre România si țările 
socialiste. conferindu-le stabilitate 
si o perspectivă clară.

Bunele relații dintre România și 
toate tarile socialiste îsi găsesc o vie

ideologiei, docu- 
colaborarea pe 

de informare in 
consulare si nu- 
iuridice bilaterale 
s-au extins in-

1976—1980. volumul schimburilor cu 
tarile socialiste va creste de apro
ximativ două ori fată de perioada 
cincinalului precedent.

Concomitent, colaborarea economică 
evoluează tot mai mult spre forme 
moderne, de înaltă eficiență, cum ar 
fi realizarea în comun de mari uni
tăți productive (hidroenergetice, con
structoare de mașini ș.a.), speciali
zarea și cooperarea in producție in 
ramuri de vîrf (siderurgie, metalur
gie, construcții de mașini, chimie, 
electrotehnică, electronică etc.), fa
bricarea in comun a unor produse 
industriale, conlucrarea pe terțe pie
țe. Comisiile mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică sint angajate din ce in ce 
mai profund in identificarea și valori
ficarea de noi și noi posibilități de 
sporire a schimburilor, de adîncire a 
cooperării, pe măsura creșterii po
tențialului și cerințelor economiilor 
noastre naționale în plină dezvoltare.

DezvoJtind pe scară largă colabora
rea eoonomică cu toate țările socia
liste, România, în calitate de membră

Se dezvoltă și 
diversifică conti
nuu schimburile 
de valori spiritu
ale, colaborarea 
pc tărimul cultu
rii și artei, 
îmbracă 
din cele 
riate — 
rile de 
lități și 
cultural-artistice, 
schimburi de stu- 
denți. turnee ale 
formațiilor artis
tice, expoziții, 
coproducții si 
schimburi de fil
me. de cărți etc. 
Preocuparea pen
tru deschiderea de 

pentru constituirea

care 
forme 

mai va- 
schimbu- 
persona- 
delegații

case de cultură,
și funcționarea eficientă a comisiilor 
mixte guvernamentale de colaborare 
culturală și a comisiilor mixte de is
torici, este de natură să contribuie 
la o tot mai bună cunoaștere reci
procă a creațiilor materiale și spiri- 

însăși viața confirmă justețea

Dr. Ion CIUBOTARU 
Romulus BUDURA

i
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Instaurarea calmului la frontiera 
egipteano-libiană

TRIPOLI 27 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Tripoli, un purtător de 
cuvint militar libian a declarat, după 
cum informează agenția Associated 
Press, că Jamahiria Arabă Libiană 
Socialistă Populară a acceptat pacea 
cu Egiptul. El a spus că încetarea 
ciocnirilor armate de la frontiera 
egipteano-libiană a urmat bunelor 
oficii oferite de Houari Boumediene, 
președintele Algeriei, și de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru eli
berarea Palestinei. Purtătorul de 
cuvint a afirmat că, pe lingă înce
tarea focului, acordul intervenit pre
vede schimbul de prizonieri și înce
tarea acuzațiilor reciproce.

Critici aduse hotăririi de
unor așezări israeliene

La sediul Națiunilor Unite, un 
purtător de cuvint al secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
dat publicității, miercuri, o declarație 
în care se subliniază că „secretarul 
general consideră drept foarte nefe
ricit faptul că guvernul israelian a 
hotărit să legalizeze trei așezări pe 
malul vestic ocupat al Iordanului", 
în declarație se apreciază că „acest 
fapt nu poate decit să afecteze efor
turile actuale de reluare a procesu
lui de negociere".

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat dl S.U.A. a 
criticat hotărîrea guvernului israelian, 
adoptată recent, de a acorda statut 
legal unui număr de trei așezări e-

Programul noului guvern turc
ANKARA 27 (Agerpres). — Noul, 

premier turc. Suleyman Demirel. a 
prezentat miercuri parlamentului 
programul guvernului său de coali
ție. solicitînd votul de încredere al 
forului legislativ al tării. Pe plan 
intern, programul prevede. între al
tele. dezvoltarea unei economii echi
librate. adoptarea de măsuri în ve
derea reglementării schimburilor 
valutare, creșterii exporturilor.

în ce privește politica externă. 
Suleyman Demirel a declarat că se 
mențin încă obstacole în calea resta
bilirii relațiilor tradiționale bune cu 
S.U.A.. referindu-se în context la

Evoluția conflictului etiopiano-somalez
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 

Ministerul etiopian al Informațiilor și 
Orientării Naționale a dat publicității 
un comunicat, reluat de agențiile in
ternaționale de presă. în care arată 
că „dezmințirile guvernului de la 
Mogadiscio privind intervenția forțe
lor somaleze în luptele contra unită
ților etiopiene în regiunea Ogaden 
sint absurde". Participarea trupelor 
somaleze la luptele de pe teritoriul 
etiopian, sub acoperirea asa-numitu- 
lui „Front de Eliberare a Somaliei de 
vest", „este dovedită prin probe ma
teriale, constând în avioane militare, 
tancuri și vehicule blindate somaleze 
distruse în provincia Ogaden. militari 
morți și soldați din armata regulată 
a Somaliei care au fost capturați in 
interiorul teritoriului etiopian".

