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In centrul atenției și preocupărilor - Înfăptuirea hotărIrilor
TIRGOVIȘTE

CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

Inginerii noștri
0 nouă și modernă 
instalație de foraj

da M Â N I A pa9ioi de istor’e...V ~T. Și actualitate socialistă
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de la dosare și ștampile
la utilaje și planșete

lucreze cel puțin jumătate dinAutorul propunerii ca specialiștii să
timp în sectoarele direct productive împărtășește din experiența propriei 

unități: Centrala minereurilor metalurgiei neferoase

în întimpinarea apropiatei 
sărbători a zilei de 23 August, 
constructorii de utilaj petrolier 
de la întreprinderea specializa
tă din Tîrgoviște au introdus 
în fabricație o nouă și modernă 
instalație pentru forajul puțu
rilor de apă. Construit după 
proiecte originale, noul utilaj 
dispune de o serie de dispozi
tive și echipamente care-i dau 
un înalt grad de automatizare, 
ceea ce face ca acesta să poată 
fi utilizat cu o productivitate 
superioară la forări de pînă la 
600 m. Este acționat cu ușurin
ță de numai 4 muncitori.

(Agerpres)

In pagina a IlI-a reportaje din Flăminzi — Botoșani, Plenița — Dolj, Putineiu — Ilfov Si Pătulele - 
hedinți, vetre ale răscoalei din 1907 care vor deveni, in acest cincinal, orașe agroindustriale

Me-

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE (II) 

Participare activă, eforturi intense, generale, 
pentru accelerarea procesului de edificare a securității europene 

IN PAGINA A VI-A

SUCEAVA SOSIREA In capitală
Luînd cuvîntul la Congresul consiliilor oamenilor muncii, 

autorul articolului de față. dr. ing. Vaier Gabrian, 
directorul general al Centralei minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare, a propus ca, pentru o mai bună 
valorificare a cunoștințelor, pregătirii și potențialului 
tehnic și științific ale inginerilor și specialiștilor din ser
viciile funcționale ale întreprinderilor și centralelor, a- 
ceștia să lucreze cel puțin jumătate din timpul lor de 
muncă în secțiile productive sau în ateliere de proiectare,

compartimente de cercetare și inginerie tehnologică, po
trivit pregătirii pe care o au.

După cum se știe, propunerea, apreciată în mod deose
bit de secretarul general al partidului nostru, a avut un 
puternic ecou, înscriindu-se intre măsurile cuprinse în 
Hotărârea Congresului consiliilor oamenilor muncii. Am 
solicitat directorului general al centralei băimărene să ne 
înfățișeze experiența, modul concret in care se aplică 
această măsură în unitățile Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase.

și priceperea per-

de

Problemele tehnice 
și tehnologice 

complexe reclamă 
competența 

specialiștilor
în lumina sarcinilor stabilite

conducerea partidului, colectivul 
Centralei minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare își con
centrează atenția spre lărgirea și 
diversificarea bazei de materii pri
me, atragerea în circuitul economic 
a unor minereuri mai sărace, a unor 
produse intermediare, subproduse și 
deșeuri. Cîteva rezultate sint suges
tive pentru progresele înregistrate 
în aceste domenii : in 1977, peste 2G 
la sută din volumul de minereu ce-1 
extragem provine din zone sărăce, 
considerate pină acum 4—5 ani im
proprii pentru valorificare : de ase
menea. după perfectionarea unor 
tehnologii de preparare au putut fi 
valorificate peste 125 000 tone de 
halde, peste 1 800 mii tone zgură și 
alte subproduse, obținîndu-se meta
le neferoase în valoare de peste 640 
de milioane lei.

Desigur, un rol deosebit în obți
nerea acestor realizări l-au avut 
specialiștii centralei, oameni bine 
pregătiți, oameni pasionați, care iși

consacră timpul . 
fectionării activității productive, or
ganizării mai rationale a producției 
și a muncii. Examinind asemenea 
realizări in spirit autocritic și cu 
obiectivitate, trebuie să spun totuși 
că ritmul de perfecționare a tehno
logiilor nu este la cota impusă de 
prevederile cincinalului revoluției 
tehnico-știintifice. De aceea. avem 
obligația să desfășurăm o acțiune 
mai fermă, mai bine coordonată 
pentru soluționarea competentă și 
mai operativă a problemelor tehnice, 
tehnologice și organizatorice. Cen
trala și-a elaborat. în acest sens, un 
program corespunzător și de lungă 
durată, care se completează perio
dic cu noi elemente ce vizează per
fectionarea tehnologiilor și creșterea 
eficienței economice, scurtarea ciclu
lui de cercetare-proiectare-produc- 
ție. Dar toate acestea vor putea fi 
realizate numai prin antrenarea tu
turor inginerilor și specialiștilor 
de care dispunem la activitățile con
crete pe care ni le-am propus.

în centrala noastră lucrează 111 
cadre de specialitate — ingineri și 
economiști. Problema este cum ii fo
losim pe acești specialiști ? La Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
m-am referit — desigur, succint — 
la preocupările consiliilor oamenilor 
muncii din centrală și unitățile ei 
componente pe linia valorificării mai

depline a acestui imens potențial 
tehnic creator, prin folosirea a cel 
puțin 50 la sută din timpul de mun
că al specialiștilor din serviciile 
funcționale direct in producție, la 
soluționarea concretă a unor proble
me curente sau de perspectivă. în 
legătură cu experiența noastră in a- 
cest sens si eficienta ei. aș vrea să 
aduc cîteva argumente în plus.

Un program tematic, 
nominalizat pe oameni, 
cu termene și obiective 

precise
De multi ani — și asta a impus-o 

viata — la centrală și în unitățile 
sale productive s-a statornicit prac
tica participării tuturor specialiștilor, 
fără excepție, începină cu directorul 
general, la rezolvarea unor probleme 
tehnice si economice concrete ale u- 
nitătilor productive, care privesc 
sporirea productivității muncii in a- 
bataj. crearea de utilaje perfecțio
nate. reducerea consumurilor, creș
terea randamentelor de extracție ș.a. 
Prin aceasta nu am făcut decît să 
urmăm cursul normal și firesc al lu
crurilor. in sensul că inginerul, cer
cetătorul. economistul nu-si poate

Artistul-in oglinda

propriei responsabilități
Cu toate că repro

ducerea de artă a făcut, 
în ultimele decenii, 
progrese uimitoare, o- 
pera de pictură, de ta
piserie, chiar și aceea 
de sculptură și de gra
fică rămine o creație 
prin definiție unică 
sau, în cazul specific 
al gravurii, repetabilă 
intr-un număr limitat 
de exemplare. Expo
ziția reprezintă și as
tăzi forma fundamen
tală de afirmare a per
sonalității unui artist, 
modul cel mai des fo
losit în confruntarea 
ideilor, a soluțiilor sti
listice cu exigențele 
publicului și ale criti
cii, intr-un anume mo
ment 
culturii 
gustului

Fără 
și unele 
artei în care expoziția 
nu are semnificația a- 
ceasta a unui dialog 
viu, mereu neașteptat, 
cu publicul; în care 
ea poate reprezenta 
doar o îndeplinire gră
bită a unui plan de 
activitate redactat cu 
mai multă sau mai 
puțină grijă de o in
stituție sau alta, răs
punzătoare — intr-un 
chip sau altul — de 
sprijinirea creației ar
tistice. Mă refer, de
sigur, la expozițiile de 
afiș, în care mi se 
pare firesc să ne în- 
tîlnim nu cu proto
tipurile, ci cu exem
plarele tipărite ale o- 
perei de artă, a unei 
arte destinate prin ex
celență străzii, pro
iectată să devină parte 
din înfățișarea urba
nistică modernă. Afi
șul, artă destinată unui 
vast auditoriu, trebuie 
— cred — să iasă de 
pe simeza sălii de ex
poziție și, sprijinit 
mai decis de cei care . 
au îndatorirea să-l 
aducă spre public, să 
vină in stradă, inte- 
grîndu-se firesc 
peisajul citadin al 
pocii socialismului.

al dezvoltării 
și, implicit, a 
epocii, 
îndoială, sînt 
sectoare ale

în 
e- 
Și

Importante
întimpinînd marea 

sărbătoare națională a 
poporului nostru, ziua 
de 23 August, oamenii 
muncii din industria 
județului Suceava în
registrează noi succe
se in întrecerea socia
listă. Colectivul Între
prinderii de tricotaje 
„Zimbrul" din Sucea
va, de pildă, încheie 
această lună cu
spor de producție de 
circa 55 milioane lei, 
rod al perfecționării

un

ÎN ZIARUL DE

mă gîndesc, deopo
trivă, la variantele 
nenumărate ale de- 
sign-ului, care, pentru 
a-și împlini menirea, 
se cuvin mai hotărât 
folosite de industrie, 
factorul esențial de re
lație intre creația ar
tistică și publicul că
ruia ii este ea desti
nată. Și visez la o ex
poziție în aer liber, în 
mediul pentru care a 
fost creată, acolo unde 
lumina îi taie necru-

Opinii de
Dan GR1GORESCU

țător contururile, a a- 
celei arte ce se îm- 
plîntă atit de expresiv 
in spațiu, sculptura.

Dar, în foarte multe 
cazuri, sala de expozi
ție rămîne locul prin
cipal de manifestare a 
artistului. în ultimii 
ani, o politică bine 
chibzuită a. comitetelor 
județene și municipale 
pentru cultură și edu
cație socialistă, a U- 
niunii artiștilor plas
tici a determinat apa
riția unor săli noi și, 
nemijlocit, a posibili
tății de manifestare a 
unui număr mai mare 
de artiști. Firește, in 
această privință se mai 
pot realiza multe lu
cruri, țintind la o re
prezentare mai cuprin
zătoare a personalită
ților și a direcțiilor 
din arta contemporană 
românească, la o de
finire mai precisă a 
peisajului artistic de 
astăzi.

Se înțelege de la 
sine, nu orice expozi
ție, fie ea individuală, 
•de grup sau colectivă, 
înscrie neapărat o 
reușită deplină pentru 
participanți și pentru 
organizatori. Manifes
tărilor de prestigiu, 
apte să sugereze con
turul mișcării artistice

sporuri de
fluxurilor tehnologice 
și al creșterii randa
mentului pe fiecare 
angajat cu peste 6 200 
lei.

De asemenea, fores
tierii din zona Rădăuți 
încheie luna iulie cu 
un bogat bilanț de 
realizări. Ei au dat în 
plus economiei națio
nale circa 4 100 metri 
cubi bușteni de răși- 
noase, 950 metri cubi 
cherestea, 240 metri 
cubi ambalaje și pro-

producție
duse nenominalizate 
in valoare de 18 mili
oane lei. în fruntea 
întrecerii pentru înde
plinirea și depășirea 
Bxemplară a sarcinilor 
de plan se înscriu și 
minerii din Bazinul 
Domelor. Ei consem
nează pînă la această 
dată un spor de pro
ducție marfă în valoa
re de aproape 4 mi
lioane lei.

(Agerpres)

A TOVARĂȘULUI
SANTIAGO CARRILLO,

secretar general al Partidului Comunist din Spania
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, sîmbătă 
seara a sosit în Capitală tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Pe aeroportul Otopeni, tovarășul

Santiago Carrillo a fost întîmpinat 
de tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști ai C.C. al P.C.R.

AZI
RUBRICILE NOASTRE: Via
ța de partid ; Omul și viața 
rațională ; Opinia publică 
și conduita civică ; Faptul 
divers ; Din instanță în fața 
opiniei publice ; Probleme 
actuale ale creației literar- 
artistice ; Sport; Răsfoind 
presa străină ; De pretu

tindeni
(Continuare în pag. a V-a)
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din tară, li se alătură, 
cîteodată, expoziții în 
care 
ilor 
le, 
rii 
chip 
totdeauna 
unor personalități re
velatorii, a unor opere 
de substanță ideologi
că, exprimată cu adec
vare de modalitățile 
stilistice, echivalează 
cu o antologie expre
sivă, aptă să dea mă
sura împlinirilor fie
cărui artist în parte și 
să obțină un efect 
elocvent al ansamblu
lui. Am asistat, chiar 
și în ultimele săptă- 
mîni. la asemenea aso
cieri ale unor artiști 
de incontestabilă va
loare, dar care îm
preună, comunicau o 
impresie artistică mai 
puțin convingătoare 
decît fiecare/în 
în materie de 
valoarea totală 
obține, desigur, 
suma valorilor indivi
duale ; operația e. 
îndoielnic, mult 
complexă.

Iată de ce mi 
pare deosebit de pre
țioasă recomandarea 
făcută de secretarul 
general al partidului, 
cu ocazia vizitării Ex
poziției republicane a 
artiștilor plastici 
cadrul 
„Cin tarea 
ca să se 
asemenea 
care creatorii înșiși să 
aibă posibilitatea de a 
decide asupra lucrări
lor menite a-i repre
zenta. înlâturîndu-se și 
pe această cale orice 
subiectivism, accen- 
tuindu-se, totodată, li
bertatea. și totodată 
responsabilitatea ci
vică a artistului de a 
se înfățișa publicu
lui cu ceea ce socoteș
te că îl exprimă în 
chipul cel mai expre-

ezitările principi- 
estetice. confuzii- 
graba organiză- 
se vădesc în 
evident. Nu în- 

alăturarea

parte. 
artă, 

nu se 
prin

ne- 
mai

se

din
Festivalului 
României11, 
organizeze 

expuneri în

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Utilaje de mare randament folosite la strînsul furajelor pe terenurile 
cooperativei agricole din Movilița, județul Ilfov

Contingentul „Centenarul Independenței" a depus jurămintul militar

La Mărășești, în ambianța
de istorie eroică

Soldații celui mai tînăr 
contingent au trăit cu în
flăcărare momentul unic 
— depunerea jurămintu- 
lui militar. în fața Mo
numentului eroilor patriei, 
a statuilor ce eternizează 
memoria lui Mihai Vitea
zul, Alexandru Ioan Cuza, 
a eroilor din războiul 
antihitlerist, ei s-au adu
nat sub drapelele de 
luptă — simbol al țării și 
al glorioaselor sale tradi
ții — ca la o mare sărbă
toare ostășească și cetățe
nească. La festivități au 
participat membrii consi
liilor de conducere ale 
Ministerului Apărării Na
ționale si Ministerului de 
Interne, activiști de partid 
și de stat, veterani din 
războiul antifascist, mem
bri ai gărzilor patriotice 
si ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, 
pionieri, părinți si prie
teni ai tinerilor ostasi.

Solemnitatea depunerii 
jurămîntului militar s-a 
transformat într-o vibran
tă manifestare a dragostei 
fierbinți fată de patrie, 
popor si partid, fată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, co
mandantul suprem al for
țelor noastre armate, care

al luptelor de la Mârdșeștl, felicitâ pe 
au depus jurâmîntul militar

Cioarâ, veteran 
contingent care

Octogenarul caporal Ion
tinerii noului

poartă o neslăbită 
întăririi capacității 
apărare a patriei.

Una dintre aceste 
lemnităti, din cursul
de ieri, s-a desfășurat în 
aura de eroică legendă de 
pe platoul Mausoleului de

grijă 
de

so- 
zilei

Pe aceste 
adîncă re-

la Mărășești. 
meleaguri cu 
zonanță istorică a fost în
scrisă, în cartea cea 
mare a națiunii noastre, 
cu 60 de ani în urmă, 
una din cele mai înălță
toare pagini de dăruire

și abnegație. Bunicii osta
șilor de azi au durat aici
Colonel 
Constantin ZAMFIR

(Continuare 
in pag. a V-a)

Gospodarul vrednic cosește
și însîlozează tot ce oferă cîmpul

• Experiențe bune... și mari contraste între unități • Conservarea furajelor sub formă 
de semisiloz - o metodă modernă, dar prea puțin răspîndită

Acum, cînd secerișul se apropie de sfîrșit, una din cele mai impor
tante sarcini care stau în fața lucrătorilor de pe ogoare o constituie 
recoltarea și însilozarea tuturor cantităților de furaje aflate pe cîmp. 
Cu deosebire trebuie acționat pentru încheierea grabnică a primei 
coase de pe finețele naturale. Subliniem aceasta întrucit, deși perioada 
optimă de recoltare a tinetelor este de acum depășită în toate zonele 
tării, mai sînt încă de cosit aproape 180 000 hectare cu finețe naturale. 
Cele mai mari restante se înregistrează în județele Harghita. Brașov, 
Hunedoara. Maramureș, județe în care finețele naturale constituie de 
fapt principala sursă de hrană pentru animale. Cum decurge depozi
tarea finului ? Potrivit datelor furnizate de minister, în întreprinderile 
agricole de stat au fost depozitate 77 la sută din cantitățile de fin 
prevăzute în program, iar in cooperativele agricole — 59 la sută. Pe 
cîmp există încă mult fin adunat în grămezi 
mijloacele de transport disponibile1 trebuie 
căra finul la locul de depozitare.

O mare atenție trebuie acordată realizării 
a furajelor. în cooperativele agricole s-au _______ ____ ... ,_____
3 900 000 tone, față de 5 900 000 cit este prevăzut a se realiza pină la 
sfirșitul lunii august. Diferența față de grafic este destul de mare, 
dar posibil de realizat. în cimp se găsesc încă suficiente furaje 
care, gospodărite rational și preparate corespunzător în amestec cu 
paie, pot da un furaj deosebit de valoros pentru vite. în unitățile 
agricole din județele Gorj, Caraș-Severin, Bacău. Neamț nu au fost 
însilozate nici măcar 50 la sută din cantitățile prevăzute în grafic. Este 
necesar să se acționeze ferm pentru a se grăbi lucrările de însilozare, 
spre a se asigura animalelor pe timpul iernii cantități cit mai mari 
de furaje.

sau chiar neadunat; Toate 
concentrate pentru a se

programului de însilozare 
însilozat pînă în prezent

Pentru crescătorii de animale din 
județul Mureș anul acesta a fost 
anul cu cea mai bogată recoltă de 
furaje. La fin. incă din prima_ coa
să a fost acoperit aproape 
sută din necesarul de 131 000 tone 
stabilit prin balanță, la care se a- 
daugă alte 85 000 tone de siloz sau 
semisiloz. Cantitățile de furaje — lu- 
cernă. trifoi, otavă, porumb siloz și 
porumb masă verde — care se mai 
află la această dată în cimp. recol
tate si depozitate la timp și potri
vit tehnologiilor stabilite, sint de na
tură să asigure un excedent de fu
raje cu mult peste cel prevăzut prin 
programul județean.