Pe de altă parte, comunicatul etio
pian dezminte informațiile transmise 
de radio Mogadiscio, potrivit cărora

PENTRU ÎNCETAREA IMEDIATĂ A CONFRUNTĂRII 
MILITARE DINTRE ETIOPIA Șl SOMALIA, 

pentru afirmarea spiritului de colaborare și bună conviețuire, 
in interesul păcii și dezvoltării in Africa și in lume

Veștile despre evenimentele gra
ve de la frontiera dintre Etiopia și 
Somalia — ciocniri armate cu parti
ciparea unităților de aviație, tancuri 
si artilerie grea, soldate cu pierderi 
de vieți si însemnate pagube mate
riale — stîrnesc mihnire si o legi
timă îngrijorare în rindurile poporu
lui român, ca si ale cercurilor largi 
ale opiniei publice de pretutindeni.

Deplingind aceste evoluții tragice. 
România consideră că ele sînt indiso
lubil legate în primul rînd de seche
lele. profund negative, ale fostei do
minații coloniale. într-adevăr. cum 
este bine știut. îndelungata perioadă 
colonialistă a lăsat in Africa, la fel 
ca si in alte părți ale lumii, urme 
adinei, probleme serioase nerezolva
te. legate de aspecte teritoriale, de 
însusi procesul constituirii si organi
zării națiunilor. Ca rezultat al mo
dului arbitrar în care tarile imperia
liste au abordat aceste probleme s-au 
creat nu puține elemente de tensiune, 
surse conflictuale care au afectat și 
afectează dezvoltarea normală a re
lațiilor dintre unele state africane, 
raporturile de bună conviețuire.

Așa cum demonstrează insă expe
riența vieții, asa cum arată întreaga 
dezvoltare istorică, asemenea proble
me nu pot fi în nici un caz soluțio
nate pe calea armelor, prin acte de 
forță ; dimpotrivă. înfruntările ar
mate. ciocnirile militare le agravea
ză, adaugă noi elemente de încordare 
si animozitate celor vechi — ceea 
ce îngreunează și complică și mai 
mult găsirea si cristalizarea unor 
soluții judicioase, echitabile. în gene
ral. ar fi o iluzie să se creadă că prin 
forța armelor s-ar putea găsi rezol
vări în problemele frontierelor sau in 
alte probleme deschise. Dimpotrivă, o 
astfel de cale nu poate decit să as- 
cută si mai mult lucrurile, să înve
nineze atmosfera, să creeze primej
dii la adresa cauzei generale a păcii.

Singura modalitate de soluționare 
este dezbaterea acestor probleme in 
mod rational, la masa tratativelor, pe 
baza realităților istorice, a faptelor, în 
spiritul receptivității reciproce si cu 
dorința de a se ajunge la înțelegeri.

CAIRO 27 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. informează că președintele E- 
giptului, Anwar El Sadat, a avut, 
marți, o convorbire telefonică cu 
președintele Algeriei. Houari Boume
diene, la scurt timp după întoarcerea 
acestuia la Alger, după vizita la 
Tripoli.

Totodată, șeful statului egiptean 
a avut o serie de întrevederi cu re
prezentanți ai altor state arabe, toa
te aceste contacte înscriindu-se în 
cadrul eforturilor de mediere vizînd 
rezolvarea conflictului egipteano-li- 
bian.

Ziarul „AI Ahram", care apare la 
Cairo, informează. în ediția sa de 
miercuri, că, după trei zile de la 
aplicarea încetării focului, la fron
tiera egipteano-libiană domnește cal
mul.

3 acorda statut legal 
in teritoriile ocupate
vreiești — Kadum, Ofra și Maale 
Adumin — de pe malul vestic al Ior
danului. „Am exprimat în mod lim
pede. inclusiv cu prilejul recentelor 
convorbiri dintre președintele Jimmy 
Carter și primul ministru Menahom 
Begin, părerea noastră potrivit căreia 
stabilirea de așezări israeliene în te
ritoriile ocupate este nu numai con
trară dreptului international, ci con
stituie. totodată, un obstacol în calea 
realizării de progrese în procesul de 
făurire a păcii. Sîntem profund deza
măgiți de această hotărîre".

LONDRA 27 (Agerpres). — Un pur
tător, de cuvînt al Foreign Office-ului 
a condamnat, miercuri, la Londra, 
hotărîrea guvernului israelian.

embargoul impus de Congresul ame-, 
rican asupra livrărilor de arme către 
Turcia. Pe de altă parte, șeful gu
vernului turc a afirmat că disputa cu 
Grecia asupra drepturilor de explo
rare și exploatare a resurselor sub
acvatice ale Mării Egee trebuie re
glementată prin negocieri directe, pe 
baza avantajului egal.