Rezultatele bune obținute în asi
gurarea bazei furajere de către u- 
nitătile agricole mureșene nu trebuie 
puse însă numai pe seama condiții
lor climatice favorabile. Pentru că 
realizările de acum sint o materia
lizare în practică a unui program de 
gospodărire si valorificare superioa
ră a fondului de pajiști naturale și 
cultivate, initiat cu sase ani in urmă 
din indicația comitetului județean de 
partid. în baza acestui program s-a 
trecut la înființarea unor „pajiști 
model", la introducerea in cultură a 
unor plante furajere de mare pro
ducție. la organizarea de ample ac
țiuni de masă menite să sporească

75 la

potențialul productiv al tinetelor si 
pășunilor. Transformări profunde au 
avut loc si în domeniul organizării 
muncii prin introducerea acordului 
global, precum si în tehnologiile de 
preparare și conservare. Pajiștile 
cultivate de la Dumbrăvioara, Gă- 
nesti. Band, Acățari. Pînet. Gornești 
etc., pe care se obțin între 25 și 35 
tone masă verde la o singură coa
să. cit si dublarea producțiilor me
dii de fin la hectar realizată în a- 
ceastă perioadă pe o bună parte din 
cele 37 000 hectare de finețe natu
rale existente în unitățile agricole, 
reprezintă concretizarea în practică 
doar a unei prime etape din pro
gramul initiat aici. Dar ceea ce ri
dică la valoare de experiență ac
țiunea de creștere a potențialului 
productiv a fondului pastoral din 
județul Mureș o constituie, mai a- 
les. efectul acesteia pe planul spo
ririi producției zootehnice si îndeo
sebi a celei de lapte care se situea
ză acum pe unul din primele locuri 
pe tară.

O asemenea carte de vizită poate 
crea, la prima vedere, impresia că 
în județul Mures problema gospo
dăririi patrimoniului furajer este de 
acum rezolvată. Punînd însă față în 
față realizările pe linia creșterii pro
ducțiilor la hectar, modul în care

se aplică normele prevăzute in teh
nologiile de recoltare și conservare a 
furajelor, se constată încă mari di
ferente între unități. Să luăm, bu
năoară, stadiul recoltării furajelor. 
In timp ce pe finețele naturale 
de la Band, îernut, Acățari, Său- 
lia, Rîciu etc. echipele mixte de 
mecanizatori si cooperatori au în
ceput să cosească de acum otava, la 
Filea. Rușii Munți, Sovata. Vătava, 
Aluniș — nu s-a cosit prima dată 
nici măcar jumătate din suprafețe. 
De altfel. în cooperativele agricole 
din județ mai sint încă de cosit pes
te 5 000 hectare cu finețe. în cele 
mai multe cazuri se aduce drept jus
tificare faptul că unitățile în cauză 
sînt situate în zona premontană sau 
montană și că pe aceste finețe, de 
regulă, nu se obține decît o singură 
coasă. Or, justificarea nu corespunde 
adevărului. Este cunoscut faptul că 
intirziind cositul, iarba Îmbătrâneș
te. ceea ce face să scadă valoarea 
nutritivă a finului. Apoi cositul ti
netelor în l.unile iunie si începutul 
lui iulie nu numai că duce la ob
ținerea unui fin de bună calitate, dar

Iosif POP 
_______Cornel POGACEANU
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL Cum sprijină comitetul de partid

DIVERS i
i

Tot satul! i

din întreprindere pregătirea și desfășurarea
adunărilor oamenilor muncii?

Cițiva copii nesupraVegheati 
s-au jucat cu tocul. Flăcările au 
cuprins de indată casa si graj
dul cetățeanului Nicodim B. din 
satul Doștat, județul Alba. Erau 
amenințate și gospodăriile din 
jur. A sărit însă in ajutor între
gul sat. Peste 400 de cetățeni 
s-au angajat intr-o aprigă bătă
lie cu flăcările. Intervenția lor 
a fost salvatoare. Incendiul a 
fost stins. Nestinsă rămine în
trebarea : de ce ajung chibri
turile in mina copiilor ?

Poveste

I
I
I
I
I

neterminată I

O „experiență' nedorită invită la
nici măcar nu se amintește despre 
aceste evenimente. Pregătirea din 
timp a măsurilor necesare a fost, 
ca urmare, serios afectată.

în cazul de fată nu este vorba de 
o simplă omisiune înt.r-un olan de 
muncă al unei organizații de partid. 
Argumente în acest sens oferă adu
nările generale care au avut Ioc in 
fabricile combinatului. Deși s-au des
fășurat după Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, unele dări de sea
mă prezentate s-au referit în insufi
cientă măsură. în mod nesistematic 
și fără a se pune accentele cuve
nite. la sarcinile principale, speci
fice combinatului, evidențiate in

autocritică

Tot despre un urs este vorba, 
așa cum scriam in rubrica noas
tră și zilele trecute. De data a- 
ceasta. un alt urs face ravagii 
printre animalele cooperatorilor 
din Sâcele si din împrejurimi. 
Si nu de azi. de ieri, ci de vreo 
doi ani. Bilanțul pierderilor de 
animale, mincate sau sfirtecate 
de urs : 27 de vaci și 200 de oi 
în 1976. la care se adaugă alte 
9 vaci și citeva zeci de oi in 
acest an. Atit în 1976. cit și 
acUm. cooperatorii din Săcele 
au făcut nenumărate demersuri 
la organele de resort. Este ade
vărat că in toamna anului tre
cut ei au obținut o autorizație 
pentru vînarea ursului, dar nu 
se știe prin ce minune Moș 
Martin a aflat de ea. si-a asi
gurat „rezerve" pentru iarnă, 
astfel că nu s-a mai arătat pină 
în primăvară. Fie ca anul a- 
cesta autorizația să nu sosească 
iarăși prea tirziu.

După 
două ore

I
I
I
I
i
I
I
I
I

Ora 2 noaptea Șoferul Andrei 
Csengeri și îhcasâtoarea luliana 
Onofrei din Satu Mare au găsit 
in autobuzul de noapte pe care 
lucrau — și in care la acea oră 
nu se mai afla nici un călător 
— o sacoșă, iar in ea. printre 
altele, un portmoneu cu o mare 
sumă de bani.

Ora 4 dimineața. . Cetățeanul 
Vladimir N. s-a prezentat la 
miliție, anunțind necăjit : „Nu 
pot să-mi dau seama cym de 
s-a întimplat că mi-a dispărut 
portmoneu! cu toți, banii pe 
care-i aveam. Știți și dv.: hoțul 
cu un păcat, păgubașul...".

Ora 4 și 5 minute. Lui V.M. 
nu i-a venit, să-și creadă ochi
lor văzînd că i se înminează 
portmoneul cu toți banii si ce-, 
lelalte bunuri uitate’ in sacqșă. 
Care sacoșă...

Anica

I
I
I
I
I
I
I
I

din Plopeni
Un muncitor de la Întreprin

derea mecanică din Plopeni 
(Prahova) și-a spus, zilele tre
cute, păsul corespondentului 
nostru. Constantin Căpraru. A- 
nica Năstase, soția lui si mamă 
a patru copii, și-a părăsit încă 
din septembrie anul trecut fa
milia, și de atunci nu a mai dat 
nici un semn de viață. „Mă stră
duiesc să fac tot ce este ome
nește posibil, pentru ca toți cei 
patru Copii să aibă ce le tre
buie. Dar lipsa mamei — de care 
mă intreabă mereu — m-a fă
cut s-o caut peste tot. Abia luna 
trecută am dat. in sfitsit. 
urma ei. Șeful postului de 
liție din comuna Grindu 
înștiințat că soția mea se 
in comuna Cocora (Ialomița), 
unde a găsit adăpost la un ce
tățean".

Care este rugămintea soțului ? 
Gospodarii Comunei, care o văd 
pe Anica Năstase si chiar și cel 
la care și-a găsit acoperiș (poa
te el nici nu știe că ea are pa
tru copii), s-o sfătuiască să se 
întoarcă acasă, unde este aștep
tată.

Din vina

de 
mi
m-a 
află

berbecului ?
De fiecare dată cînd mergea 

cu oile la pășune. Nicolae Ivan 
din comuna Rîul Sadului, cio
ban in comuna Șelimbăr. jude
țul Sibiu, lua cu el si un cuțit 
„ca un vîrf de lance de ascu
țit". pe care-1 ținea intr-un bu
zunar al pieptarului. „Fără el 
nu plec la drum — zicea el — 
că dacă mă atacă vreo jivină 
din pădure..." Deunăzi, aflin- 
du-se cu oile într-o pășune din 
perimetrul Valea Sărată, cutitul 
de care nu se despărțea nicio
dată avea să-i fie fatal. Alergînd 
după un berbec scăpat din 
turmă. Nicolae Ivan s-a împie
dicat si a căzut drept 
cuțitului din pieptar, 
putut fi salvat.

Obrazul,

în virful 
N-a mai

ca boiaua
Viorica Bunai. Florica Dincă 

și Viorica Gherman erau (că nu 
mai sint) vinzătoare-gestionare 
la chioșcurile „Agrocoop" din 
plata „Filimon Sirbu" din Arad. 
Florica ' ‘ " ................
vedeau 
tr-o zi 
o idee 
boia la .. .
tot prin chioșcurile „Agrocoop" 
cu suprapreț. Firește, diferența 
de circa 17 lei per kilogram și-o 
impărțeau între ele. Si aceasta, 
sub ochii și cu... aprobarea res
ponsabilului Gheorghe Leonte. 
La rindul său. responsabilul 
avea și el o „acoperire", in per
soana directorului „Agrocoop". 
loan Ardelean. Acum, cind di
rectorul nu mai e director, iar 
vînzătoarele nu mai sint vînză- 
toare. nimeni nu mat are nici 
o „acoperire". Pe obraz însă 
„boiaua" le-a rămas tuturor...

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

și cele două Vioriei iși 
de treburile lor, pină în
tind le-a trecut prin cap 
năstrușnică : să cumpere 
un preț Și s-o vindă apoi.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în aceste zile, preocuparea priori
tară a organizațiilor de partid din în
treprinderi o constituie mobilizarea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea importantelor 
hotăriri cristalizate de recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii. 
Un prilej propice pentru a se pune 
în dezbatere modalitățile practice de 
aplicare a hotăririlor Congresului îl 
constituie adunările generale ale oa
menilor muncii, foruri supreme de 
conducere a întreprinderilor, adunări 
care au loc în perioada actuală si care 
— așa cum a accentuat secretarul ge
neral al partidului — trebuie să fie 
ferm orientate spre dezbaterea si so
luționarea problemelor majore ale 
unităților economice.

întrucit in hotărirea Congresului a 
fost subliniat. încă o dată faptul — pe 
deplin dovedit prm experiența de 
pină acum —. că ridicarea la un nivel 
mai inalt a activității consiliilor oa
menilor muncii depinde intr-o măsu
ră hotărîtoare de îndrumarea și con
ducerea activității acestora de către 
organele și organizațiile de partid, 
ne-am propus să aflăm în ce măsură 
organizația de partid de la Combiria- 
tul de industrializare a lemnului din 
Pipera, sectorul 2 al Capitalei, este 
preocupată să sprijine consiliul oa
menilor muncii in pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale din fa
brici și combinat — astfel ca acestea 
să determine adoptarea unor măsuri 
temeinic chibzuite, capabile să con
tribuie cu maximă eficientă la solu
tionarea problemelor prioritare ale 
fiecărui colectiv, la ridicarea pe un 
plan superior a întregii activități.

încă de la început se cere făcută 
precizarea că aspectele întîlnite aici 
fac notă distonantă cu preocuparea 
stăruitoare a organizațiilor de partid 
de a asigura o temeinică indrumare 
întregii activități a consiliilor oame
nilor muncii și adunărilor generale, 
de a găsi în această privință moda
lități și forme de lucru cît mai efi
ciente.

Iată, deși se cunoștea că la începu
tul fiecărui semestru al anului au loc 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, că în luna iulie s-au desfă
șurat lucrările Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, iar in perioada 
succesivă acestuia era de prevăzut 
o intensă activitate politico-organiza- 
torică pentru materializarea hotăriri
lor adoptate, în planul de muncă 
pentru trimestrul III a.c. al comite
tului de partid de la C.I.L. Pipera

ale activității unei analize exi
și a preciza cu claritate res- 

neajunsurile 
s-a putut 
in .amin- 

a fost ci- 
om. Este

cheie 
gente 
nonsabilitătile 
care se mai 
vedea si din 
titele dări de 
tat... nici un 
limpede că in 
vine mult mai 
deratul ca fiecare participant să plece 
din adunare ințelegind nu numai obi
ectivele prioritare ale fiecărui colec
tiv, ci și cu conștiința clară a ceea ee 
are de l'ăcut personal pentru ducerea 
lor la îndeplinire.

Și planurile de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice adoptate Ia încheierea

pentru
manifestă
faptul că

seamă nu
nume de 

astfel de condiții de- 
greu de realizat dezi-

la C. I. L. Pipera
cadrul Congresului : valorificarea tu
turor resurselor interne de sporire a 
producției : creșterea suplimentară a 
productivității muncii ; Îndeplinirea 
cu mai multă rigurozitate a progra
melor privind reducerea costurilor de 
producție, ca și a celor de înnoire si 
modernizare a produselor: folosirea 
mai rațională a forței de muncă. în 
principal prin reducerea numărului 
de muncitori necalificați și auxiliari 
și trecerea acestora în activitatea 
productivă etc.

Este cunoscut că pentru a orienta 
dezbaterile spre problemele majore 
ale activității, pentru a le imprima 
exigentă, dările de seamă prezentate 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii trebuie să aibă 
analitic, să fie concrete, 
spirit critic și autocritic 
Or, la adunările de

un conținut 
pătrunse de 
constructiv. 

__  ________ _ la fabricile 
C.I.L. Pipera cele mai multe dări de 
seamă s-au constituit in rapoarte 
statistice înglobind înșiruiri de cifre 
si date, ca și cind ar fi fost desti
nate arhivelor si nu unei dezbateri 
vii. unui schimb de opinii, unor in
tervenții critice, cercetări fructuoase 
etc. Cîtă preocupare au dovedit Unele 
birouri ale organizațiilor de bază din 
secții, ca si autorii dărilor de seamă 
de la fabricile de scaune, de înnobi
lare s.a. pentru a supune aspectele

adunărilor din fabricile amintite tre
buiau să servească aceluiași scop. Or, 
ele abundă în generalități de felul 
„conducerea fabricii se va preocupa, 
împreună cu atelierul de întreținere, 
de folosirea mai eficientă a capacității 
utilajelor din dotare, de respectarea 
termenelor de reparații și revizii ale 
acestora" (care utilaje în mod spe
cial. ce reparații si revizii, planificate, 
bunăoară, pentru perioada imediat 
următoare ?). Sau : „în scopul ridică
rii gradului de folosire a timpului de 
lucru, conducerea secției, organizațiile 
P.C.R.. U.Ț.C. și de sindicat vor purta 
discuții individuale și colective des
pre însemnătatea acestui indicator". 
Formalismul rezultă și din faptul că 
în covirșitoare majoritate termenele 
măsurilor stabilite sint... „permanen
te", iar responsabilitățile nenominali
zate. Asemenea plahuri de măsuri — 
fără obiective clare, precise, fără 
nume, fără termene de înfăptui
re a prevederilor si, în consecință, 
fără statuarea vreunei modalități dea 
trage la răspundere pe cineva — de
monstrează convingător deficientele 
existente în ceea ce privește spriji
nirea de către organizațiile de partid 
respective a pregătirii temeinice a a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii. Acestea ar fi putut fi preve
nite dacă membrii comitetului de

partid, comuniștii din cadrul consi
liului oamenilor muncii si ai comite
tului sindicatului — repartizați să 
răspundă de buna pregătire si des
fășurare a 
cut cu 
După cit 
crurile au 
odată cu desfășurarea ședinței de in
struire a acestora, fapt ce reiese, de 
altfel, și din conținutul gazetelor de 
perete —al celei centrale, de exemplu, 
aflată pe aleea principală în imediat,■> 
vecinătate a comitetului de partid, 
deci, sub ochii tuturora — în care 
evenimentul major al adunărilor oa
menilor muncii nu a fost prin nimic 
consemnat.

Organizația comuniștilor de la C.I.L. 
Pipera este o organizație puternică, 
în care critica și autocritica s-au ve
rificat nu o dată ca o metodă efi
cientă de muncă. Trăgînd concluziile 
cuvenite din modul cum s-au asigurat 
pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generale din fabrici, evaluind in spi
rit critic șl mai ales autocritic îndru
marea și controlul pe care le-a exer
citat. comitetul de partid trebuie să 
asigure, in răstimpul foarte scurt 
care a mai rămas, o pregătire temei
nică adunării generale a reprezentan
ților 
dere. 
lai ț i 
buie 
toate

adunărilor — și-ar fi fii- 
responsabilitate datoria, 
se pare însă, aici lu- 
înoeput și s-au terminai

oamenilor muncii pe întreprin- 
cei- 
tre- 

cu 
în- 
ce

în adunare, 
membri ai 
mobilizați 
forțele și priceperea Ia 

făptuirea sarcinilor prioritare 
revin combinatului — creșterea 
și diversificarea producției, asi
milarea rapidă a sortimentelor noi 
prezentate in expozițiile de mobiiă 
pentru noile locuințe, valorificarea 
superioară a masei lemnoase Si a di- 
feriților înlocuitori, reducerea costu
rilor și a consumurilor ș.a. — la apli
carea neintirziată a hotăririlor Con
gresului consiliilor oamenilor muncii, 
asigurindu-se completarea „golurilor" 
din cadrul adunărilor pe fabrici.

comuniștii, 
colectivului 

să participe

Maria BABOIAN

Popasuri turistice 
în Dîmbovița

Imagine din parcul marelui cartier bucureștean „Drumul Taberei
Foto : Gh. Vințilă

Fructele și legumele 
în alimentația estivală

Puține orașe din tară au . 
in Preajmă atâtea locuri de 
agrement ca 
Ștrandurile Floreasca. 
răstrău sj Tei. pădurile Bă- j- ** ... «. Cț fii. ztf 'X - v XT /vi 1 1 VI 4 »*4 es 
Cernica. zăvoiul de pe Ar
geș — sint doar citeva. așe
zate numai la doi nași de 
inima Capitalei. De la Di
recția comercială munici
pală — care a făcut in ul
timul timp eforturi să fie 
prezentă cu restaurante și 
căsuțe de odihnă in toate 
aceste locuri de agrement
— am aflat că numai la 
ștrandurile si pădurile a- 
mintite vin să se destindă, 
să-si Petreacă sfîrsitul de 
săptămină . oină la 300 000 
de oameni 1

E frumos șl 
ștrand sau la 
ales în aceste 
din miezul verii. Am trecut 
si noi în ultimele două du
minici ne la pădurea Si 
ștrandul Cernica si ne-am 
pierdut prin marea de oa
meni care populează acest 
minunat punct de agre
ment al orașului. Localul 
de consum, cu același 
nume — unul dintre cele 
mai interesante Pe care le 
avem la margine de oraș — 
rămine. în ciuda aglomera
ției. mereu bine aprovizio
nat si curat. Ștrandul, de 
asemenea. Cum ieși însă 
din perimetrul acestei in
cinte comerciale si înain
tezi printre copacii din jur, 
atmosfera se schimbă. In 
pădure, 
suflare 
fel de 
Pentru
— si unii dintre dumnea
voastră stiti foarte bine — 
că acest minunat colt de 
codru, parcă anume croit 
pentru odihna noastră, 
unde se întâlnesc, in mod 
armonios, stejarul cu goru
nul, răsura cu gherghina- 
rul si arțarul cu ulmul, nu

mai are decit pe alocuri 
_  ____ petice de iarbă. încolo, pă- 
Bucurestiul.....,..mintul e pardosit cu hîrtii- 

de toate dimensiunile. 
__ „__________________ jJcdțpriK,,si formele (mai 

heasa. Snagov. Voluntari și. 'aleș' ghemotoace) — arun- 
" cate în tot locul de oame
nii veniti la... iarbă verde. 
Aceiași oameni veniti la 
iarbă verde au aruncat in 
pădure sticlele lor goale, 
pachetele lor de țigări, cu
tiile de conserve golite.

de bucureștenl, cînd, la o 
cotitură a drumului, dăm de 
un băietan care se căznea 
din răsputeri să rană de la 
rădăcină.un puiet de stejar, 
nu mai înalt decît el.