S. Demirel a reafirmat cere
rea Turciei pentru „un stat federal, 
bizonal, bicomunal. independent si 
nealiniat" cipriot, subliniind că gu-. 
vernul său este gata să adopte o 
„atitudine constructivă" asupra a- 
cestei chestiuni, cu condiția ca și 
Grecia să procedeze la fel.

orașele Gode. Werder și Kebri Dehar 
ar fi fost ocupate, arătând că în jurul 
celor trei localități continuă să se des
fășoare lupte grele.

MOGADISCIO 27 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat difuzat de postul de 
radio din Mogadiscio, reluat de agen
țiile Reuter și United Press Interna
tional. Frontul de Eliberare a Soma
liei de vest a declarat că forțele sale 
au ocupat orașele etiopiene Gode, 
Werder si Kebri Dehar.

Secretarul general adjunct al Or
ganizației Unității Africane pentru 
problemele politice a declarat că Se
cretariatul O.U.A. depune eforturi 
pentru reunirea Comitetului spe
cial de mediere al acestei organizații
— constituit la recenta reuniune la 
nivel înalt de la Libreville a O.U.A.
— în scopul de a se ajunge la o re
conciliere între Etiopia și Somalia.

pentru a se găsi căile si mijloacele 
conviețuirii pașnice, prieteniei, co
laborării. Pornind tocmai de la 
această cerință fundamentală, de 
la analiza împrejurărilor speci
fice determinate de moștenirea co
lonială. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Imperialismul, 
colonialismul si neocolonialismul au 
lăsat nerezolvate numeroase proble
me complicate ne continentul afri
can. ca si ne alte continente, de alt
fel. Ca prieteni ai popoarelor africa
ne. ne pronunțăm in modul cel mai 
hotărit pentru evitarea încercării de 
soluționare a acestor probleme pe 
calea forței, care nu poate folosi 
decit cercurilor imperialiste, nu poate 
genera decît noi conflicte si stări de 
tensiune. Este necesar să se facă 
totul pentru reglementarea diferen
delor pe calea tratativelor politice, 
pașnice. între țările direct interesate, 
pe baza respectului deplin al liber
tății si independentei fiecărui popor".

Este bine știut că poporul român 
si-a manifestat si îsi manifestă per
manent solidaritatea cu popoarele 
africane, expresii din cele mai sem
nificative ale acestei solidarități pri
lejuind itinerarele istorice ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii, pe pămintul 
Africii, ca si întâlnirile avute la 
București cu conducători africani ; 
de fiecare dată, cu prilejul acestor 
contacte au fost puternic reafirmate 
sentimentele de simpatie si solidari
tate militantă ale României socialiste, 
voința de adincire a sprijinului mul
tilateral acordat pentru consolidarea 
independentei, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare a tuturor națiunilor 
continentului.

în acest cadru general, tara noas
tră a dezvoltat si dezvoltă relații de 
colaborare prietenească atit cu Etio
pia. cit si cu Somalia. România a 
privit cu simpatie lupta eroică a po
poarelor etiopian si somalez pentru 
libertate. împotriva dominației colo
nialiste. împotriva ocupației străine, 
fasciste, pentru independentă na
țională — iar apoi pentru schimbări 

Manifestări consacrate 

centenarului 

Independenței 

de stat a României
In cadrul acțiunilor ce au loc in 

Belgia in cinstea centenarului Inde
pendenței de stat a României, cu
noscuta editură belgiană „Toison 
d’Or“ a consacrat tării noastre, sub 
titlul „România — anul 100“. un nu
măr special al ..Caietelor Toison 
d’Or", publicație editată lunar. Suita 
de materiale dedicate prezentării 
principalelor coordonate ale politicii 
interne si externe a României, care 
însumează 52 de pagini, se deschide 
cu publicarea unor extrase din Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la ședința comună din martie 1977 a 
C.C. al P.C.R.. Marii Adunări Națio
nale, Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale si activu
lui central de partid și de stat, care 
înfățișează poziția țării noastre și 
propunerile sale constructive privind 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare în Europa și 
in întreaga lume. Intr-un articol 
semnat de deputatul Robert Urbain, 
ministru secretar de stat, este relie
fată activitatea șefului statului ro
mân. pusă în slujba intereselor po
porului român, păcii si înțelegerii in
ternaționale.