— Neluțule ! l-a strigat 
atunci cu autoritate _ tata. 
Ai să-ti zdrelești miinile. 
Tu nu vezi că nu poți să-l 
rupi ? Vino la tata să-ti dea 
cutitul ca să-I tai(î).

Am rămas stupefiați. Dar

e bine, la 
pădure. Mai

Zile toride
.. .

„Pădure, dragă
44pădure

la cea mai mică 
de vint. începe un 
dans al... hîrtiilor. 
că trebuie să știți

cartoanele de la mititei, 
ciroele murdare 
și-au șters mîinile 
și mai cîte! Cît vezi 
ochii, numai ambalaje și 
resturi menajere, ca 
maidan. Unde este frumoa
sa pădure care astă-primă- 
vară ne astemea. generoa
să. la pieioare. acel covor 
verde si mătăsos de iarbă ?

Mergînd. ne potecile pă
durii. privirea îți cade, din 
loc în loc. pe multe crengi 
rupte, ba chiar pe puiet de 
copaci doboriti. smulși din 
rădăcină. Tocmai treceam 
ne un colnic cu un repre
zentant al I.A.P.L. Segar- 
cea (de care tine și localul 
„Cernica"). strecurindu-ne 
printre sutele de grupuri

cu care
— și cîte 

cu

ne

uitîndu-ne mai atenti _ la 
Omul care vorbise, am în
țeles poate mai bine zicala 
cu așchia care nu șare de
parte de trunchi...

în jurul „severului" Ion 
L.. tatăl, zăceau sticle 
.goale, cutii de conserve a- 
runcate. ba chiar un cau
ciuc uzat de mașină pe 
care abia îl înlocuise. L-am 
întrebat ne omul sufocat 
de propriile lui resturi, 
crezind că mai are si un 
rest de simt civic, de res
pect pentru domeniul pu
blic. de ce nu-si strings gu
noaiele de ne lingă el si de 
ce nu le duce la locurile 
special amenajate. Iar el : 
„Da’ cine sînteti voi ? Pă
durari ? Milițieni ?“ I-am

spus că nu. că sintem niște 
oameni oarecare. La care 
el a ris larg, si a ridicat 
din umeri : „Păi atunci ce 
vă pasă?".

Este aceasta mentalitatea 
obtuză a omului necivilizat 
sau — cum se spune in 
popor — necioplit, fără bun 
simt, fără cei sânte ani de- 
acasă. 
să nu 
durea 
locul
Ne pasă atit de mult, incit 
am început să căutăm pă
durarii... Dar pe pădurari 
ia-i de unde nu-s. Dosi 
strict interzis, autoturisme
le dăduseră năvală în... pă
dure. ba ajunseseră chiar 
pe marginea apei. Le-am 
văzut, de pild.ă. si pe cele 
cu numerele 4-B-9162, 
6-B-833. 4-B-6192 ș.a.m.d.,
intrate adine in codru. In
traseră acolo, din comodita
te. pentru că Vor să aibă 
Ia îndemînă „sursa" restu
rilor menajere cu care să 
umple pădurea, cuțitele și 
toporistile cu care să sfîr- 
teee copacii.

Dar să revenim la pădu
rari. Pe unde or fi umblind 
ei de nu se văd nicăieri ? 
Cum de și-a tțermis ocolul 
silvic Brănești. de care 
tine si Cernica. să lase a- 
ceastă sfoară de pădure la 
cheremul unor oameni care 
cred că bunurile 
sint ale nimănui?

Desigur, exact 
întrebări pot fi 
Consiliului popular comu
nal Cernica. administrației 
domeniului public din sec
torul 3 al Capitalei pe a 
cărui rază de activitate se 
află amplasat locul de agre
ment și popas Cernica.

E de mirare că un copil 
cu atîtea moașe rămine atit 
de prost îngrijit. Sau poate 
că tocmai de aceea ?

..Ce ne pasă ?“ Cum 
ne pese, dacă e pă- 
noastră. a tuturor, 

nostru de refugiu ?

obștești

aceleași 
puse si

Gheorqhe GRAURE

Proces-fantomă
Printr-o decizie de imputare, lui C.D. — 

fost șef (le echipă in cadrul cooperativei 
„Constructorul" Ploiești — conducerea u- 
nității i-a reținut suma de 8 662,70 lei, con
travaloarea unei „pagube produse de aces
ta prin îndeplinirea defectuoasă a atribu
țiilor sale de serviciu". (Deși a ridicat 
„sub semnătură" unele materiale necesare 
procesului de producție — susțin factorii 
de răspundere din unitate — acesta nici 
nu le-a folosit in vederea Scopului pentru 
care le ridicase, nici nu le-a restituit ma
gaziei). Dar in realitate...

în urma unei revizii contabile, organele 
de specialitate din cadrul U.J.C.M. Prahova 
au sesizat unele nereguli în legătură cu 
materialele ridicate de la magazie. Printre 
acestea și cele in cauză. Motiv pentru care 
conducerea cooperativei a sesizat Procura
tura locală Ploiești. Normal, cauza a fost 
anchetată potrivit legii : organele de procu
ratură insă nu numai că nu au constatai 
nici un fel de vinovăție în ceea ce-1 pri
vește pe C.D., dar au remarcat, totodată, 
și... inexistenta prejudiciului acuzat. Lucru 
pe care I-au adus la cunoștință ațit „vi
novatului". cit si conducerii cooperativei.

Surprinzător, concluziile clare ale procu
raturii sint ignorate și. cu o perseverență 
greu de explicat, conducerea cooperativei 
se consideră in continuare păgubită de că
tre C.D. și îi impută prejudiciul-fantomă.

Cooperația de consum din județul 
Dîmbovița cuprinde în sfera pre
ocupărilor și grija permanentă pen
tru buna gospodărire a unităților 
sale de alimentație și turism. Acum, 
în plin sezon, turiștilor li se oferă 
condiții bune de cazare și masă la 
hanurile și popasurile turistice din 
județ. Astfel. HANUL MOROIENI, 
amplasat pe valea lalomicioarei. in 
apropierea crestelor munților Bu- 
cegi, la 20 km de Sinaia, pe drumul 
național 71 și la 40 km de Tirgo- 
viște, oferă condiții bune de cazare 
in camere confortabile cu două și 
trei paturi, restaurant, braserie, te
rasă. căsuțe-camping și teren pen
tru corturi proprii. De la han' se 
pot face excursii pe valea Ialomi- 
ței, in masivul Bucegi.

Cu aceeași ospitalitate sint aș
teptați turiștii și la POPASUL 
„DRAGODANA" amplasat pe șo
seaua București-Găești (drumul na
țional 7. km 71). POPASUL „MA- 
TĂSARU" (pe șoseaua națională 
București-Pitești. km 63) și HANUL 
„MALU CU FLORI" de pe șoseaua 
națională Tîrgoviște-Cimpulung, 
km

în 
sum 
care 
zire 
terasă.

39.
orașul Titu cooperația de con- 
a dat in folosință un hotel 
dispune de camere cu încăl- 
centrală și un restaurant cu

în mod firesc, un loc însemnat în 
alimentația din timpul sezonului cald 
îl ocupă fructele si legumele. Despre 
proprietățile și valoarea lor nutritivă 
l-am invitat să ne vorbească pe to
varășul conf. dr. Constantin Dumi
trescu, de la Clinica de nutriție și 
boli metabolice.

— Consumate sub formă de crudi
tăți, deci neprelucrate. fructele si le
gumele sporesc considerabil aportul 
de vitamine și de săruri minerale ne
cesare organismului. Este știut că 
fructele prin compoziția lor chimică 
— apă (80-90 la sută) și glucide (8-10 
la sută), ca elemente mai importan
te — au o valoare nutritivă mare 
prin conținutul bogat 
simple, solubile, 
fructoza. zaharoza 
general, dar circa 
23 la sută în stru
guri). De aseme
nea, 
grași si sărurile 
minerale, dar in 
special prin vita
minele ne care le 
conțin, joacă un rol 
mentatia rațională a .......... _ ..
dul lor. legumele, deși conțin canti
tăți mari de apă, prezintă calități 
deosebite din punct de vedere nu
tritiv prin conținutul în săruri mine
rale. vitamine și uneori prin amino- 
acizi cu valoare biologică mare (ex. 
triptofanul din spanac).

Legumele și fructele, crude în spe
cial, normalizează tranzitul intestinal, 
măresc rezistenta organismului Ia 
infecții si diferite intoxicații, facili
tează oxidările biologice prin dispo
nibilitatea de vitamine, detoxifică 
organismul. Prin efectul lor ușor al- 
calinizant. ca și prin efectul mecanic 
solicitat de masticația unor fructe 

‘eu celuloză mai dură, fructele și le
gumele proaspete contribuie la păs
trarea unei dentitii sănătoase și a 
unui mediu favorabil activității fizio
logice a cavității bucale. Este locul 
să arătărr! că mestecarea minuțioasă 
a hranei in general determină o in
tensificare. reflexă, a activității or
ganelor digestive și astfel digestia 
se face complet, cu o asimilare nor
mală a alimentelor. Cine mestecă 
minuțios mincarea are nevoie de o 
cantitate mai mică de alimente decit 
cei care înghit in grabă, pentru că 
asimilarea hranei bine mestecate se 
face cu 15-20 Ia sută mai bine.

— Vă rugăm să vă referiți la locul 
pe care il ocupă legumele si fruc
tele în regimul alimentar dietetic și 
chiar în tratamentul unor boli.

— Evident, acestea au un rol. une
ori hotăritor, în tratarea unor boli 
ca obezitatea, hipertensiunea, artri
ta, guta, diferite boli de piele (ec
zeme. urticarii). reumatism, unele 
boli ale intestinului, rinichilor etc. 
De pildă, persoanelor obeze li se re
comandă fructe și legume în canti
tăți mai mari pentru aportul lor de

in zaharuri 
cum sint glucoza. 
(8-10 la sută in

prin acizii
:■

minerale și vitamine, pentru efectul 
lor diuretic și dezintoxicam. în sfîr- 
șit, legumele si fructele se recoman

dau senzația de 
bolnavi veșnic 
în același timp 

redus, deopo- 
pentru regimul

dă pentru că 
sațietate acestor 
înfometați, avind 
un aport caloric 
trivă de important 
obezului. Aceleași calități le au fruc
tele și pentru cei care au valori mari 
ale tensiunii «arteriale, artritici. reu
matici. gutoși. în diferite boli de pie
le. Fructele crude, bine spălate, min
cate cu coajă nu trebuie să lipsească 
din rația zilnică a persoanelor care 
suferă de constipație. Consumarea 
fructelor proaspete este una din in
dicațiile majore in regimul alimentar 
al bolnavilor de rinichi, al celor care 
nu au o diureză

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

deosebit in ali- 
omului. La rin-

în fotografie : Hanul Moroieni
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Fapt care declanșează, firește, un nou pro
ces — civil — cu tot ceea ce decurge din 
aceasta : prezentare de acte, audiere 
martori, termene pentru apărare etc. 
scurt — pierdere, și de timp, și de bani 
din partea ambelor părți. Pentru ce ? Pen
tru o cauză dinainte pierdută : instanța a 
stabilit și ea ceea ce stabilise mai inainte 
organul de procuratură : C.D. este nevi
novat'. paguba este inexistentă !

Susținînd fără nici un temei existenta 
unei pagube... ireale și a unei vinovății 
ireale, conducerea cooperativei a „reușit" 
pină la urmă să aibă nu una. ci două pa
gube reale : pe de o parte, banii și tim
pul pierduți în instanță de către reprezen
tantul unității, pe de altă parte — cheltu
ielile de judecată făcute de C.D.. la a că
ror restituire a fost obligată.

în legătură cu cei răspunzători de aceste 
două pagube s-au luat măsuri ?

de 
Pe

soția, 
și soțul, 
soția. M.B.
ușa

Ghici, cine a intrat 
în casa ?

...Dimineață. Soții I. și M.B. — domiei- 
liati într-o comună din Prahova — se în
dreaptă spre serviciu. Discută de una. de 
alta, ca doi gospodari. La un moment dat 
însă, drumul lor se desparte — fiecare 
muncește în alt punct de lucru, se vor ve
dea numai după orele de program.

normală etc. Conți
nutul mare în 
vitamine, săruri 
minerale și apă, 
cantitatea redu
să de sare și ab
sența proteinelor 
duc la scăderea 
procentului de 

la creșterea diu- 
retragerea edemelor 

....... detoxificarea 
suferinzilor renali.

uree din singe, 
rezei, la
(umflăturilor), la detoxificarea or
ganismului suferinzilor renali. A- 
cestor categorii de bolnavi la care 
m-am referit li se recomandă 
să consume legume și fructe de orice 
fel. mai ales crude. întregi sau ca 
salate, piureuri, spume sau coapte, 
fierte ori compot etc.

— Ce măsuri trebuie luate în 
timpul preparării legumelor si fruc
telor pentru a se păstră cît mai multe 
din vitaminele pe care le conțin ?

— Există o serie de bolnavi sau de 
copii cu digestii mai dificile (gastri- 
te. colite), bolnavi de ficat si căi bi
liare. bolnavi de ulcer etc., la care 
consumul de fructe proaspete sau le
gume nu este indicat. în aceste si
tuații, ele se pot consuma sub formă de 
suc, piure de fructe, și legume, coap
te ori fierte. Prin aceste metode de 
preparare se ameliorează digestia u- 
nor celuloze greu digestibile conținu
te in fructe. Legumele se pun 
la fiert în apă clocotită și sc fierb 
rapid, avind grijă ca să fie consuma
tă și apa de fierbere în care s-au di
zolvat o serie de vitamine hidroeolu- 
bilâ și săruri minerale. Desigur, de 
proferat sint legumele crude si nu 
fierte, dar cînd este necesară Prelu
crarea lor culinară este bine să fie 
fierte, înăbușit, cu ulei și apă..

— Vă solicităm cîteva recoman
dări pentru combaterea unor tulbu
rări digestive specifice sezonului es
tival.

— Consumarea în grabă a uhăi 
cantități foarte mari de fructe și le
gume crude, insuficient masticate, 
sporește efortul digestiv al stoma
cului și intestinului. _— ,—
te duce la iritarea acestora, dînd 
crampe, calici abdominale și 'clilar 
declanșa colici hepatice ‘ori re
nale la suferinzii de ficat sau boia 
ale căilor biliare. Consumul de fructe 
fermentate, vestejite, vechi, deshidra
tate declanșează de asemenea pro
cese fermentative, colici, cu iritarea 
stomacului și a intestinului, sporind 
riscul instalării sau redeșteptării u- 
nei colite. în timpul verii, datorită 
pierderilor mai mari de lichide prin 
transpirație, nevoia de apă a orga
nismului creste. Apare evidenta ne
cesitate a unui aport suplimentar de 
lichide : apă (de preferință fiartă si 
răcită, mai ales pentru copii), ceai 
slab de mușețel, apă minerală, sucuri 
și băuturi răcoritoare, de preferat din 
fructe naturale. Este bine ca lichidele 
consumate să nu fie prea red. să fie 
consumate în cantități mici, fractio
nate și numai între mese, nu în 
timpul mesei, pentru că în acest caz 
sînt diluate sucurile digestive, se 
produc balonări si scade apetitul.

ceea ce poa-

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

'A
— La revedere — spune
— La revedere — spune
Revenind de la serviciu, 

găsește casa prădată : deși 
era încuiată, cum o lăsase, din casă au 
dispărut unele bunuri de valoare — in spe
cial cele de folosință îndelungată. Bunuri 
agonisite prin muncă, de ea și de soțul ei. 
Impacientată. M.B. ar fi vrut să-i spună 
soțului cele constatate : in lipsa acestuia, 
va trebui să mai aștepte, insă. Nu-i ră
mine decît o soluție : să anunțe miliția...

Tribunalul județean Prahova, secția pe
nală. în fața instanței, autorul sustragerii : 
nimeni altul decit... I.B., soțul ..aflat la lu
cru". în dimineața cu pricina el deci
sese subit... să se despartă de soție și să-și 
întemeieze un nou cămin. Cămin pentru 
care s-a decis să ia bunurile — comune ! 
— din „vechiul" său cămin. Așa că. atunci, 
dimineața, 
s-a întors 
novat este

Același
a fost sancționat cu 2 000

s-ar alege din disciplina

iși
locuinței

Petrovici — fost șef de bi- 
Serviciului desfacere la Com-

în loc 
acasă... 
hoțul" 1 
lucru a

să se
După

decis

ducă la serviciu, 
care a zis : „VI-

și instanța : I.B. 
lei amendă penală.

Colecționarul 
abateri■ ■■

..Un minut de întitziere de la orele de 
program ? E mult, e foarte mult : dacă fie
care ar întirzia cite un minut, ce crezi

dumneata că 
muncii ?“.

Lui Vasile 
rou în cadrul 
binatul chimic Făgăraș — i se dusese ves
tea că este un om exigent. Chiar foarte 
exigent. Nu numai cu tovarășii de muncă 
din cadrul biroului său. dar și cu ceilalți : 
unde era de observat o greșeală, el era 
primul care o observa. Și-o nota. îl „ches
tiona" pe cel în cauză, după care se re
trăgea bombănind în biroul său...

Nedumirea un lucru : lipsa de eficiență 
a observațiilor sale critice. Deși foarte 
„strîngător" in ceea ce privește abaterile 
— carnețelul său era mereu deschis — ni
meni nu-1 văzuse însă ne Vasile P. ridi- 
cîndu-se în vreo ședință și criticînd lipsu
rile cu atît sîrg adunate. Adevărul îl știau 
însă numai cei cîțiva vinovati (sau făcuți 
„vinovați" de către V.P.). După ce consta
ta greșeala (sau „greșeala", după caz), fos
tul șef 
cît mai 
șeii în 
piu : o 
văr un
propunere nedemnă. Abateri grave, repeta
te. pentru care, după ce a fost pus în dis
cuția colectivului, V.P. a fost sancționat și 
cu destituirea din funcția de șef de birou 
și cu desfacerea contractului de muncă...

Sancțiuni menținute și de către Judecă
toria Făgăraș și de către tribunalul jude
țean.

de birou acționa ocult pentru... o 
bună „valorificare" a acestei gre- 

scopuri strict personale. De exem- 
angajată — care întirziase într-ade- 
minut — era „sancționată" cu o

Din caietul 
grefierului

„Subsemnata mă opun ca fostul meu soț 
să vină să-și vadă copilul de două ori pe 
săptămină, cum a hotărît prima instanță ; 
din cite il cunosc eu pe pitit, s-ar putea 
ca. în discuțiile purtate cu minorul (s.n.), 
acesta să-i transmită unele deprinderi 
rele...".

(Din grijile recurentei G.M., în le
gătură cu dispoziția perfect legală 
prin care fostului ei soț i se permi
tea de către instanță să-și vadă de 
două ori pe săptămină copilul mi
nor, în vîrstă de numai... 3 luni ! 
Tribunalul județean Brașov, dosar 
civil nr. 302/1977).

Președintele completului : „Printre pro
be, ați invocat, de asemenea, și un certi
ficat de absolvire a școlii tehnice de spe
cialitate ; ce legătură are această probă cu 
procesul de față, din moment ce nu pentru 
lipsă de studii ati fost sancționat, ci pen
tru indisciplină in muncă 2“

Reclamantul : „Are. Din certificat reiese 
fără putință de tăgadă că subsemnatul, 
incă din timpul școlii (absolvită in urmă 
cu 19 ani — n.n.), am fost un tip disci
plinat. la purtare avind întotdeauna cea 
mai mare medie : 10".

(Tribunalul județean Ilfov, decizia 
civilă 478/1977).

Titus ANDREI
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Au de lucru, la noi, cartografii!...

1944 4977

PE HARTA PATRIEI, 
MEREU ORAȘE NOI

--------- în acest cincinal: vetre ale răscoalei din 1907 — orașe agroindustriale --------
Nu de puține ori, cartografii au fost nevoiți sâ 

refacă, să rescrie hărțile cu chipul patriei. Fiecare 
din cei 33 de ani de construcție socialistă a marcat 
pe hărțile economice și administrative noi și lumi
noase însemne. în dreptul unor localități — altă
dată nici măcar consemnate cartografic — au apă
rut cunoscutele cerculețe care — în legenda hărților 
— indică orașe. Numai în ultimul deceniu — după

cum arată datele recensămîntului din 5 ianuarie 
1977 — pe harta țării au apărut 53 de orașe noi. 
în aceeași perioadă, populația din mediul urban a 
crescut cu aproape 3 000 000 de locuitori.

Urmare firească a industrializării în ritm susținut 
a țării, a repartizării raționale a forțelor de pro
ducție și a transpunerii în viață a vastului program 
de sistematizare a localităților, procesul de urbani

zare cunoaște în acest cincinal o intensificare fără \ 
precedent. Pînă în 1980, celor 120 de comune care 
vor deveni centre urbane li se vor adăuga alte opt, 
foste vetre ale răscoalei din 1907.

în pagina de față, prezentăm astăzi patru din 
aceste localități în dreptul cărora cartografii vor 
contura, în 1980, tot atîtea însemne ale unor noi
orașe.

FLĂMÎNZI

Călătorie 
anticipativă 

pe o machetă 
concretă

• Primul traseu al viitorului 
oraș: de la „Cultura mare“ 
din cîmp la zona industrială.

• Milioanele de azi ale des
culților de odinioară.

Mergem spre Flă- 
mînzi. E zi de iulie, 
e zăpușeală. Ce cău
tăm la Flămînzi ? Ve
chea comună, cu ca
sele ei. aflate odini
oară intr-o rină, cu 
drumurile ei desfun
date. cu întunericul si 
cu flăminzii ei. a ieșit 
în anii noștri, ai so
cialismului. la lumină. 
Dar ceea ce ne-a atras 
mai mult in această 
parte a tării, ceea ce 
pare fascinant si, tot
odată. uluitor e că 
Flăminzii — fostul sat 
al flăminzilor. al mi
zeriei — 
pină în 
Pare de 
lemente 
banizare 
drept, si
mînzi. Case frumoase 
— majoritatea noi, 
mari. construite din 
cărămidă — drumuri 
bune, o avere obșteas
că de multe milioane 
de lei.

Totuși, cum vor 
Flăminzii, în

va deveni. 
1980. oraș, 

necrezut I E- 
multe de ur- 
există. ce e 

acum în Flă-

viitorii ani ? în cele 
ce urmează, încercăm 
împreună cu primărița 
localității, tovarășa 
Eugenia Baraboi, să 
anticipăm contururile 
viitorului oraș.

...După ce treci de 
comuna Coșula, pe 
partea dreaptă, se ză
rește o pădure odih
nitoare. care se întin
de pină spre minăsti- 
rea Vorona si mai 
departe, către Fălti
cenii lui Sadoveanu si 
ai atitor altor cărtu
rari. Intrăm in fosta 
comună Nicolae Băl- 
cescu. suburbie a vii
torului oraș Flăminzi. 
Case frumoase, unele 
deja etajate, cu pă
duri de antene TV, cu 
spatii verzi, cu toate 
cele trebuitoare unor 
oameni gospodari. A- 
poi ? Orașul propriu- 
zis. Orașul Flăminzi. 
E chiar la șosea. Pe 
stingă, opt blocuri.. Ce 
era aici înainte ? ‘ Un 
magazin sătesc si ci- 
teva case micuțe...

Centrul gravitează 
în jurul obeliscului, 
ridicat în această pri
măvară. în memoria 
răsculaților de la 1907. 
Mai intii — sediul po- 
litico-adminiștrativ. A- 
poi. o casă de cultură 
cu cinematograf, o u- 
nitate poștală cu cen
trală telefonică și din 
nou blocuri. în total 
— pînă în anul 1980 — 
500 apartamente. în 
dreapta, de la obelisc 
spre muzeu — un tea
tru de vară, un sta
dion si întinse spatii 
verzi. Mai departe, in 
fostul centru civic — 
iarăși blocuri de lo
cuințe.

Spre Iași, plecind de 
la obelisc. întîlnim 
noul spital cu policli
nică. un complex co
mercial cu prestări de 
servicii, o brutărie, o 
baie populară, un li
ceu de specialitate cu 
16 săli de clasă, o gră
diniță. o creșă etc. 
Apoi vine zona indus
trială. Aici îl avem

ghid pe dr. ing. Eu
gen Tiperciuc. de la 
consiliul popular jude
țean :

— Aceasta este noua 
filatură cu finisaj și 
vopsitorie. Alături, o 
secție de preparare a 
brinzeturilor. o moară 
de grîu și porumb 
pentru germinare, iar 
aici (într-un alt sec
tor al machetei) e o 
îngrășătorie de berbe- 
cuti și un alt complex 
zootehnic pentru vaci 
cu lapte. Ca un pă
ienjeniș. rețeaua de 
apă potabilă si de ca
nalizare reunește toate 
aceste obiective.

— în linii mari, asa 
vor arăta Flăminzii 
anului 1980 — ne-au 
spus în încheiere pri
mărița si inginerul 
Tiperciuc.

— De ce „in linii 
mari" ?

— Pentru că oame
nii din viitorul nostru 
oraș — ne-a răspuns 
primărița — sînt deo
sebit de harnici si în-

treprinzători. An după 
an. comuna Flămînzi 
s-a situat pe locuri 
fruntașe în întrecerea 
pentru mai buna gos
podărire și înfrumuse
țare a localităților.

...Despre Flăminzi, 
despre focul revolu
ționar aprins aici acum 
șapte decenii, despre 
locul de unde au iz
bucnit marile răscoale, 
despre evoluția spec
taculoasă a satului in 
anii evului socialist 
s-au scris, numai in 
primăvara acestui an. 
nenumărate ... 
Rememorare firească. 
De aici au 
răscoalele țărănești. Și 
iată că a trebuit să 
revenim. Căci. într-un 
an comemorativ, isto
ria va marca si îm
plinirea unei aspirații 
mai noi. posibilă nu
mai in anii noștri : 
Flămînzi — oraș al a- 
nului 1980. rod al poli
ticii intelepte a parti
dului si statului nos
tru.
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PLENIȚA-Dolj

Privind de la etaj, 
in cîmpia rotundă 

ta o piine
• Cînd spunem „sperăm", înseamnă „în

făptuim",
• Cu ce se ocupă cei 1500 de noi 

angajați...
• Ați auzit de „Cartierul viitorului" de la 

Plenița?
Cîmpia Plenitel — 

rotundă ca o piine — 
împrăștie pînă depar
te aromele griului se
cerat. Cooperativa a- 
gricolă de producție 
de aici deține, de mai 
multi ani. titlul de 
Erou al Muncii Socia
liste pentru recoltele 
mari obținute. Dacă 
e nevoie" ca toți cei 
50 de mecanizatori 
să lucreze zi și noap
te, toți lucrează. 
Dacă e nevoie să iasă 
în cîmo 2 000 de brațe 
de mutică, atitea ies. 
Acestea sînt argumen
tele pe care se bazea
ză localnicii cînd spun 
„sperăm", dar. de fapt, 
sînt convinși că vor 
obține recolte si mai 
mari. Pentru că oa
menii, cu hărnicia lor. 
sint cea mai mare avu
ție a acestei așezări.

Mai aduc plenitenii 
si o altă bogăție la în- 
tilnirea cu viitorul 
oraș : spiritul lor de 
buni gospodari. Dato
rită acestei virtuți, co
muna lor arată de pe 
acum ca un orășel. Ca
sele, multe cu etaj, 
sint ordonat aliniate 
de o parte si de alta a 
arterei principale. Tot 
ce s-a construit aici 
în ultimii ani s-a con
struit atît pentru ne
voile prezentului, cit 
și pentru cele ale vii
torului. Simbolic in 
acest sens este faptul 
că Jocul în care au 
fost grupate cele 200 
de apartamente înăl
țate pentru specialiștii 
din agricultură, pen
tru intelectualii comu
nei si pentru ceilalți 
angajați se numește — 
anunțînd parcă naș
terea orașului — „Car
tierul viitorului". Dar

si celelalte edificii 
înălțate în ultimii ani 
— spitalul, policlinica, 
liceul, casa de cultură, 
magazinul universal, 
creșa si grădinițele — 
au toate, de aseme
nea. nu numai o arhi
tectură de tip urban, 
ci și dotări ca la orâs : 
apă. canalizare, termo- 
ficare...

In această primăva
ră. pentru asigurarea 
unei dezvoltări econo- 
mico-sociale mai ra
pide în anii următori, 
pentru a deveni pînă 
în 1980 oraș. Plenița 
a primit de la bugetul 
statului — ca alte 
șapte vetre ale răs
coalei din 1907 — im
portante investiții su
plimentare. Ce obiec
tive vor da împlinire 
de așezare urbană a- 
cestei frumoase comu
ne. din cîmpia Doliu
lui ? Fără industrie, 
fără forța ei înnoi
toare. nu se poate 
naște un oraș. Așa că 
în anii următori vor 
fi construite aici două 
secții ale întreprin
derii de reparații auto 
Craiova, o fabrică de 
uleiuri eterice si alta 
de prelucrare a lapte
lui. De asemenea, se 
va extinde actuala sec
ție de bunuri de con
sum. în anul unu al 
existentei sale, orașul 
va avea deci unităti 
industriale reprezen- 
tînd . construcția de 
mașini, industria ali
mentară si bunurile de 
consum. Dar. întrucît 
orașul va avea un 
profil agroindustrial, o 
serie din obiectivele 
ce se vor construi au 
ca scop si dezvoltarea 
intensivă a agricultu
rii. Cea mai importantă

dintre acestea este, 
fără îndoială, construi
rea unui sistem de iri
gare pentru 3 200 ha. 
adică aproape jumă
tate din suprafața a- 
gricolă a comunei. Ce
lelalte două sint o în
grășătorie pentru creș
terea a 15 000 berbe- 
cuți anual si un com
plex avicol cu o capa
citate de 600 000 de 
pui anual.

Dar un oraș se înal
tă nu pentru a purta 
un nume. ci. in pri
mul find, pentru a 
crea condiții mai bune 
de viată si civilizație 
locuitorilor săi. Ple- 
nita va răspunde din 
plin si actestor cerințe, 
în prima etapă va 
avea peste 1 500 de 
angajați, apoi numă
rul va creste. Noile 
dotări sociale vor a- 
duce și ele multe îm
bunătățiri ale condiții
lor de viață. Alte 150 
de apartamente se vor 
construi, pînă în 1980, 
iar 8 săli de clasă, o 
sală de gimnastică, un 
internat-cantină se vor 
adăuga la cele șapte 
edificii de învătămînt 
ale comunei. De ase
menea. un modern 
complex — care va 
găzdui aici principa
lele prestări de servi
cii necesare într-un 
oraș — se va adăuga 
și el celor peste 30 de 
unităti cu acest profil 
existente acum în co
mună. Pină în 1980 
se vor extinde cu 5 și. 
respectiv. 10 km lu
crările de alimentare 
cu apă si canalizare, 
se vor realiza mai 
multe legături directe 
de transport cu prin
cipalele localități.

PUTINEIU-ilfov

Repere ale viitorului
• Principala 
cooperativele 

întreprinderi
Profesorul Nicolae 

Sirbu, directorul șco
lii din comuna Puti- 
neiu, ne aduce o foaie 
Îngălbenită de vreme. 
E ruptă dintr-o carte. 

■’ O prezentare a locali
tăților de la începutul 
acestui secol, din care 
aflăm: „Putineiu — 
comună rurală, din 
județul Vlașca... Popu
lație — 1 346 suflete, 
două mori, două caza
ne de făcut rachiu... o 
școală mixtă frecven
tată de 55 copii... 10 
cîrciumi". Azi există 
aproape patru sute de 
elevi și douăzeci și 
șapte de cadre didac
tice, iar în perspectivă
— un liceu agricol. 
Mulți fii ai comunei 
învață in licee și școli 
profesionale la Giur
giu și București.

Prezentarea comunei 
de azi o continuă to
varășul Ion Drăghici, 
primarul:

— Pentru început — 
0 acest început în
seamnă pină în 1980
— se vor realiza o 
unitate de confecții, 
care va da de lucru 
la 300 de angajați, o 
fabrică de brinzeturi, 
un atelier de repara
ții auto și utilaje a-

( gricole, primele două

ții și-au adus plite de 
gătit electrice. Se 
desfac mărfuri îA va
loare de peste 10 mi
lioane lei. în comu
nă sint și numeroase 
autoturisme proprie
tate personală. De
sigur, veniturile care 
permit asemenea cum
părături nu provin 
doar din retribu
țiile angajaților la 
diferite unități de 
stat. Peste sase sute 
de familii au drept 
principală sursă de 
venituri munca în cele 
3 cooperative agricole.

...Sint doar cîteva 
repere ale Putineiului 
contemporan. Poate că 
trebuiau amintite și 
citeva ale trecutului. 
Cindva așezare dacică, 
castru roman, loc de 
popas al oștilor lui 
Mihai Viteazul, comu
nă intrată în istorie 
prin eroii săi în războ
iul independentei, par- 
ticipantii la răscoala 
din 1907, eroii de la 
Mărăsti si Mărăsești. 
Azi. noua ei istorie se 
scrie sub ochii noștri. 
Este istoria transfor
mărilor socialiste care 
modifică harta tării 
completînd-o cu încă 
un nume de oraș : 
Putineiu.

sursă de venituri: munca în 
agricole și în viitoarele 
• Comerț - ca la oraș.

clădiri tip bloc cu pa
truzeci de apartamen
te pentru specialiști, 
centrala termică, o 
casă de cultură, un 
nou dispensar uman 
cu farmacie,' o baie 
publică, rețeaua de 
alimentare cu apă...

Lucrările la alimen
tarea cu apă au în
ceput. Odată cu 
construcția celor două 
blocuri vor începe lu
crările la sistemul de 
canalizare și epurare a 
apelor menajere. S-au 
amenajat trotuare pe 
1.5 km, iar lucrările 
continuă pe alți 12 
kilometri.

Primarul vorbește 
sigur, cu competentă, 
de parcă în viața lui 
n-ar fi făcut nicioda
tă altceva decît să 
construiască orașe. El 
vede de pe acum în
fățișarea comunei și 
dincolo de anul 1980, 
cînd în perimetrul 
central, sistematizat, 
al localității se vor 
inălța alte sute de a- 
nartamente.

Am trecut pe la cî- 
teva magazine din Pu
tineiu. Se cumpără din 
ce în ce mai multă 
mobilă, frigidere, mo
torete. biciclete, case- 
tofoane, confecții. Al

„Atunci, in martie 1907. a 
fost multă jale la Pătu- 
lele — își amintește Tă- 
nasc Pirvuceanu. în virstâ 
de 93 de ani. unul din par
ticipanta la răscoală. După 
ce. cu o zi mai înainte, cei 
din Viasu au dat foc cona
celor. ne-am ridicat si noi. 
pătulenii. Toată suflarea 
comunei — bărbați, femei 
si copii — am pornit spre 
conacele boierilor. Parcă-1 
văd si acum pe Constantin 
Gh. Uliu cum îi îndemna 
pe oameni să-si facă sin
guri dreptate, să nu aștepte 
mila celor care atîta amar 
de vreme le-au furat rodul 
muncii. -“De la Grivița si 
Smirdan. unde am văzut 
moartea de atîtea ori. am 
primit decorații — i-a spus 
el ofițerului care-i coman
da pe soldați. De ce voi ne 
dați acum gloanțe ?» înfu
riat. ofițerul s-a apropiat 
de Constantin Uliu si a 
tras sase gloanțe în el. A- 
lături. lingă alti țărani, a 
căzut si fiul său — Nicolae 
Uliu. Pe noi. ceilalți, ne-au 
legat, ne-au bătut, ne-au 
purtat zile si săptămini in 
sir pe la Severin...".