Publicația cuprinde, de asemenea, 
alte articole si comentarii, semnate 
de personalități române și belgiene, 
consacrate istoriei țării noastre, po
liticii interne si externe a României 
socialiste, realizărilor poporului ro
mân în diferite domenii ale vieții so
ciale si economice, dezvoltării învă- 
țămintului. culturii si artei in anii 
noii orînduiri.

ic

In editura „Los Aluxes" din Mexic 
a apărut lucrarea „Notas de Ruma
nia" (Note despre România), aparți- 
nind publicistului Carlos Loret de 
Mola, fost deputat, senator si gu
vernator. care a vizitat anul acesta 
tara noastră împreună cu un grup de 
ziariști de la clubul mexican „Pri
mera Plana". Un capitol al lucrării 
este dedicat activității si personali
tății președintelui Nicolae Ceausescu. 
In lucrare sint prezentate aspecte din 
trecutul poporului român, din activi
tatea sa consacrată construcției so
cialismului.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Miniștri ol 

U.R.S.S. a adoptat hotărîrea pri
vind asigurarea economiei naționale, 
precum și a populației, cu combus
tibil, energie electrică și termică în 
perioada de toamnă-iarnă 1977/1973, 
și ltiarea unor măsuri suplimentare 
pentru economisirea resurselor de 
combustibil și energie. După cum re
levă agenția T.A.S.S., hotărîrea pre
vede măsuri pentru folosirea rațio
nală a combustibilului și energiei.

Intîlnire. Willi Stoph, (membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de . Miniștri 
al R.D. Germane, l-a primit, la Ber
lin. pe Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
viceprim-ministru si ministrul afa

sociale progresiste. Succesele obți
nute pe această cale au fost salutate 
cu satisfacție de poporul român 
prieten.

Și tocmai ca prieten sincer, poporul 
român subliniază stăruitor necesita
tea de a se pune capăt înfruntării 
militare, de a se abandona calea ac
țiunilor armate, de a nu se lăsa ca 
glasul rațiunii să fie acoperit de 
glasul armelor, acesta fiind un im
perativ absolut pentru cauza păcii in 
Africa si. in general, oriunde în 
lume.

Nu încape îndoială că linia con
fruntării armate nu poate sluji în 
nici un caz intereselor reale ale po
poarelor respective, ci numai intere
selor cercurilor imperialiste, adeptilor 
rinduielilor rasiste, colonialiste, acelor 
forțe reacționare care urmăresc să 
dezbine și să instige unele împotriva 
altora țările africane și, în general, 
popoarele ce și-au cucerit indepen
dența, spre a le împiedica să-și con
sacre forțele consolidării libertății, 
înfăptuirii aspirațiilor lor de progres.

Este doar bine știut că Etiopia și 
Somalia, ca și, practic, cvasitotali- 
tatea statelor africane, sînt țări pe 
care dominația colonială, cercurile 
imperialiste lj-au menținut intr-o 
adîncă înapoiere economică, in fața 
lor ridieîndu-se sarcini uriașe pen
tru depășirea subdezvoltării și lichi
darea decalajelor, pentru mersul 
înainte accelerat al societății, pen
tru ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al popoarelor res
pective. Or, este evident că linia 
confruntărilor militare nu poate 
decît să îngreuneze considerabil sau 
chiar să frineze aceste eforturi, să 
creeze perturbații din cele mai seri
oase și să împiedice concentrarea 
forțelor și resurselor spre, țeluri 
constructive.

Mai mult decît atît. Interesele ma
jore ale popoarelor etiopian și so
malez — ale tuturor popoarelor A- 
fricii — cer nu numai respingerea 
politicii de confruntare militară, ci 
și realizarea unei colaborări strînse, 
a unei cooperări prietenești, pentru 
că numai printr-o amplă conlucrare

Festivitățile prilejuite de aniversarea 

Zilei insurecției naționale cubaneze
HAVANA 27 (Agerpres). — La Ca- 

maguey a avut loc festivitatea cen
trală consacrată celei de-a XXIV-a 
aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale cu
baneze. La festivitate au participat 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Cuba.

Luind cuvîntul în fața celor peste 
250 000 de participanți. Fidel Castro 
Ruz. președintele Consiliului de Stat, 
a pronunțat un discurs în care a re
levat realizările dobîndite de poporul

Dezvoltarea economiei poloneze 
în primul semestru al acestui an

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Di
recția Centrală de Statistică a dat 
publicității la Varșovia datele pri
vind dezvoltarea economiei naționale 
si îndeplinirea sarcinilor de plan in 
R.P. Polonă pe primul semestru al 
anului 1977.

Producția industrială a crescut cu 
9 la sută, a întreprinderilor de con
strucții si montaj cu 5,5 la sută, ex
tracția de cărbune cu 4,2 la sută, pro

În favoarea consolidării 
procesului de democratizare din Spania

Luări de poziție în parlament ale partidelor comunist și socialist 
muncitoresc

MADRID 27 (Agerpres). — în dis
cursul rostit miercuri în cadrul ac
tualelor dezbateri parlamentare ge
nerale, care se desfășoară la Madrid, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
a apreciat că depășirea consecințelor 
războiului civil constituie un pas 
.major în direcția consolidării demo
crației în Spania. El a arătat, potri
vit agenției A.P., că viitoarea Consti
tuție a Spaniei trebuie „să consoli
deze primatul suveranității populare, 
să salvgardeze drepturile umane si să 
garanteze egalitatea juridică între 
bărbat și femeie". Santiago Carrillo 
a reafirmat că Spania are nevoie de 
un guvern național de concentrare 
democratică. „Situația Spaniei este 
mai critică decît cred multi, tre
buie să mergem înainte umăr lingă 
umăr", a spus el.