Istorisirea veteranului 
este completată de docu
mentele vremii, din care 
aflam că. in 1907. aproape 
93 la sută din locuitorii de 
atunci ai comunei, cei mai 
multi fără nici o palmă de 
pămînt. munceau pe mo
șiile boierilor si abia își 
duceau zilele, că 55 la sută 
din copii mureau oină la 
virsta de 2—3 ani. din cau
za bolilor de tot felul, că 
țăranii lucrau in dijmă, la 
boier, între 4 și 8 pogoane 
de pămînt. dar pentru 
munca lor nu nrinjeau nici 
strictul necesar.

Astăzi, comuna are o 
putere economică ce o si

tuează printre așezările de 
frunte din cîmpia mehe- 
dinteană. Numai in ultimii 
10 ani. ca urmare a extin
derii mecanizării si chimi
zării. producțiile la hectar 
au sporit de cite trei si Pa
tru ori. în fermele de 
cimp. în fermele legumico
le si viticole. în zootehnie, 
activitatea este condusă de 
către Specialiști. Și ei. spe
cialiștii. au o ambiție : să 
introducă. în toate sectoa
rele. tehnologiile moderne 
de lucru, ceea ce este nou 
în știința agrotehnică. Pă
tulenii au învățat si înva
ță mereu cum anume să 
sporească si mai mult rod
nicia pămîntului. Pentru 
producția dc porumb rea
lizată în 1975, în sistem ne
irigat. cooperativa agricolă 
Pătulele I a fost distinsă cu 
inaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste si meda
lia de aur „Secera si Cio
canul".

De la primarul Aurel 
Filip aflăm care este, 
astăzi, zestrea edilitară a 
localității : patru loca
luri de scoală, cu labora
toare bine dotate. în care 
învață aproape 600 de co
pii : patru grădinițe ; două 
cămine culturale, cu peste 
1 000 de locuri ; o bibliote
că cu peste 10 000 de vo
lume : un dispensar uman 
nou. de curînd dat în fo
losință. care dispune de 3 
secții — stomatologie, me
dicină generală, pediatrie : 
8 unități comerciale, care 
desfac zilnic produse în va
loare de milioane de lei : 
6 unităti prestatoare de 
servicii către copulație si 
multe altele.

Imaginea de azi a comu
nei ar fi incompletă dacă 
n-am aminti si alte reali

zări edilitare : asfaltarea 
arterei principale a comu
nei. amenajarea a 16 000 
mp trotuare, construirea 
unui local de postă, cu cen-

PĂTULELE — Mehedinți 

0 așezare 
înfloritoare 
sub soarele 

socialismului
• Ce povestește un bătrîn de 93 
de ani • In ultimii 10 ani, pro
ducțiile la hectar au crescut de 
cîte 3 și 4 ori • Ambiția specia
liștilor : în toate sectoarele - 
tehnologii moderne • Cîte meserii 

se practică azi la Pătulele?

trală telefonică, a altor e- 
dificii. între care o farma
cie. piață si brutărie. La 
realizarea acestor obiec
tive. numai în ultimii 6—7 
ani locuitorii comunei au 
efectuat, prin muncă vo- 
luntar-patriotică, lucrări 

în valoare de peste 7 mi
lioane lei. Ei știu un lu
cru : tot ceea ce fac, 
fac pentru ei, pen
tru bunăstarea lor. Mulți 

absolvenți ai școlilor din 
comună, din ultimul de
ceniu, au revenit la Pă
tulele. Au revenit ca 
profesori, ca medici, ca in
gineri. ca șoferi, ca meca
nizatori. ca lăcătuși, ca 
strungari...

— Cîte meserii se prac
tică. astăzi, la Pătulele ?

— Avem si o asemenea 
statistică — ne răspunde 
primarul. Pînă acum se 
practică 35 de meserii. în 
ultimii 20 de ani. aici, la 
Pătulele. s-au înăltat peste 
600 de case noi. alte zeci 
de case au fost extinse, au 
fost mărite si adaptate 
după gustul si preferința 
fiecăruia. Sînt case spațioa
se. cu cîte 3. cu 4 si chiar 
cu 5 camere. în 500 de case 
există televizoare. Mobila, 
frigiderul, televizorul, ma
șina de spălat rufe sînt. de 
acum, obiecte „strict nece
sare" si prezente aproape 
in fiecare casă.

Care este, astăzi, „cota" 
de bunăstare si civilizație 
a unui cooperator din Pă
tulele ? Să ne oprim în 
casa lui Andrită Alexan
dru. Acum 25 de ani. acesta 
locuia în două cămăruțe, 
cu întreaga familie. Astăzi, 
are o casă impunătoare — 
casă care se invirteste. cum 
zice el. după soare. în cele 
patru camere — mobilă de 
ultimă modă, televizor, a- 
parat de radio, frigider. 
Asa arată astăzi mai toate 
casele din Pătulele.

Cum va arăta în viitor 
comuna ? Din suma de a- 
proape o jumătate de mi
liard de lei alocată foste
lor vetre ale răscoalei din 
1907, prevăzute să devină 
orașe, comunei Pătulele îi 
revin neste 43 de milioane 
lei. S-au stabilit principa
lele obiective care urmea
ză să se construiască în 
noul oraș din cîmpia de 
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lingă Dunăre : o fabrică de 
semiindustrializare a legu
melor si fructelor; o îngră- 
sătorie de berbecuți ; un 
nou si modern centru de 
vinificație. în același timp, 
se vor termina lucrările de 
alimentare cu apă a loca
lității. se va extinde asfal
tul pe arterele principale 
ale noului oraș, se vor con
strui un nou complex co
mercial si numeroase uni
tăti prestatoare de servicii; 
vor fi date in folosință pri
mele blocuri cu apartamen
te moderne, confortabile.

— în același timp, ne 
spune Aurel Filip, prima
rul viitorului oraș — se 
vor realiza obiective prin 
contribuția în muncă și 
în bani. Ne bucură fap
tul că am primit vizi
ta Comisiei județene de 
sistematizare, cu care am 
stabilit amplasamentele vi
itoarelor obiective. Aș 
vrea doar să adaug că 
membrii comisiei au ținut 
seama de numeroasele su
gestii și propuneri făcute de 
cetățeni. Știm de pe acum 
modul în care va arăta vii
torul centru civic al ora
șului agroindustrial Pătu
lele. în aceste zile, pătule
nii muncesc de zor ne o- 
goare. dar si la acțiuni de 
bună gospodărire si înfru
musețare a localității lor. 
la construirea unei noi 
grădinițe cu 120 de locuri. 
Numai prin munca volun
tară. de la începutul anu
lui si oină acum, pătulenii 
au efectuat lucrări în va
loare de peste un milion 
lei.
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Pe scena teatrului,
• •ca și pe scena vieții

eroul muncitor
Unul din aspectele noi 

ale dramaturgiei noastre 
istorice, care o deosebesc 
de cea clasică, este, după 
cum am mai semnalat cu 
alt prilej, prezenta mai 
hotărită, mai substanțială, 
in orice caz activă și sem
nificativă — chiar dacă nu 
intru totul corespunzătoa
re dimensiunilor reale —a 
eroului popular, a maselor 
făuritoare ale istoriei. Este, 
desigur, un subiect de me
ditație pentru dramaturgi, 
pentru creația lor viitoare, 
găsirea unor noi mijloace 
artistice mai convingătoa
re, de desăvîrșire a por
tretului schițat.

Problema eroului popular, 
a prezenței pe scenă, în i- 
postaze semnificative, a o- 
mului din mase, a făurito
rului bunurilor materiale 
constituind însăși . temelia 
societății noastre, prezintă o 
și mai acută stringență în 
dramaturgia cu tematică 
actuală. Sigur, nu e cazul 
să reinnoim disputele cu 
privire la despărțirea ar
bitrară între „istoric" și 
„contemporan". Istoria este 
implicată în prezentul fier
binte pe care-1 trăim cu 
toții cu intensitate, fertili- 
zind meditația, luminind în
țelegerea, stimulind proiec
tele de viitor. La rîndul 
său, prezentul ghidează in
vestigația în adincul isto
riei. Dar prezentul, reali
tatea noastră de intens di
namism sînt, totodată, is
torie. O istorie care se 
făurește sub ochii noștri, cu 
participarea noastră. O is
torie creată zi de zi, odată 
cu fiecare șarjă nouă de 
oțel, cu fiecare armătură 
de beton, cu fiecare palmă 
de pămint smulsă naturii, 
cultivată de om cu uneltele 
sale perfecționate. O isto
rie pe care o fac toți 
acești oameni, milioane, 
minuitori de unelte per
fecționate, stăpîni în. țara 
lor, pe munca lor, pe roa
dele muncii lor.

în ce măsură a reușit 
dramaturgi^ noastră să-i 
aducă în scenă, pe acești 
oameni, care astăzi repre
zintă peste cinci milioane, 
un sfert din populația ță
rii ? în ce măsură, mai di
rect spus, este. prezentă pe 
scenă clasa noastră Th'trțf®’"

unui schematism ine-tribut 
vitabil începuturilor. Prima 
comedie contemporană cu 
adevărat revoluționară. Mie
lul turbat de Aurel Baran
ga, aducea în scenă un erou 
cu totul nou, muncitorul 
inovator, intransigent, mi
litant impotriva birocratis
mului, pentru victoria nou
lui, avînd in el ceva din 
popularul nostru Păcală.

Intrarea societății noastre 
într-o nouă etapă a con
strucției socialiste a deter
minat un nou mod de re
flectare artistică a realită
ții bazat pe o înțelegere 
mai adîncă și, totodată, mai 
complexă, mai nuanțată a 
proceselor sociale, a rela
țiilor umane. Din această 
perioadă reținem De n-ar 
fi iubirile de Dorel Dorian 
și, mai 
văzută, 
Ochiul 
Everac, 
factură 
zînd momente inedite, ca
racteristice din procesul d© 
industrializare a țării, pro
ces revoluționar implicitul, 
odată cu 
uneltelor și metodelor de 
producție, 
conștiințelor.

Eroul uneia din cele mai 
valoroase piese din ultimii 
zece ani, Acești îngeri triști 
de D. R. Popescu, este un 
tinăr muncitor. Ion, a că
rui sete de puritate, de 
cinste și dreptate, dublată

ales. Ștafeta ne- 
Ferestre deschise, 

albastru de Paul 
piese diferite ca 

dramatică, surprin-

transformarea

transformarea

de o intransigență dusă 
uneori pină La ultimele li
mite, se manifestă într-un 
mod cu totul original și 
complex, făcind din el unul 
din personajele cele mai 
interesante din dramatur
gia noastră contemporană. 
Demn de remarcat mi se 
pare faptul că, în etapa 
mai recentă, piesa
promovează in prim plan 
un erou muncitor este tot 
o comedie: Viața e ca un 
vagon? de Paul Everac, 
satiră acidă, în ciuda aeru
lui ei ușor revuistic.

S-ar mai putea, desigur, 
aminti unele piese a căror 
acțiune se petrece în mediul 
industrial sau are tangențe 
cu acesta: Adincimi de 
Constantin Chirițâ, Femeia 
fericită de Comeliu Leu, 
Un tînăr mult prea furios 
de Virgil Stoenescu. Dar 
ele și altele ca ele nu de
pășesc un nivel modest de 
realizare artistică.

Dar rostul acestor însem
nări nu este de a face un 
inventar al întregii produc
ții dramaturgie© inspirate 
din mediul industrial. Esen
țială nu mi se pare atit 
cantitatea, cit calitatea. Or, 
sub raportul calității — și 
nu numai artistice — ne- 
implinirile sînt evidente.

Mediul social în care se 
petrece acțiunea e, desigur, 
important, dar prin el în
suși mediul nu poate în
semna totul. Mediul indus-

/

care

De 
eroii

di-

ca orice 
la bază 

Necunoaș-

trial apare adesea în piese 
ca un simplu cadru, con
vențional pentru un con
flict care s-ar putea petre
ce în orice alt mediu, 
cele mai multe ori, 
pieselor sînt ingineri, 
rectori, activiști cu munci 
de conducere. Muncito
rii apar în treacăt. fțe 
ca figuri pitorești, fie ca 
figuranți. Problematica e a- 
desea minoră, insignifiantă. 
Nu cumva dintr-o preju
decată? Din aceeași preju
decată de care pomeneam 
cu alt prilej, care pretinde 
că „omul simplu" e un 
om fără probleme? Preju
decata aceasta, 
prejudecată, are 
necunoașterea, 
terea realității.

Fără îndoială, o vizită 
într-o mare uzină aduce 
înaintea ochilor o mulțime 
de oameni care manevrează 
o mulțime de mașini. Omul 
pare să se confunde cu 
mașina. Dar în realitate, 
fiecare om are o problemă. 
Fiecare om este o pro
blemă. Acești oameni sint 
materia din care se plă
mădește piesa, cu conflic
tul. cu personajele, cu ac
țiunea ei. Acești oameni 
trebuie cunoscuti in viata 
lor cotidiană și în esența 
semnificațiilor lor majore.

Frumusețea morală, pro
blematica complexă a mun
citorului înaintat erou al 
zilelor noastre oferă drama
turgiei, personaje de înaltă 
forță, adevărat! eroi dra
matici. Eroi care să întru
chipeze pe scenă, ca si in 
viață, clasa noastră mun
citoare. clasa conducătoare 
în ofensivă, ofensiva nou
lui. împotriva vechiului l 
ofensiva omului asupra na
turii, asupra mediului, a- 
supra lui însuși. Sînt piese 
așteptate.
Margareta BĂRBUȚA

esența umana,
superioară,

• •

Diversificarea îmbucu
rătoare pe care am consta
tat-o în stagiunea trecută, 
succesele realizate în acest 
sens în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei® ne, îndreptățesc să 
discutărh mai tranșant a- 
supra aspectelor ce pot fi 

____ ___  .... îmbunătățite și perfecțio- 
toare, „cea mai împort.an- ■■ hate. într-o formă sau alta,
tă forță a progresului ma- discuțiile care au loc in
terial și social*.*Clisa con-' jurul dramaturgiei si artei
ducătoare in societatea spectacolului ating, inevita-
noastră socialistă ? ' bil, problema eroului. Ca

încercări î 
realizări pdl — 
menționate. ' Să ” nu uitam 
că începuturile dramatur
giei noastre contemporane 
au fost marcate de piese 
care demonstrau tocmai 
rolul conducător, revoluțio
nar al clasei muncitoare: 
Cumpăna de Lucia Deme
trius, Minerii și Cetatea de 
foc de Mihail Davidoglu 
își structurau conflictul pe 
lupta deschisă, de clasă, din 
prima perioadă a revoluției 
noastre socialiste, plătind

și thiăr'tinel©' să, renunțăm la introduceri: 
>1 'fi,' ’ desigurr, :,hise pare1 dă'unii tineri

a societății noastre 
sonalități de excepție. în 
virtutea acestei teorii , am 
văzut cum — chiar in cazul 
unor piese mai vechi, care 
nu suportau ■ acest trata
ment — s-a operat. un fel 
de „dezeroizare" a marilor 
figuri istorice, care au a- 
jiyis — in multe -cazuri —

-atît de insignifiante îneît 
nici un spectator nu mai 
înțelegea de ce au fost ele 
— și de ce le consideră în 
continuare istoria — niște 
personalități de excepție.

îjlii cauza incapacității de 
a 'sesiza eroicul din noianul 
faptelor cotidiene putem 
oare afirma că redarea 
realistă a realității contem
porane exclude prezentarea 
unor întimplări ieșite din 
comun ? Din cauza sub
aprecierii nevoii tineretului 
de a avea în fata ochilor 
modele de personalități se
ducătoare. pe care să le ia 
de exemplu, să le urmeze, 
putem afirma că în viața 
noastră nu mai există eroi.

creatori. mai ales drama
turgi și regizori, imitind o 
modă lansată cîndva de 
noul roman francez și a- 
mestecînd cam fără noimă 
noțiunile, ajung uneori să 
pună semnul egalității intre 
caracterul colectiv al artei 
spectacolului și necesitatea 
— afirmată de ei — de a 
nu mal exista decît eroi co
lectivi, adică de a nu mai 
apărea în dramaturgie per-

deci nici în dramaturgie nu 
mai au ce căuta ? Evident, 
sint întrebări retorice, răs
punsul fiind, după opinia 
mea. unul singur: există un 
eroism pe care avem obli
gația de a nu-1 diminua de 
dragul vreunei teorii, exis
tă eroi pe care dramaturgia, 
dacă vrea să pătrundă la 
inima spectatorilor este ne
cesar să-i ridice mai vizibil 
pe scenă.

Desigur, e de datoria 
artei dramaturgilor de a 
dezvălui mai profund oa
menii. de a descoperi ce se 
ascunde in spatele aparen
țelor. de a identifica și 
reda în imagini memorabi
le esențele umane superioa
re si să ne dea astfel, în 
lucrările lor, eroi demni de 
modelele lor din viață.

Am convingerea că edu
carea prin teatru se poate 
face numai prin interme
diul unor asemenea eroi 
exemplari, care să-i con
vingă pe spectatori — pe ti-

neri, mai ales — că merită 
a fi urmați, imitați, luați 
drept model de gindire și 
comportare. Nu pledăm 
desigur pentru eroi sta
tuari. unilaterali, dar com
plexitatea, sau ceea ce 
se numește „umanizarea" 
eroului — și care a servit 
drept paravan, de multe 
ori, pentru „dezeroizarea" 
lui — nu înseamnă lipsirea 
lui de măreție, de. chiar, 
ceea ce are ieșit dir^omun 
și nici încărcarea Wui cu 
tare sau scufundarea intr-o 
anecdotică măruntă, peri
ferică. lipsită de semnifi
cații majore.