Primul secretar al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, Felipe 
Gonzalez, a subliniat in discursul 
rostit în parlament că alegerile ge

cerilor externe al Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam. După cum 
relatează agenția A.D.N.. a fost con
statată cu satisfacție evoluția favo
rabilă a relațiilor dintre cele două 
partide, state și popoare.

Consiliul Economic si So
cial Qi O.N.U. (ECOSOC), ale 
cărui lucrări se desfășoară la Gene
va, a adoptat o rezoluție privind a- 
cordarea de ajutor Zambiei pentru 
compensarea pierderilor pe care a- 
ceasta le înregistrează ca urmare a 
aplicării sancțiunilor economice îm
potriva regimului minoritar rasist de 
la Pretoria pe baza hotărîrilor Con
siliului de Securitate.

Acțiuni comune. Necesita
tea unor acțiuni comune ale comu
niștilor și social-democraților în ve- 

este posibil să fie dusă pînă la ca
păt opera de dezvoltare economică 
și politică, să se lichideze cu desă- 
vîrșire orice urmări sau încercări 
de perpetuare a politicii imperialis
te, colonialiste si neocolonialiste.

Totodată, se cuvine relevat faptul 
că atît Etiopia, cît și Somalia sînt 
țări angajate într-un proces de 
transformări sociale înnoitoare, care 
s-au pronunțat pentru căi necapita- 
liste de dezvoltare, căutînd forme și 
structuri noi de organizare a vieții 
sociale, pe linia prefacerilor demo
cratice, progresiste — indispensabile 
unei dezvoltări accelerate a societă
ții. Or. numai pe calea păcii, bunei 
conviețuiri și cooperării se pot asi
gura condițiile necesare înfăptuirii 
acestor transformări. își pot găsi 
continuare procesele pozitive ini
țiate.

Manifestîndu-ne încrederea că spi
ritul de înțelegere, voința de a se 
ajunge la o soluționare pașnică vor 
prevala, astfel ca popoarele etiopian 
și somalez să-și concentreze în în
tregime energiile asupra muncii 
pașnice, constructive, accelerării pro
cesului de dezvoltare, opinia noastră 
publică își reafirmă sentimentele de 
prietenie și solidaritate față de cele 
două țări, față de toate țările Africii, 
în lupta lor pentru înlăturarea seche
lelor colonialismului, pentru afirma
rea de sine stătătoare, ca state 
libere, independente și prospere.

Este în interesul tuturor țărilor 
Africii, al tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, ca focarele de conflict și 
înfruntări militare, care s-au înmul
țit în ultimul, timp pe continent, să 
fie stinse cît mai grabnic și defini
tiv. să nu mai reapară niciodată. în- 
cît locul factorilor de tensiune să-l 
ia raporturile de bună vecinătate și 
conlucrare prietenească. îneît să se 
întărească solidaritatea și unitatea 
popoarelor în lupta pentru realiza
rea marilor idealuri — consolidarea 
independentei, progresul economic, 
făurirea unor condiții de tot mai 
înaltă civilizație. 

cubanez in opera de edificare a noii 
societăți. Subliniind că edificarea so
cialismului in Cuba necesită efor
turi sporite, vorbitorul a arătat : 
„Avem dificultăți, dar le înfruntăm 
și sistemul nostru dovedește avanta
jul socialismului, căci el poate, cu 
sprijinul maselor, să înfrunte dificul
tăți de orice natură". Fidel Castro 
s-a referit apoi la ajutorul pe care 
îl acordă țările socialiste Republicii 
Cuba, la solidaritatea Cubei cu țările 
în curs de dezvoltare.

ducția de otel cu 14,6 la sută, de 
mașini si utilaje agricole cu 12,4 la 
sută, de ciment cu 6,5 la sută.

Investițiile capitale s-au cifrat la 
240,6 miliarde zloți, fiind cu 0,4 la 
sută mai mici decît în primul se
mestru al anului trecut. Au fost date 
în exploatare numeroase obiective 
industriale, printre care 17 unități 
dâ importantă națională.

nerale din iunie a.c. au creat noi po
sibilități pentru ca Spania să lichi
deze urmările regimului autocratic, 
să constituie un nou cadru pentru o 
dezvoltare democratică și să creeze 
norme pentru depășirea nedreptăți
lor economice, sociale și culturale. 
Gonzalez a cerut guvernului să com
pleteze recenta amnistie politică și 
să legalizeze toate grupurile politice 
și sociale, să recunoască drepturile 
individuale și ale comunităților, să 
creeze un tribunal pentru garantarea 
Constituției și să reabiliteze pe cei 
care au avut de suferit în timpul re
gimului Iu; Franco.