Ar fi o nedreptate să 
afirmăm că in noua noas
tră dramaturgie lipsesc cu 
desăvîrșire asemenea per
sonaje. începuturile mele 
regizorale sint legate 
Lupu Aman, activistul 
partid din „Secunda 58“ 
lui Doral Dorian, un perso
naj fascinant, model de 
conduită comunistă. Nu pot 
să nu amintesc apoi două 
personaje., scumpe mie, din 
dramaturgia lui Paul Eve
rac : pe Anghel Debrian, 
directorul din „Ștafeta ne
văzută", cel pentru care 
cinstea este mai presus de 
gloria personală, si pe Sever 
Frențiu, tînărul muncitor 
din comedia „Viața e ca un 
vagon ?“, model, si el, de 
atitudine comunistă față de 
realitățile înconjurătoare. 
Și, ca să rămînem tot în 
domeniul comediei, nu-1 
pot omite nici pe spiritua
lul și intransigentul Chitla- 
ru din „Opinia publică" a lui 
Aurel Baranga.

Toți aceștia și alții, de
sigur, sînt pentru mine — 
și cred că și pentru spec
tatori. ori de ci*e ori au 
ocazia să-i întilnească pe 
scenă — eroi fermecători, 
eroi cu care am dori să se
mănăm, de la care învățăm 
cum să ne raportăm la 
viată, la fenomenele socia
le, la oamenii din jur.

Dar asemenea eroi, chiar 
dacă există mai multi decît 
am amintit eu. sînt. totuși, 
prea putini fată de nece
sitățile muncii noastre edu
cative, fată de ce așteaptă 
spectatorii (și m-am con
vins de asta cu ocazia in- 
tilnirilor. numeroase, 
care le-am avut cu 
muncitori, studenti. 
care au solicitat cu 
tentă prezentarea De 
a unor asemenea eroi), fată 
de posibilitățile oferite de 
viatsț. Repet, nu cred că 
ne putem îndeplini sarci
nile educative (fără de care 

.munca noastră.nu are . nic 
un sens), dacă nu le pu
tem propune tinerilor spec
tatori mai multi eroi comu
niști demni de urmat.

De cite ori încep să ci
tesc o nouă piesă originală 
— si citesc foarte 
asemenea piese, 
atit de autori 
cit 
cu 
de 
La

pe 
tineri 
elevi, 
insis- 
scenă

muite 
semnate 

consacra ti. 
si de debutanti — o fac 
speranța si cu dorința 
a intilni asemenea eroi. 
Teatrul din Tg. Mures 

orice piesă care propune un 
asemenea erou — nu numai 
în intenție. însă, ci si în 
realizare artistică superioa
ră — va fi primită cu dra
goste si solicitudine.

Dan
ALECSANDRESCU 
regizor, directorul 
Teatrului de stat,
Tg. Mureș

Cum va funcționa în condițiile reorganizate

ÎNVĂȚÂMÎNTUL
LICEAL SERAL

între măsurile adoptate de condu
cerea partidului pentru perfecțio
narea organizării învătămîntului de 
toate gradele, un capitol distinct se 
referă la organizarea si functionarea 
în mod unitar a învătămîntului liceal, 
potrivit nevoilor d© pregătire a for
ței de muncă, in concordantă cu ce
rințele dezvoltării social-economice a 
tării. învătămintul liceal se organi
zează ca invătămint de zi si seral. Ne 
propunem. în cele ce urmează, să 
Drezentăm citeva dintre trăsăturile 
caracteristice ale liceului seral, așa 
cum sint ele definite în Decretul 
Consiliului de Stat privind organiza
rea si functionarea învătămîntului 
liceal.

înscris in contextul general al lar
gii accesibilități la cultură a po
porului. al învătămîntului nostru de 
stat, invătămint gratuit, deschis tu
turor celor dornici să Învețe, să-și 
însușească o pregătire și o calificare 
superioare, liceul seral se organizează 
pentru oamenii muncii care vor să-si 
continue studiile liceale. Asemenea 
licee funcționează în subordinea Mi
nisterului Educației și învătămîntu
lui. a ministerelor economice si a al
tor organe centrale care le organi
zează. precum si a comitetelor exe
cutive ale consiliilor pooulare iude- 
tene si al municipiului București. Au 
dreptul să se înscrie la cursurile se
rale ale liceelor persoanele, indiferent 
de virstă, care îndeplinesc condițiile 
de studii, sint încadrate in muncă, 
precum si țăranii care lucrează in 
gospodăria individuală, meșteșugarii 
cu ateliere proprii, liber profesioniștii 
care desfășoară activități autorizate 
de lege si femeile care îsi îngrijesc 
copiii sau desfășoară 
casnică. în gospodăria

Care sint condițiile 
care trebuie să le
viitorii elevi ? Ca si învătămintul li
ceal d© zi. cel seral se organizează în

o activitate 
proprie.
de studii pe 
îndeplinească

Artistul
propriei responsabilități

t
trat“. Premieră pe tară, tn distri
buție : Jerry Lewis, Stella Stevens, 
Del Moore, Buddy Lester. Regia : 
Jerry Lewis
Ritmuri de pretutindeni

(Urmare din pag. I)
siv. Răminind, bineînțeles, o datorie 
a publicului, a criticii de a-și spune 
părerile, într-un spirit analitic, ju
dicios, obiectiv. Fapt este că artiștii 
au dovedit adesea că știu să-și gă
sească singuri afinitățile stilistice; 
expozițiile de grup deschise de ei 
au izbutit, de multe ori, să pună in 
valoare ideile pe care li se înteme
iază viziunea, aspirațiile întrupate în 
formă și in culoare. De curînd, trei 
sculptori a căror sinteză artistică di
feră, în unele detalii, foarte limpede, 
au găsit modul de grupare a unora 
dintre lucrările lor astfel incit ele 
să se definească. în chip convingă
tor, prin comparație, prin raportare 
reciprocă, la ideile lor fundamen
tale.

Sint, fără îndoială, multe argu
mente care pledează pentru organi
zarea unor expoziții de amploare a 
căror structură să cadă în sarcina 
participanților. Firește, există și 
riscul ca eventuala subiectivitate a 
juriului să fi© înlocuită de subiecti
vitatea artiștilor Înșiși; după cum 
există riscul ca imaginea de ansam
blu să nu apară foarte limpede în 
mintea celor care-și aduc, fiecare, 
propriile opere. însă asemenea riscuri 
trebuie asumate in vederea perfec
ționării activității. După opinia mea, 
experiența cenaclului tineretului al 
Uniunii artiștilor plastici, de e- 
xemplu, ar avea șansa să ofere și 
celor mai virstnici o sugestie pentru 
organizarea unor expoziții echilibra
te, unitare. în orice caz, e deosebit 
de interesant 
imaginea pe 
contemporane 
pre ei înșiși
tistică, in general, despre felul în 
care vasta realitate socială de as
tăzi, lumea noastră spirituală, aspi
rațiile, meditațiile pictorilor, sculpto
rilor, graficienilor, ale tuturor crea
torilor de frumusețe se întrupează 
in operă de artă.

După cum ne arată experiența, ex
poziția jurizată prezintă, citeodată, 
primejdia unui fel de comodi
tate de gîndire. Se întimplă, nu 
o dată, ca participantei să aducă mai 
multe lucrări (uneori, exprimînd 
tendințe stilistice diverse), lăsînd pe 
seama juriului alegerea celei sau ce
lor care reflectă mai exact însușirile 
artistice necesare prezenței în expo
ziție. Devenind el însuși participant 
la organizarea expoziției, artistul 
preia, in mod firesc, exigența trebui
toare unui juriu.

în felul acesta, o manifestare de 
artă poate întruni unele însușiri noi

Si utij să se descopere 
care artiștii României 
și-au format-o des- 

și despre creația ar-

Aleea eroilor — amenajată re
cent în parcul central din 
Giurgiu, cu prilejul inaugurării 
Muzeului luptei pentru indepen

dența poporului român
Foto : E. Dichiseanu

teatre

și devine, desigur, o formă nouă de 
educare a gustului public, de această 
dată formulată cu exigență și răspun
dere din perspectiva celui care parti
cipă nemijlocit la crearea unei lumi a 
frumosului : trebuie să recunoaștem 
că diversitatea modalităților artisti
ce. semn riguros al libertății de crea
ție, poate avea toate șansele de a 
se înfățișa deplin. Se înțelege de la 
sine. în asemenea împrejurări rolul 
de comentator, de exeget al criticu
lui, răspunderea sa socială creșc și 
ele substanțial. Avem dreptul să aș
teptăm de la colegii noștri, artiștii, 
împlinirea unui act de responsabili
tate. de înaltă conștiință.

„Soarele mă găsește si 
mă lasă pe cîmp". spune 
Kupa Katalin punînd jos 
sapa în antreu, seara, la 
ora 9. cînd sosește ' 
petiție. Lucrează la 
rativa agricolă din 
și cîntă. dansează, 
culege folclor — activînd 
cu pasiune in ansamblul 
căminului cultural din Bi
calat.

Satul se află într-o vale 
la 3 km de Huedin — ju
dețul Cluj și este admi
nistrat si condus de consi
liul popular al orașului. 
Numără 8 000 de suflete, d® 
naționalitate maghiară, 
muncitori si membri ai 
cooperativei agricole.

Dimineața, la ora patru 
și jumătate, oamenii por
nesc la drum la munca 
cimpului ori cu trenul și 
autobuzul spre Cluj-Napo- 

și

la re- 
coope- 
Bicalat 
recită.

ca. Huedin. Aghires 
Poieni. Se întorc seara la 
ora sase, iar cei duși la 
cimp — la ora nouă. Și se 
duc la repetiție. La Cluj- 
Napoca în fiecare fabrică 
găsesti muncitori din Bi
calat. în Huedin la fabri
ca de mobil© stil „Vlădea- 
sa“. femeile lucrează la 
secția de lustruit, bărbații 
în secția de lăcătuserie. 
tîmplărie. în fabrica de 
lactate. Spre Cjucea. lingă 
castelul Goga este mina 
de piatră din Poieni, cei 
din Bicalat lucrează si aici 
ca si la Aghires. în mina 
de caolină. Cei rămași a- 
casă cultivă zarzavat, fruc
te în cooperativa agricolă

DUMINICA, 31 IULIE 1977
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentru toti
8.15 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copii : Robin

Hood — episodul 3
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 
17,05
17.55
18.55 
19,20
19.30

21,50
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ

LUNI, 1 AUGUST 1977 
PROGRAMUL^ I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune tn limba maghiară
19,00 -............... .... ■' — ■

19,50

Album duminical
Film serial : Exploratorii 
Cel mai bun continuă...
Micul ecran pentru cei mici 
1091 de seri
Telejurnal • 23 August 1977 — In 
întîmpinarea marii sărbători
File de istorie. Oastea la români 
(III) : ,,Continuatorii"
Film artistic : „Profesorul dls-

19.20
19,30

Imagini helvetlce — film de mon
taj
1001 de seri
Telejurnal • 23 August 1977 — In 
întîmpinarea marii sărbători 
Panoramic

PROGRAMUL II
16,30 Reportaj TV : Trecînd prin timp.

Oamenii uzinei 
16,45 Intilnire eu satira și umorul 
17,25'„1907“ — balet in Interpretarea 

ansamblului Operei Române. Muzi
ca : Tlberiu Olah și Dumitru Ca- 
poianu
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală
Pentru căminul dv.
Popor unit viteaz, biruitor — emi
siune de versuri 
Bucureștiul nostru
Film serial pentru copil : „Cuore“ 
1001 de seri
Telejurnal • 23 August 1977 - 
întîmpinarea marii sărbători

19,50 Actualitatea bucureșteană 
20,10 Seară de balet : „Romeo și 

lleta" de Serghel Prokofiev, 
gia șl coregrafia : " 
vrovskl. tn rolurile 
Natalia Besmertova, 
vrovskl, luri Papko, Vladimir Le- 
vașev, Vladimir Romanenko, 
lexei Zakalinskl, Vladimir Golubin. 
Irtna Krasavina. Tatiana Stepano
va. Scenografia : Plotr Viliams.

21,40 Film serial : „Regan"

17,35

18,10
18.25

18,40
18,55
19.20
19.30 în

19.50
20,30 Roman-foileton : „Ce verde era 

valea mea" — ultimul episod
21,25 Cadran mondial
21.50 „Cîntarea României" : Laureat! al 

festivalului national. Corul între
prinderii „23 August" București și 
Corul de cameră din Suceava

22,20 Telejurnal

Ju- 
Re-
La-Leonid 

principale : 
Mihail La

A-

trepte : treapta I — clasele IX—X și 
treapta a Il-a — clasele XI—XIII. 
Treapta I de liceu face parte inte
grantă din învătămintul obligatoriu 
de 10 ani. în treapta a Il-a a liceu
lui serai, care durează 3 ani, se pot 
înscrie oamenii muncii absolvenți ai 
clasei a X-a sau cei care posedă stu
dii echivalente.

Admiterea în clasa a XI-a la învă
tămintul seral se face fără concurs. 
In cazul în care numărul candidatiior 
este mai mare decit numărul locuri
lor planificate, admiterea se va face 
prin concurs. Repartizarea planului 
anual de școlarizare pe tiouri si pro
filuri de licee, precum si ne meserii 
se face de către Ministerul Educației 
si învătămîntului. cu acordul Comi
tetului de Stat al Planificării si Mi
nisterului Muncii, la propunerea mi
nisterelor economice, a 
gane centrale si locale 
tratiei de stat care 
licee.

Conceput, în general.
profiluri ca si liceele cursuri de zi, 
in liceele serale se vor putea orga
niza si unele profiluri distincte. în 
funcție de pregătirea profesională a 
elevilor si. mai ales, de cerințele dez
voltării econom ico-soci ale.
oară, pentru persoanele care 
dese aptitudini deosebite în 
niul muzicii, artelor plastice și core
grafiei și doresc să se perfecționeze 
In unul din aceste domenii, se pot 
organiza licee șerale de artă. în ca
drul liceelor pedagogice, precum si 
pe lingă instituțiile de artă. în liceele 
serale, activitatea se organizează si 
desfășoară pe baza unor planuri de 
invătămint adaptate cerințelor per
fecționării pregătirii forței de muncă 
încadrate in producție.

Pentru persoanele încadrate in 
muncă in alte domenii decit cele ale 
profilului in care liceul resDectiv 
pregătește cadre, se pot organiza 
clase unde se va studia dună clanuri 
de invătămint ce nu mai includ pre
gătirea practică de specialitate. Pen
tru elevii din producție care lucrează 
în schimburi, se pot organiza clase 
care își desfășoară activitatea dimi
neața sau după-amiaza. în funcție de 
programul de muncă al acestora. în 
cazuri întemeiate, pentru elevii care 
din cauza distantei sau din alte mo
tive nu pot frecventa zilnic școala, 
cursurile se pot organiza de 2—3 ori 
pe săptămînă. sau în perioade 
pacte.

La încheierea studiilor, elevii 
lui seral susțin examenul de 
laureat — prin care se verifică 
lui de pregătire generală si de spe
cialitate — si primesc 
bacalaureat, care le dă 
participe, potrivit legii, 
de admitere în oricare 
invătămint superior.

Pentru informații suplimentare, 
privind actele necesare, datele în
scrierii. candidatii se vor adresa li
ceelor din localitățile sau zonele în 
care locuiesc.

celorlalte or
ale adminis- 

oreanizează

cu aceleași

Bună- 
dove- 

dome-

com-

llceu- 
baea- 
nive-

diploma de 
dreptul să 

la concursul 
instituție de

Florica DINULESCU

și în grădini, dîndde mîn- 
care la ai lor si orașului 
Huedin.

Dintr-un cerc de lucru 
de mină s-a născut echipa 
culturală a căminului cul
tural din Bicalat.

în 1953. profesoara Nas- 
zodi Irăn soseste în sat cu 
soțul său. Naszodi Ferenc. 
Introduce în scoală obliga
toriu lucrul de mină. Ku-

sie deosebită. Gospodinele 
l-au invitat la o masă de 
unde nu lipsea nici vesti
tul colac de curtoș. (Unde 
apare Bicalatul apare și 
colacul de curtos — res
ponsabilă în această pri
vință fiind bătrîna de 70 
de ani Mâtyăs Karola). 
Mâtyâs Karola e pensio
nară a cooperativei agri
cole. membră însufleți

si să faci contrariul în 
viată".

în 1960. montajul literar 
cu obiceiuri populare lo
cale intitulat ..Belșug" a 
fost distins cu un premiu, 
iar în 1965 au adus de la 
București premiul special al 
juriului. în reprezentație 
rolul mirelui a fost jucat 
de I. Noja. tînăr activist 
cultural al U.T.C.. proas-

vel cultural mai ridicat. 
Multi din ei au biblioteca 
lor personală ca. de exem
plu. Bălint Erzsebet. croi
toreasă la cooperativa meș
teșugărească „Munca" din 
Huedin. Ca Si Kelemen 
Mârton — pensionar, fost 
muncitor fruntaș al coope
rativei meșteșugărești din 
Huedin, care de dimineață 
pînă seara lucrează la că-

ARTIȘTII AMATORI DIN BICALAT

tor, la pregătirea unui spec
tacol.

De neprețuit este ajuto
rul dat de directorul sco
lii, prof. Lakatos Andrăs și 
familia lui. Toți sint mem
bri ai echipei ; dacă din 
pricina unei împrejurări 
anume, unul nu poate să 
ia parte la repetiție, se 
prezintă si cere permisiu
nea să plece de la repeti
ție : in acest fel se 
portă toti ceilalți, 
mic la mare.

Simțul răspunderii
tive pentru munca cultura
lă ce se desfășoară în sat 
mi se pare pilduitor. înce- 
pînd de la conducătorii 
consiliului popular din 
Huedin, continuînd cu co
lectivul profesorilor, cu fie
care membru al echipei și 
sfirsind cu ultimul sătean 
din Bicalat.

Ajuns de opt 
la republicană, 
fost și va fi si
parte prezent, in toate ac
țiunile cultural-artistice.

Oamenii se scoală dimi
neața la ora 4. se urcă în 
tren. în autobuze sau merg 
pe jos la locurile de mun
că — se întorc după-amia- 
ză la 6 si intră în repetiție 
la ora 8 — uneori pînă 
noaptea tîrziu. Fac toate 
acestea cu mare plăcere. 
Activitatea lor bogată le 
aduce satisfacție spirituală.

com- 
de la

colec-

agrico- 
în co
si blu-

înceuut

dor D. Katalin — azi în 
virstă de 60 de ani — de
senează si învață femeile 
să brodeze motive popu
lare. Aici, toate fetele și 
femeile fac lucru de mină 
pentru cooperativa 
lă. care valorifică 
mert fete de perne 
ze naționale.