Felipe Gonzalez a subliniat că 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol se pronunță pentru menținerea 
de relații diplomatice cu toate sta
tele și pentru ca Spania să adopte o 
poziție de neutralitate activă. El a 
precizat că partidul său sprijină ce
rerea ca Spania să devină membru 
cu drepturi depline al Pieței comune 
și altor -organizații vest-europene.

derea asigurării drepturilor sociale 
și democratice ale oamenilor muncii 
pentru intensificarea luptei în favoa
rea păcii a fost relevată de Hermann 
Gautier, vicepreședinte al Partidului 
Comunist German. Intr-o declarație 
publicată la Diisseldorf, el subliniază 
că unitatea de acțiune în întreprin
deri, universități, la orașe și sate 
este necesară pentru a da o ripostă 
hotărită acelor cercuri ce se pronun
ță împotriva destinderii internațio
nale și care sprijină planurile de 
escaladare a cursei înarmărilor.

0 declarație a P.C. Fran
cez Partidul Comunist Francez 
consideră că intrarea Spaniei. Portu
galiei și Greciei în Piața comună 
duce la „ruinarea unei importante 
părți a țărănimii franceze" și. în con
secință, se opune ferm aderării a- 
cestor țări. în concepția P.C.F.. lărgi
rea C.E.E. face parte din „strategia 
de redesfășurare a monopolurilor a- 
flate în căutare de profituri ridicate 
și de forță de muncă ieftină". P.C.F. 
se pronunță în favoarea unei coope
rări cu cele trei țări, cooperare care 
să aibă la bază principiile suverani
tății naționale și avantajului reciproc.

Contacte economice bul- 
garo-italiene. Directorul gene
rai al societății FIAT a făcut o 
vizită la Sofia, unde a avut convor
biri cu factori de răspundere din 
sectorul comerțului exterior și al in
dustriei. Agenția B.T.A. relevă că au 
fost discutate probleme ale cooperă
rii bulgaro-italiene în domeniile in
dustrial si tehnic, precum și pe terțe 
piețe.

Spre transferarea puterii 
către un guvern civil. Gu- 
vernul militar al Ghanei a hotărit 
să transfere puterea unui guvern 
civil la 1 iulie 1979, se arată într-o 
declarație publicată la Acera. în do
cument sînt precizate și etapele 
principate ale transferului puterii.

Una dintre principalele 
sarcinicare st3U * *n cQnc*uc&- 
torilor peruani si a întregului popor 
este de a face ireversibile profun
dele transformări care au avut loc 
în țară — a declarat Francisco Mo
rales Bermudez, președintele Peru
lui. la o intîlnire cu membrii A- 
sociatiei peruane a generalilor în re
zervă. Șeful statului a subliniat ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor 
păturilor populației pentru lichidarea 
dificultăților cu care este confrun
tată în prezent țara.

• RUBINE ARTIFICI
ALE. După ani de cercetări și 
experiențe, iată că și rubinul va 
devenj o piatră prețioasă... mai 
ieftină, așa cum s-a întîmplat, în 
urmă cu 20 de ani, cu diamantul, 
din clipa în care a apărut pro
dusul de sinteză. Institutul de 
cercetări în domeniul micro- 
cristalelor din Harkov a dat in 
funcțiune o stație-pilot de fa
bricare a rubinelor artificiale. 
Asemănarea lor cu rubinele na
turale poate ■ induce în eroare 
chiar si pe experti. Piatră cu 
importante aplicații industriale
— ceasornicărie, electronică, fa
bricarea laserilor — rubinul va 
putea fi astfel apreciat nu nu
mai pentru calitățile sale este
tice. ci va fi fabricat pentru a fi 
folosit în scopuri industriale.

• QUINOA - O SU- 
PERCEREALĂ A VIITO
RULUI ? O cereală mai puțin 
cunoscută — quinoa — de pro
veniență sud-americană. ar pu
tea constitui. în condițiile nevoi
lor alimentare crescînde ale o- 
menirii, o sursă extrem de pro
mițătoare de hrană. Aceasta este 
opinia directorului Institutului 
interamerican de științe agri
cole, Jose Emilio Araujo, care a 
precizat că aportul in proteine al 
acestei plante este mult supe
rior porumbului hibrid, consi
derat la ora actuală cea mai bo
gată dintre cereale. Specifică 
platourilor înalte boliviene, cul
tivarea quinoa ar putea fi ex
tinsă în toată zona andină.

• LA PESCUIT CU... 
RADARUL. Un radar pentru 
detectarea bancurilor de pești 
a intrat în circuitul comercial in 
mai multe țări occidentale. Apa
ratul poate determina chiar și 
speciile de pești, folosind di
verse culori pentru a indica mă
rimea și forma lor, adîncimea la 
care se află. Pe ecran, fundul 
mării apare colorat în roșu, apa
— în albastru deschis, stratul de 
plancton — în alb. Peștii apar în 
mai multe culori, începînd cu 
roșu și terminînd cu alb, în 
funcție de importanța lor.