în acest cerc au
să citească versurile poe
tului Petofi Sândor — erou 
al revoluției din 1848. nu
vele de Mikszăth Kălmân, 
Mdricz Zsigmond. Ascul- 
tînd „Luceafărul" au în
drăgit poezia lui Eminescu, 
ale cărui capodopere le-au 
devenit familiare. în I960, 
poetul M. Beniuc a fost 
invitat ca 
cerc unde 
sale, si a

deputat în acest 
a recitat poeziile 
produs o impre-

tă a echipei — părerea ei 
este că această muncă cul
turală dă putere pentru a 
trăi cit mai mult, „Pentru 
asta trăiește".

în 1955 au prezentat pri
ma piesă de teatru intr-un 
act de Măricz Zsigmond.

în 1958. în timpul coo
perativizării comunei au 
prezentat piesa Valea dan
telei de Kormos Gyula, 
piesă cu o problematică 
legată de ceea ce frămîn- 
ta pe atunci satul. Pigmen
tat cu obiceiuri populare 
locale, spectacolul a luat 
premiul III pe tară. La 
întoarcerea acasă, toti cei 
care jucau în piesă — 90 
la număr — s-au înscris 
fără ezitare în colectiv, 
declarînd că „e Imoral să 
spui un lucru de pe scenă

păt absolvent de filolo
gie. azi președintele Comi
tetului de cultură și educa
ție socialistă al municipiu
lui Cluj-Napoca.

Consiliul popular al ora
șului Huedin, după acest 
succes, „i-a dăruit satului, 
drum de piatră" — cum 
spuneau oamenii.

în 1967—1968 echipa pri
mește mențiune. în 1974 
este decorată cu medalia 
jubiliară „30 de ani de la 
Eliberare". Și iată. acum, in 
1977 ansamblul din Bicalat. 
obține premiul II la Festi
valul national „Cîntarea 
României".

Nucleul echipei este 
format din oameni pre- 
zenți pe scenă de 25 de 
ani. Munca culturală per
manentă le asigură un ni-

minul cultural — oricînd e 
nevoie.

Familia Bartha lânos cu 
soția, ingriiitor la Școala 
generală dm Bicalat. cu 
cei 2 copii ai lor sînt 
membri permanenti ai e- 
chipei.

Secretarul 
cooperativei 
Dominic, e 
cu membrii 
ticipind
lui la activitatea 
cel dintîi argument al 
gentei este exemplul 
sonal.

Acești oameni nu
numai simpli executant! ai 
instrucțiunilor regizorale 
— date de profesoara Nas
zodi Iren, ci. exprimînd 
părerile lor personale iau 
parte in mod activ, crea-

ori la fina- 
Bicalatul a 
pe mai de

de partid al 
agricole. Antal 
foarte exigent 
echipei : par- 

cu toată familia 
echipei, 

exi- 
per-

sînt

BERECZKY Iulla
actriță la Teatrul maghiar 
de stat din Cluj-Napoca

• A.R.I.A. (la sala ansamblului 
artistic „Rapsodia română") : 
Spectacol extraordinar susținut de 
ansamblul folcloric „Oeehe" 
(Ghana) — 19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Ca
rambol — 20.
• Teatrul satirlc-muztcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : „Cam- 
plng-Boema" — 19.30.

cinema
SCA- 
18,15;

ls.30; 
9.30;

• Inspectorul și fantoma : 
LA — 9,15: 11,30; 13.45; 16;
20.30.
• Trei frați in vacanță —
20, Pisicile aristocrate —
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 grădina -
• Anul de grație 1573
— 9,30; 12; 14,30; ‘ '
• Rocky :
10,45; 13,15; 
ROVIAR — 
MODERN 
18,30; 20,45,
GRADINA CAPITOL
• Pasărea albastră :
— 9,15: 11,30: 13,45 '
• Operațiunea „ 
KIA — 9; 11,15;
20.15, FLOREASCA
15.30.
• Magnolia Înflorește din plin : 
FLOREASCA — 18; 20.
• Gluma : LIRA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18; 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,30.
• Timidul : EXCELSIOR - 9; 
11,15; 13,30; 16; 16,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 9; 11.15: 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Din nou... Disney — 9.30, Po
topul (seriile I-II) — 11.30; 15;
18,30 : COSMOS.
e Potopul (seriile HI-IV1 : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Comedie mută ’77 : GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15,
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15,30;
17,45; 20. VOLGA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Benji - 9,30: 11.30: 13.30; 15.30,
Maiakovski ride — 17,30: 19,30 ;
FERENTARI.
• Rolls Roice-ul galbep — 9,45;
11.45, Doamna cu cățelul — 18,30, 
Femeia cu două fețe — 20,30 ; .CI
NEMATECA.
• Cartea junglei — 9; 11.15: 13,30.
15.45, Moara cu noroc — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Acești vecini „minunați" : CO- 
TROCENI - 18; 20.15. BUCEGI - 
13.30: 15.30: 17,45; 19,45.
• Diavolii din Spartivento : BU
CEGI — 9: 11.15. la grădină —
20.15.
• Locotenentul McQ in acțiune :
COTROCEN1 — 9: 11.15: -------
15.45, MIORIȚA — 9: 11.15;
15,45; 18: 20,15.
• Furnicarul : POPULAR — 
18; 20.
• Minle rece : AURORA
11.15; ............................. ““ “
dină 
13.30;
20.30.
15.45;
VAL — 20.15.
• Mica sirenă : FLAMURA — 9.
• Dick Turpin : MUNCA — 13.30: 
15.45; 18: 20, GRADINA LIRA — 
20.15.
• Tereza, nu te voi părăsi : 
MUNCA — 9: 11.
• Invincibilul Luke — 16; 18. Glo
ria nu cintă — 20 : PACEA.
• Pușca veche : VIITORUL — 9 ; 
11.15; 13.30. GRADINA MOȘILOR
— 20.30.
• Roșcovanul : VIITORUL — 
15.45; 18: 20.15.
a Tom și Jerry — 9.30. Accident 

FLA-

20.
BUZEȘTI

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.

---------------- 20.15.
CENTRAL 

16; 18.15; 20,30.
.Petrol" : VICTO- 

13.30: 15,45: 18;
9: 11: 13;

13.30;
13.30;

15.45:

9:
13,30; 15.45; 18: 20. la grâ- 

— 20.15. TOMIS — 9: 11,15;
15.45; 18: 20, la grădină — 
FLAMURA - 11.15: 13.30;
18: 20,15. GRADINA FESTI-

— 11.30: 13.30; 16: 18: 20 : 
cAra.
• B. D. intră In acțiune : 
GHESUL — 16: 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam: 
DINA DINAMO — 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan!: 
DINA BUZEȘTI — 20,15.
• Șapte păcate : PARC-HOTEL
— 20.30.
• Mușcă și fugi : GRADINA UNI
REA — 20.15.
• Joe Kldd : GRADINA TITAN
— 20.15.
• Un orășel in Texas : GRADI
NA FLACARA — 20.30.

PRO-

GRA-

GRA-

Tabară 
internaționala
Complexul turistic de la Suior-Ma- 

ramures a găzduit, intre 17 și 30 iulie, 
o tabără internațională de pionieri. 
Peste 120 
Frankovsk 
Bratislava, 
Maramureș 
te a vacantei de vară, perioadă care 
a constituit un bun prilej de odihnă 
și recreare, de legare a unor prie
tenii. Programul taberei a cuprins 
numeroase activități cultural-sporti
ve. vizite si excursii în pitoreasca 
zonă a Maramureșului.

(Agerpres)

de pionieri din Ivano- 
(R.S.S. Ucraineană) și 
precum și din județul 

Si-au petrecut aici o par-
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Excelenței Sale Domnului MAINZA CHONA
Prim-ministru al Republicii Zambia

LUSAKA
Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru ai Republicii Zambia 

îmi oferă prilejul să vă transmit felicitări cordiale, urări de sănătate și 
fericire personală, de succese in Îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere 
care v-au fost încredințate,

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru sincerele felicitări pe care mi le-ați transmis cu 
ocazia confirmării mele în funcția de președinte al guvernului.

Sper ca acest lucru să constituie motivul care va permite lărgirea bazelor 
relațiilor româno-spaniole, in interesul păcii, securității și prieteniei dintre 
popoarele noastre,

ADOLFO SUAREZ GONZALES
Președintele guvernului spaniol

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării 
Armatei populare chineze de eliberare

într-o telegramă adresată tovară
șului Ie Tien-in, ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare 
Chineze, de către general-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia, se spune :

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a creării Armatei populare chi
neze de eliberare, in numele mili
tarilor români și al meu personal, 
îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez dumneavoastră și Întregului 
personal al armatei Republicii 
Populare Chineze un cordial salut 
prietenesc si cele mai calde felici
tări.

Nutrind profunde sentimente de 
stimă și prietenie față de militarii 
Armatei populare chineze de elibe
rare. militarii români, asemenea în
tregului nostru popor, se bucură din 
toată inima de realizările însemnate 
dobîndite de eroicul popor chinez.

Județul Vaslui a încheiat secerișul griului
Mobilizate de organele si orga

nizațiile de partid, de comanda
mentele locale, unitățile agricole 
din județul Vaslui au reușit în ul
timele zile să concentreze forțe 
sporite umane și mecanice pentru 
atingerea unui ritm inalt la recolta
tul griului. Astfel, după ce mai intii 
au încheiat secerișul mecanizatorii 
din I.A.S. pe 10 400 ha planificate.

La Mărășești, în ambianța 
de istorie eroică

(Urmare din pag. I) 
acel zid viu, de netrecut, în fata duș
manului contropitor, dovedind că nu 
pot fi îngenuncheați de nimeni și de 
nimic cei ce luptă pentru cauza sfintă 
a libertății și unității naționale. Ne
poții celor de atunci le continuă 
opera in țara liberă și independentă 
— România socialistă.

„...Jur credință nestrămutată po
porului român și patriei mele socia
liste... să execut întocmai ordinele 
comandantului suprem...".

Rostesc cuvintele-chemare. îndemn 
și lege soldații Vasile Cozma. lăcătuș 
la Trustul de construcții București, 
Florinei Paiu, electromecanic la 
P.T.T.R. Brașov, Ștefan Voicu, lăcă
tuș mecanic din Rimnicu Sărat, Au
relian Chiriac, operator chimist la 
întreprinderea de piele sintetică 
din București. Virgil Iordăches- 
cu, sudor la Șantierul naval Con
stanta — al cărui bunic a făcut parte 
din vestita Divizie „Mărășești". Ion 
Năstase. cooperator din Răcoasa, 
Constantin Nistor. strungar la fabri
că de postav ..Azuga". Dumitru 
Chioveanu. frezor la Combinatul pe
trochimic Brazi. Ion Cinoleanu. lăcă
tuș de revizie in stația Mărășești, 
alții Si alții...

„...Jur credință nestrămutată po
porului romăn ji patriei mele socia
liste...".

Cuvintele vin. din adine de inimi 
si cugete. Si vin din freamăt de co
dri si de ape. din larguri de cîmpii 
și de pe creste de munți, din mul
țimea înfăptuirilor ce dau tării forță, 
bogăție, frumusețe.

Uniți sub același steag, animați de 
patriotism fierbinte, soldații cente
narului independentei, precum toate 
contingentele dinainte, sint ferm ho
tărî ti să-și jaloneze drumul ostășesc 
cu fapte pe măsura datoriei

Gospodarul vrednic
(Urmare din pag. I) 
aceste suprafețe, chiar dacă de la ele 
nu se mai poate obține a doua coasă, 
pot oferi o pășune foarte bună pen
tru animale pînă toamna tîrziu. E- 
xemplul multor unități — Ungheni, 
Cipău. Riciu etc. — care -au reușit 
să cosească fin de pe aproape 70 la 
sută din suprafețele afectate pășu
nilor constituie un argument serios 
in acest sens.

Adevărata cauză care determină 
întirzierea cositului în unitățile a- 
mintite este de natură organizatori
că si pune în evidentă serioase 
neajunsuri in organizarea muncii în 
acord global, in repartizarea supra
fețelor pe echipe de cooperatori și 
mecanizatori. La Țigmandru. unde 
mai erau de cosit circa 80 hectare 
de finețe si trifoi, forța satului mo
bilizată pentru această lucrare se ri
dica doar la 18 cosași, la care se mai 
adăugau alti 15 angajați din afară. 
De diferența pină la 116 oameni citi 
figurau în scriptele consiliului in- 
tercooperatist nu știa nici măcar 
președintele cooperativei. Nicolae 
Răbulea. Dacă la aceasta mai adău
găm si viteza zilnică de recoltare 
care, tot potrivit situației existente 
la consiliul intercooperătist. a scă
zut acum la 4—6 hectare, nu tre
buie să surprindă pe nimeni că la 
cooperativele agricole din Țigman- 
dru, Nadeș și Senereuș prima coa
să la finețe nu se va termina nici 
măcar la sfîrsitul lunii august.

Introducerea metodelor de prepa
rare si conservare a furajelor sub 
formă de semisiloz au la bază pro
funde rațiuni biologice, tehnologice 
si economice. Există în acest sens 
experiențe valoroase chiar in jude
țul Mureș, unde in unele unități — 

sub conducerea partidului său co
munist. în revoluția și construcția 
socialistă, de rezultatele pe care mi
litarii chinezi le obțin în perfecțio
narea măiestriei ostășești. în întări
rea capacității de apărare a patriei 
lor.

în spiritul relațiilor de prietenie 
frățească, solidaritate militantă și 
colaborare ce se dezvoltă pe multi
ple planuri între popoarele și arma
tele noastre, la această glorioasă a- 
niversare jubiliară doresc să vă 
transmit dumneavoastră, tovarășe 
ministru. întregului personal al Ar
matei populare chineze de elibera
re cele mai sincere urări de noi și 
tot mai mari succese în îndeplinirea 
misiunilor încredințate. în străjuirea 
cu fermitate a cuceririlor revoluțio
nare și muncii pașnice a harnicului 
și talentatului popor chinez. în in
teresul cauzei socialismului si păcii.

ieri. 30 iulie a.c.. s-a finalizat această 
importantă lucrare și în unitățile 
agricole cooperatiste pe 71 470 ha. 
Comandamentele locale și-au îndrep
tat acum atenția spre urgentarea lu
crărilor de balotat, eliberatul terenu
lui de paie, executarea arăturilor de 
vară și pregătirea suprafețelor care 
vor fi însămințate cu grîu. (Crăciun 
Lăluci).

de apărători și constructori, pe mă
sura epocii căreia ii sint contempo
rani. înconjurați de dragostea co
mandanților, simțind permanent aju
torul. sfatul insuflețitor al organelor 
și organizațiilor de partid' și ale 
U.T.C., ei se consideră din acest mo
ment angajați cu toată ființa lor in 
bărbăteasca activitate ce o vor des
fășura la înalta școală politică și 
revoluționară a armatei. Sub faldu
rile tricolorului românesc, care a 
fluturat biruitor pe meterezele Plev- 
nei în 1877, pe cîmpul udat de sînge 
al Mărășeștilor în 1917, în asalturile 
insurecției din august 1944 și pe fron
tul antihitlerist, se va căli astfel un 
nou detașament de santinele ale 
României libere și independente. Pe 
cîmpurile de instrucție, în sălile de 
specialitate, la posturile lor de mun
că și luptă ei vor aduna în cronica 
scrisă sub drapele noi file care să 
vorbească despre vrednicie, mindrie, 
onoare, despre devotamentul nemăr
ginit față de patrie, popor și partid.

...Solemnitatea depunerii jurămîn- 
tului militar de pe platoul străjuit 
de Mausoleul Mărășești a luat sfîrșit. 
în blocuri monolitice, subunitățile 
defilează in urma gărzii port-drapel. 
Reverberează profund în conștiin
țe îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
comandantul suprem al forțelor noas
tre armate : „Jertfa acelora care la 
Mărășești nu au precupețit nimic, 
nici viața, pentru apărarea patriei 
trebuie să constituie pentru întregul 
nostru popor, pentru tineretul țării 
un imbold în munca pentru ridicarea 
continuă a patriei noastre pe culmi 
tot mai inalte ale civilizației și pro
gresului".

Chemarea comandantului nostru 
suprem este preluată de tinerii nou
lui contingent ca o deviză pentru în
treaga viață.

si am aminti in mod deosebit coo
perativa agricolă din Acățari — cea 
mai mare parte a tinetelor și tri- 
folienelor din coasa întîi și a doua 
au fost conservate ne această cale. 
Pe ansamblul județului, fată de gra
fic. planul de însilozare nu s-a rea
lizat cu circa 80 000 tone. Există 
multe unități care nu au însilozat 
nici măcar un kilogram de furaje, 
iar din discuțiile avute cu unii con
ducători de unități a rezultat că nu 
vor insiloza decît porumb și rădăci- 
noase. De ce ? Anul trecut, din can
titățile însilozate au rămas necon
sumate 90 000 tone. O bună parte 
din acestea nu au fost folosite nu 
atît datorită unui excedent de furaje, 
ci ca urmare a calității necorespun
zătoare a furajului. Pentru că tre
buie să o spunem deschis : cauza 
principală care determină această 
reținere pentru prepararea semisi- 
lozului o constituie tocmai nestăpî- 
nirea tehnologiilor de conservare. E- 
vident. nimeni ‘ nu așteaptă ca ex
tinderea si generalizarea acestei me
tode să se realizeze peste noapte. 
Apreciem însă că acțiunile care se 
întreprind pentru cunoașterea si a- 
plicarea acestei metode de conser
vare sint destul de timide și, de ce 
nu am spune, chiar %neconvingătoare.

Iată deci că. chiar într-o acțiune 
care, pe ansamblu, poate fi aprecia
tă ca bună, există încă loc pen
tru mai bine. înlăturarea neajunsu
rilor amintite, ca de fapt și a altora, 
va face ca în județul Mures proble
ma asigurării bazei furajere si. în 
general, a dezvoltării de ansamblu a 
sectorului zootehnic să atingă ni
velurile impuse de o agricultură mo
dernă. de înaltă productivitate si efi
cientă economică.

Primire la C.
Tovarășul Iosif Banc, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit sîmbătă delegația Consiliului 
Național al Frontului Popular Patrio
tic din R. P. Ungară, condusă de to
varășa Szentistvanyi Gyulane. mem
bră a C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, secretară a Consi
liului Național al Frontului Popular 
Patriotic, care a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

★
în aceeași zi a avut loc semna

rea Protocolului de colaborare între 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste si Consiliul Na-
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ATLETISM

Victorii ale juniorilor 
români la campiona

tele balcanice
Pe stadionul Republicii din Capi

tală au început ieri campionatele 
balcanice de atletism pentru juniori 
la care participă sportivi si sportive 
din Albania. Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia, Turcia și România.