• HIDROAVION GI
GANT. O firmă niponă a în
tocmit proiectul unui hidroavion 
pentru 1 200 de pasageri. Uriașa 
mașină zburătoare, în lungime 
de 89,4 metri și în greutate de 
522 tone, va zbura la o altitu
dine de peste 10 000 metri, avînd 
o independență de zbor de 6 500 
kilometri. Hidroavionul are ne
voie de o „pistă" acvatică de doi 
kilometri și poate decola și a- 
meriza în condițiile unor valuri 
de trei metri înălțime. Specia
liștii consideră că hidroavioanele 
sint un mijloc de transport de 
mare perspectivă, finind seama 
de faptul că exploatarea lor nu 
necesită nici terenuri, nici aero
porturi costisitoare.

• ANESTEZIANT IN 
CAZURILE DE ARSURI. 
Tratamentul local al arsurilor cu 
un preparat anticoagulant de
numit heparină a produs un „e- 
fect anestezic complet" în 25 din 
26 de cazuri, la spitalul Karo- 
linska din Stockholm, arată un

Sesiunea extraordinară a 
Dietei. Miercuri, la Tokio s-a des
chis a 81-a sesiune extraordinară a 
Dietei, care va dura opt zile. Aceas
ta este prima sesiune după recen
tele alegeri în Camera superioară a 
Dietei. în cadrul cărora Partidul Li
beral Democrat, de guvernămint, nu 
a reușit să obțină majoritatea ab
solută.

Conferință. Rio de Janeiro 
se desfășoară lucrările celei de-a 
15-a Conferințe internaționale de 
lingvistică romanică, la care parti
cipă aproximativ 700 de profesori și 
cercetători din Brazilia și din alte 
state. In cadrul conferinței, care se 
va încheia sîmbătă. vor fi prezen
tate peste 200 de expuneri. Vor fi 
organizate. în același timp. 32 de 
mese rotunde. Conferința precedentă 
s-a desfășurat în urmă cu trei ani. 
la Napoli.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Excelenței Sale Domnului 
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru
LIMA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Peru. îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez. în numele poporului român, al guvernului și al Meu 
personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului peruan prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, de colaborare și 
cooperare în domenii de interes reciproc, ca și conlucrarea dintre cele două 
țări în soluționarea problemelor internaționale se vor dezvolta în continuare, 
in folosul popoarelor român și peruan, al edificării unei noi ordini economice 
și politice în lume.

Noile magistrale
întemeiat cu aproa

pe patru veacuri și ju
mătate în urmă, într-o 
oazș. a desertului de 
ne coasta Pacificu
lui, orașul Lima a 
acumulat de-a lun
gul timpului nease
muite frumuseți arhi
tectonice : sute de „pa- 
lacios", cu balcoane 
migălite în esențe de 
lemn rare, o serie de 
muzee unde, prin tru
da unor savanți pa- 
trioți, au fost adunate 
mărturii impresionante 
ale creației popoarelor 
care au trăit pe melea
gurile peruane de azi 
— unele dintre ele cu 
două-trei milenii îna
intea erei noastre — 
lăsînd urmașilor „me
moria artistică" a unor 
strălucite civilizații.

în ultimii ani. Lima 
a devenit însă și „cen
trul strategic" al 
schimbărilor care se 
operează în structurile 
economiei peruane. A- 
nul trecut, prin lărgi
rea capacităților hidro
centralei „Santiago 
Antunez de Mayolo" 
de pe fluviul Mantaro, 
a intrat în funcțiune o 
vastă rețea electrică 
între Lima și zonele 
de exploatare a mine
reului de fier. Capitala 
a stabilit de asemenea 
legături directe cu

portul Chimbote, pen
tru a stimula creșterea 
producției de joțel la o 
întreprindere side
rurgică de stat ; cu 
Ilo, unde, în urmă cu 
doi ani, s-a inaugurat 
o modernă rafinărie de 
cupru ; cu Cajamar- 
quilla, localitate în 
care o altă resursă na
turală a țării, zincul, 
dobîndește valori su
perioare prin prelu
crare industrială. S-ar 
putea da încă multe 
exemple care să ilus
treze deschiderea ca
pitalei spre localități 
urbane sau rurale de 
pe întreg teritoriul na
țional — din sierra 
pină în selvă — unele 
dintre ele odinioară a- 
proape complet izolate.

între aceste noi ma
gistrale menționăm 
încă două, deschise de 
muncitori și specialiști 
peruani și români, cu 
sprijinul tehnico-știin- 
țific al țării noastre, în 
baza acordurilor de 
cooperare dintre cele 
două state. Este vorba 
de drumul care duce 
spre Anzi. la înălțimi 
de peste 4 200 de me
tri, unde a luat ființă 
întreprinderea minieră 
mixtă peruano-româ- 
nă „Antamina" și cel 
care unește Lima cu 
orașul Trujillo, în pe-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
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peruane
rimetrul căruia s-au 
pus temeliile unei alte 
societăți industriale, 
cu participarea celor 
două țări, profilată pe 
producția de mașini- 
unelte.
Aceste obiective, pre

cum și extinderea con
tinuă a schimburilor 
comerciale și cultural- 
științifice ilustrează 
bunele relații de cola
borare statornicite în 
ultimii ani între Ro
mânia și Peru. O con
tribuție de însemnăta
te hotărîtoare pentru 
amplificarea colaboră
rii reciproc avanta
joase a adus-o, după 
cum se știe, vizita o- 
ficială efectua'» • în 
Peru în anul IU: je 
tovarășul NicOlae 
Ceaușescu. Iar dezvol
tarea și diversificarea 
continuă a acestor ra
porturi. încadrindu-se 
în contextul ’larg al 
adîncirii continue a 
relațiilor de prietenie 
si _ colaborare ale 
României cu statele 
latino-americane. în 
general cu toate țări
le in curs de dezvol
tare, servesc, fără 
îndoială, intereselor 
ambelor popoare, cau
zei progresului în în
treaga lume.

Eugen POP

raport provizoriu asupra meto
dei, apărut într-o publicație me
dicală suedeză. Terapia constă 
în vaporizarea heparinei asupra 
arsurilor, după care se aplică 
asupra zonei comprese îmbibate 
cu preparatul respectiv. In cea 
mai mare parte a cazurilor, tra
tamentul a dus la dispariția du
rerilor pe timp de 24 de ore, 
tratamentul fiind apoi repetat.

• „PONIK". Cu ajutorul 
unui sonar și al unor aparate de 
filmat și fotografiat, trei plon- 
jori din Toronto au încercat să 
obțină o probă a existenței lui 
„Ponik", monstrul acvatic care, 
potrivit spuselor unor „martori 
oculari" localnici, ar trăi în a- 
pele lacului canadian Pohene- 
gamook, aflat la circa 120 kilo
metri de Quebec. Cei care afir
mă că au văzut o parte din 
corpul monstrului susțin că a- 
cesta ar fi un fel de dragon cu 
un cap... bovin. Cercetările s-au 
soldat cu rezultate puțin conclu
dente. Membrii echipei afirmă 
totuși că aparatul de ultrasunete 
a înregistrat prezența sub barcă 
a unei mase enigmatice cu o 
lungime de peste șapte metri. 
Dar cercetătorii nu au putut fo
tografia „fenomenul"...

• PE URMELE „CA
MEREI DE CHIHLIM
BAR". Georg Stein, căutător 
vest-german de comori, cerce- 
tînd vechi arhive referitoare la 
ultimele săptămini ale celui de-al 
doilea război mondial, a desco
perit o telegramă cifrată, exp4 
diată de o unitate S.S. din Pr 
sia, în care se spunea că „oț<zO- 
rațiunea «camera de chihlimbar» 
este încheiată, iar obiectivul este 
îngropat la B.S.V.F.". Aceasta 
este ultima și cea mai precisă 
descoperire referitoare la soarta 
renumitei „camere de chihlim
bar" pe care fasciștii au luat-o 
din palatul „Petrodvoreț" de lin
gă Leningrad în anul 1942 și care 
se compune din lambriuri con
fecționate în întregime din chi
hlimbar. în legătură cu descope
rirea făcută, Stein a emis ipoteza 
că literele indicate în telegrama 
cifrată înseamnă puțul „B“ al 
minei „V.F." din apropiere de 
Gettingen.

• FIERBINTE SAU 
RECE? Vremea foarte căldu
roasă din această vară a oferit 
unor cercetători englezi prilejul 
de a pune capăt unei îndelun
gate dispute. Se știe că unii me
dici recomandă băuturi reci în 
cazul căldurilor ex.cesive, în 
vreme ce alții susțin că tocmai 
băuturile fierbinți ar fi indicate. 
Profitînd de vremea caniculară, 
specialiști de la un centru clinic 
de lingă Londra au efectuat un 
test pe „voluntari" cărora le-au 
oferit, cînd erau foarte încăl
ziți, Ia alegere, fie apă la ghea
ță, fie ceai fierbinte. Apoi a fost 
măsurată temperatura organis
mului cu aparatură pe bază de 
raze infraroșii. Testările au de
monstrat că băuturilexreci reduc 
temperatura numai în cavitatea 
bucală, în schimb ceaiul fier
binte produce, după numai cî- 
teva minute, o scădere a tempe
raturii întregului corp. Consu
matorii de ceai, atît de nume
roși în Marea Britanie, au avut 
așadar cîștig de cauză...
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