în concursul feminin tinerele atle
te românce au ciștigat 4 probe prin 
Eugenia Baciu (54”17/100 la 400 m 
plat — nou record național de juni
oare), Otilia Șomănescu (12”01/100 
la 100 m plat). Elena Marinescu (1,76 
m la săritura în înălțime) și Maria 
Radu (4’27”13/100 la 1 500 m). în pro
ba de 1 500 m, atleta albaneză Pre- 
ka Marivda s-a situat pe locul doi 
cu timpul de 4’27”68/100 — nou re
cord național.

Proba de disc a revenit atletei 
bulgare Nadra Stoianova cu rezul
tatul de 48,84 m, iar ștafeta 4x100 m a 
fost cîștigată de formația Bulgariei — 
47”06/100.

Iată și cîștigătorii cîtorva probe dis
putate ieri in competiția masculină : 
100 m plat : Ivailo Karaniotov (Bul
garia) — 10’73/100 ; triplusalt : Mir
cea Mihail (România) — 15,56 m ; 
aruncarea greutății : Bojan Naide- 
nov (Bulgaria) — 16,53 m : 110 m 
garduri : Plamen Krîstev (Bulgaria) 
— 14”28/100 ; 1 500 m plat : Vinko 
Bograjcici (Iugoslavia) — 3’55”02/100 ; 
săritura cu prăjina : Anton Pascalev 
(Bulgaria) — 5,00 m.

Campionatele continuă astăzi de 
la ora 16,45.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 august. în țară : Vreme căl
duroasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin în sudul țârii. în primele zile. 
Innorări mai accentuate se vor sem
nala în a doua parte a intervalului în 
nordul țării, unde: izolat va ploua. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
12 și 22 de grade, iar cele maxime între 
24 și 33 de grade, izolat mai ridicate 
la început în sudul țării. în București : 
Vreme călduroasă și in general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin in primele zile. Vint slab pînă 
la potrivit. Temperatura rămîne ridi
cată.

INGINERII NOȘTRI
(Urmare din pag. I)
dovedi realele sale calități și. deci, 
nu se poate valorifica pe deplin de- 
cit acolo, in producție, unde se con
fruntă cu cele mai complexe proble
me. Participarea specialiștilor la ac
tivitatea productivă este coordonată 
sistematic de către conducerea cen
tralei pe baza programului tematic, 
nominalizat ne oameni și avind ter
mene și obiective precise, aflate in 
consens deplin cu sarcinile de pro
ducție ale unităților respective.

Iată citeva exemple concrete. La 
un număr mare de exploatări miniere 
(Nistru, Ilba. Baia Sprie. Cavnic. Bă- 
iuț ș.a.), cu participarea nemijlocită 
a specialiștilor s-au experimentat si 
generalizat metode de exploatare ori
ginale care au permis — pe lingă 
creșterea continuă a productivității 
muncii si. pe această bază, a pro
ducției — si creșterea gradului de 
valorificare a elementelor utile, prin 
reducerea de peste trei ori a pierde
rilor în procesul de exploatare fată 
de nivelul realizărilor ne plan 
mondial. Sau. să ne oprim la mina 
Toroioaga-Baia Borșa. La un mo
ment dat. aici se punea problema im
posibilității de a se realiza olanul 
de producție. Centrala a trimis acolo 
cîtiva specialiști pentru a cerceta la 
fata locului situația si a găsi solu
ția necesară. în urma aplicării unei 
metode mai potrivite structurii ză- 
cămintului •— cea cu felii verticale — 
s-a aiuns la o creștere a producției 
acestei mine cu 50 la sută, fără in
vestiții suplimentare, cu același 
efectiv si cu o substanțială sporire a 
eficientei economice.

ISînt numai două exemple care 
ne-au demonstrat că orientarea con
ducerii centralei a fost bună si că 
I trebuie să perseverăm De această 

cale. Ca atare, asemenea tehnologii 
de mare randament au fost aplicate 
apoi — cu participarea specialiștilor 
din serviciile funcționale — si la 
alte mine. Rezultatul ? Mina de Ia 
Nistru a înregistrat un spor de pro
ducție de 90 000 tone Si o eficientă 
economică de 5 milioane Iei De an. 
Efecte asemănătoare s-au înregistrat 
și ia minele din Herja. Baia Sprie. 
Băiut ș.a. Printr-o colaborare fruc
tuoasă între Specialiștii flotatiei cen
trale din Baia Mare si ai centralei 
noastre, la aceste unități, printre alte 
multiple modernizări, s-a introdus 
și generalizat măcinarea autogenă a 
minereurilor, care, numai în primul 
an de aplicare, s-a soldat cu o efi
cientă economică de aproape 8 mi
lioane lei. Ceea ce vreau să subli
niez în mod deosebit este faptul că 
în asemenea cazuri, cînd analiza se 
face la fata locului, direct în aba
taje sau uzină, de către specialiști 
care conduc direct procesul de pro
ducție. operativitatea si eficienta 
sint mult mai evidente.

Conducere - cercetare
- proiectare - 

producție, un tot 
organic

O altă formă de participare la ac
tivitatea productivă a acestor specia
liști o constituie elaborarea de

C. al P. C. R.
țional al Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de tovarășul Ion Sîrbu, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al F.U.S.. iar 
din partea maghiară, de tovarășa 
Szentistvanyi Gyulane, membră a 
C.C. al P.M.S.U., secretară a Consi
liului Național al F.P.P.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Ungare la București.

Sîmbătă seara, delegația Consiliu
lui Național al Frontului Popular 
Patriotic din B. P. Ungară, condusă 
de tovarășa Szentistvanyi Gyulane, a 
plecat spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
F.U.S.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în campionatul național de ma

raton, desfășurat sîmbătă la Craio
va, primul a trecut linia de sosire 
atletul Gheorghe Buruiană (Dinamo 
Bucureștii cronometrat pe clasica 
distanță de 42,195 km cu timpul de 
2 h 30’53”. Pe locurile următoare 
s-au clasat Dumitru Nicolae (Meta
lul București) — 2 h 36’37” și Con
stantin Roșu (Dinamo București) — 
2 h 38’10”.

• Simbătă la velodromul Dinamo 
din Capitală, campionatele republica
ne de ciclism pe pistă au continuat 
cu proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, ciștigată de A; Telegdi (Steaua) 
cu timpul de 1’09”8/10. Pe locul doi 
s-a clasat tinărul sportiv dinamovist 
Nanciu Sîrbu — l’U”7/10. întrecerile 
se reiau luni cu proba de urmărire 
individuală.
• Întîlnirea internațională de tir 

dintre echipele feminine ale Româ
niei și R.F. Germania disputată la 
Poligonul Tunari din Capitală s-a în
cheiat cu scorul de 6—0 in favoarea 
sportivelor românce. Ultima probă, 
armă standard trei poziții, a fost ciș- 
tigată la individual de Mariana To- 
mescu — 569 puncte, urmată de Du
mitra Matei — 568 puncte și vest- 
germana Elisabeth Bals — 566 punc
te. Pe echipe România a realizat 
1 681 puncte, iar R.F. Germania 1 680 
puncte..

• Simbătă. pe stadionul Republicii, 
în cadrul unui concurs de verificare, 
valoroasa noastră atletă Natalia An

Depuneri la C.E.C.
Venind în întimpinarea unei 

dorințe a populației. Casa de 
Economii și Consemnatiuni pune 
la dispoziția lucrătorilor din 
unitățile economice și din insti
tuții o formă de economisire 
practică și avantajoasă : depu
nerile pe bază de consimtămint 
scris.

Cum și unde se efectuează a- 
ceste depuneri ? Orice depunere, 
avind la bază consimtămințul 
scris al depunătorilor, se efec
tuează la locul unde aceștia își 
desfășoară activitatea, scutin- 
du-i deci să se deplaseze per
sonal la unitățile C.E.C. Cei in
teresați completează o singură 
dată un formular de consimță-

S.T.E.-uri. de documentații tehnice si 
proiecte de tehnologii pentru unită
țile productive, acordarea de asis
tentă tehnică necesară scurtării ter
menelor de experimentare a unor 
utilaie si tehnologii cu randament 
sporit. Tot pe această cale se acțio
nează în vederea perfecționării utila
jului minier. 7 unități productive 
fiind ajutate să-și confecționeze prin 
autodotare utilaie de perforare de 
mare eficientă Economică.

Rezultatele dobîndite de noi atestă, 
totodată, faptul că atunci când ca
drele de conducere ale centralei si 
ale unităților sint antrenate nemijlo
cit la munca de creație tehnică, la 
prospectarea, cercetarea si experi
mentarea soluțiilor noi, conducerea 
activității de realizare a sarcinilor, 
aportul personal în rezolvarea pro
blemelor concrete se așează firesc pe 
criterii științifice, integrînd organic 
munca de conducere — cercetare — 
proiectare si producție. Din impulsul 
spre creație al acestor căutători și 
ginditori în termenii eficienței eco
nomice s-au conturat modalitățile 
tehnice de valorificare tot mai com
plexă a Clementelor utile din mi
nereuri. Numai din prelucrarea mi
nereurilor sărace din hălzi si a zgu
rilor metalurgice s-au recuperat — 
după cum arătam — metale neferoase 
în valoare de sute de milioane lei.

Ne străduim să perfecționăm si să 
îmbogățim experiența acumulată 
pînă acum, căutăm noi forme de 
participare eficientă a specialistului 
la activitatea productivă. Asa de 
exemplu, avem în vedere experiența 
privind cercetarea pe viu. în dome
niul mineritului s-a alcătuit un 
colectiv de 25 ingineri mineri de la 
centrală si cercetători de la institu
tul băimărean de profil, cărora li s-a 
încredințat sarcina sporirii. într-un 
termen scurt, a productivității mun
cii în subteran. Ia mina Burloaia din 
Baia Borsa. Elementul de noutate 
a! acestei acțiuni este acela că cer
cetătorii au primit in subordinea lor 
un sector, ivind răspunderea înde
plinirii planului de producție, conco
mitent cu experimentarea soluțiilor 
tehnice alese. Acesta este încă un 
prilej de a întări colaborarea bună pe 
care o promovăm în acest domeniu, 
legînd specialistul de procesul de 
producție în care se înfăptuiesc ideile 
lui tehnice.

Deplasarea 
în unitățile productive 

durează pînă ce 
problema tehnică 
se rezolvă efectiv

Am citit în presă despre modul 
cum s-a trecut la aplicarea hotărî- 
rii congresului referitoare la inte
grarea specialiștilor în activități di
rect productive. Departe de mine 
gîndul să dau sfaturi, dar vreau to
tuși să subliniez că aplicarea aces
tei importante măsuri nu poate fi 
făcută formal. Adică, are. n-are trea
bă. zi de zi specialistul merge în 
producție sau proiectare. Această 
trecere trebuie făcută rational, in 
funcție de sarcinile concrete ce tre
buie soluționate. Și activitatea lor. a

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui A- 
dunării Naționale Populare a Repu
blicii Democratice Madagascar, Lu
cien Michel Andrianarahinjaka, cu 
prilejul alegerii sale în această 
funcție.

★

Ministrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Spaniei. Mar
celino Oreja Aguirre, drept răspuns 
la felicitarea transmisă cu ocazia 
numirii acestuia în noul guvern 
spaniol.

drei Mărășescu a stabilit un nou re
cord național în proba de 3 000 m 
plat cu timpul de 8’45”8/10 — cea
mai bună performantă mondială a 
sezonului. Vechiul record deținut de 
aceeași atletă era de 8’46”4/10.

• în cadrul turneului final al com
petiției internaționale feminine de 
baschet de la Varna, selecționata Ro
mâniei a întrecut cu scorul de 78—56 
(36—29) formația Iugoslaviei. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Ungaria 85—45 
(48—30) ; Bulgaria — Cehoslovacia 
83—70 (40—40). în turneul pentru
locurile 7—11 ; Cuba — Bulgaria (ti
neret) 58—57 (21—30) ; Polonia — Ca
nada 71—70 (32—32).

• Turneul internațional de tenis 
de la Louisville a continuat cu dis
putarea partidelor din cadrul opti
milor de finală, în care jucătorul ro
mân Ion Tiriac l-a învins cu 7—5, 
6—4 pe Andrew Pattison. în sfertu
rile de finală. Ion Tiriac îl va întilni 
pe principalul favorit al concursului, 
campionul argentinean Guillermo Vi
las. care l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe 
neozeelandezul Brian Fairlie.

• Echipele de tenis ale Italiei și 
Spaniei, care-și dispută la Barcelona 
finala grupei B a zonei Europene a 
„Cupei Davis”, se află Ia egalitate 
1—1, după primele două partide de 
Simplu. Jose Higueras l-a învins cu 
6—4. 6—4, 6—3 pe Corrado Baraz- 
zutti, în timp ce Adriano Panatta l-a 
întrecut cu 6—4, 3—6, 6—3, 6—1 pe 
Manuel Orantes.

la locui de muncă
mint scris. Acesta se predă ser
viciului financiar al instituției, 
întreprinderii etc., care îl vizea
ză și ii predă mandatarului 
sau unității C.E.C.. depunătorul 
avind astfel asigurată depunerea 
cu regularitate la C.E.C. a su
mei stabilite.

Pentru depunerile pe bază de 
consimtămint scris se pot utili
za. la alegere, diferite librete de 
economii, precum și contul per
sonal. depunătorii beneficiind 
de avantajele specifice ale aces
tora. ca si de depunerile si de 
avantajele generale pe care Ca
sa de Economii și Consemnați- 
uni le acordă tuturor depună
torilor.

9
Specialiștilor, direct în producție să 
se desfășoare nu 4 ore. în fiecare 
zi. ci 1—2 zile. 5—10 zile, sau cit 
este nevoie, pind cind soluționează 
efectiv problema. în acest sens, la 
noi. deplasarea specialiștilor în uni
tățile productive ale centralei nu se 
face doar pentru citeva ore. ci pen
tru un anumit număr de zile dintr-o 
lună, aceasta în funcție de comple
xitatea problemei si de durata de 
rezolvare a ei in unitățile miniere.

O soluție practică 
pentru reducerea 

formularisticii
Cu prilejul unei deplasări, specia

liștii participă, cum este si firesc, la 
rezolvarea și a altor probleme de 
producție decît cele fixate Prin te
matica de la centrală. Aceasta con
tribuie la reducerea unor formali
tăți scriptice, de rapoarte, informări, 
solicitări si comenzi, ele fiind dis
cutate si soluționate la fata locului. 
Aceasta duce la o mai rațională fo
losire de către specialiști și a timpu
lui de lucru de la serviciile func
ționale. ei dispunînd astfel de mai 
mult timp pentru problemele efec
tive de producție.

Cit privește principalele obligații 
de serviciu, fiecare si le soluționea
ză înainte de deplasare, iar în lip
sa specialiștilor plecați, cei rămași la 
servicii — pentru că nu pleacă nici
odată toti deodată — sint antrenați 
să soluționeze problemele, să întoc
mească situații si de la celelalte 
compartimente, adică lucrează in co
lectiv. asa cum o fac. de altfel, și 
in domeniul cercetării, proiectării si 
producției pentru unitățile subordo
nate. Se procedează similar ca in 
perioadele cînd unii sint in conce
diu de odihnă.

în încheiere as dori să menționez 
că. imediat după Congresul consilii
lor oamenilor muncii, la nivelul cen
tralei s-a organizat o consfătuire de 
lucru cu cei mai buni specialiști. în 
vederea perfecționării. în continua
re. a participării tuturor specialiști
lor la elaborarea unor teme de cer- 
cetare-proiectare si aplicarea lor în 
procesul de producție. în acest scop, 
s-a format un colectiv coordonator 
pe centrală si s-au repartizat sarcini 
tuturor membrilor acestuia în ve
derea antrenării tuturor specialiștilor 
din unitătite centralei în această 
amplă acțiune.

Considerăm că în lumina sarcinilor 
subliniate in Expunerea si concluzii
le secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la pri
mul Congres al consiliilor oameni
lor muncii, formele de participare a 
cadrelor de specialiști la activitatea 
direct productivă, de cercetare, pro
iectare si introducere a tehnicii noi 
trebuie să ia noi proporții, ceea ce 
va permite o fructificare si mai 
bună a cunoștințelor si pregătirii lor. 
creșterea in continuare a eficientei 
economice a activității in ramura ex
tractivă a minereurilor neferoase.

dr. ing. Vaier GABRIAN 
director general al Centralei 
minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare

„Pavilioanele de complezență" 
și fuga armatorilor după profituri

• 75 decembrie 1976 : petrolierul „Atgo Merchant” eșuează și 
se rupe în două; 26 milioane litri de petrol se scurg în Atlantic
• 17 decembrie : pe vasul „Saninena”, ancorat în portul Los An
geles, se produce o explozie • 27 decembrie : petrolierul „Olympic 
Games” eșuează și pierde peste 500 000 litri petrol • 30 decembrie : 
petrolierul „Grand Zenith” dispare fără urmă împreună cu întregul 
echipaj, format din 38 de membri • 4 ianuarie 1977 : petrolierul 
„Universe Leader” eșuează • 7 ianuarie : vasul „Barcola” eșuează
• 8 ianuarie: de pe urma unei explozii produse la bordul petro
lierului „Mary Ann” sint uciși și răniți grav mai mulți marinari. 
Și lista ar putea fi continuată...

Asemenea știri stîrnesc justificată 
neliniște în rîndurile personalului 
navigant și. în general, ale opiniei 
publice.

Fuga armatorilor după profituri tot 
mai mari prin înmatricularea nave
lor comerciale uzate, care prezintă 
mari deficiente de ordin tehnic, sub 
pavilionul țărilor ce acordă impor
tante facilități fiscale, s-a accentuat 
considerabil în ultimii ani. Acest 
lucru este confirmat de o statistică 
publicată, la sfîrsitul anului trecut, 
de Institutul pentru economie mari
timă din Bremen (R. F. Germania). 
Potrivit acestei statistici, numai in 
ultimul an numărul vaselor ce navi
ghează sub „pavilioane de împrumut" 
a sporit. în comparație cu anul an
terior, cu 10,6 la sută. Astăzi pe mă
rile si oceanele lumii navighează sub 
asemenea pavilioane 6143 de vase 
comereiale. cu un deplasament total 
de 95,4 milioane tone.

Desigur că nu toate vasele care 
circulă sub „pavilioane de împrumut” 
sint „sicrie plutitoare”. Dar foarte 
multe dintre ele se află într-o stare 
deplorabilă...

Iată cum a descris un Ziar fran
cez un asemenea „vas al morții”, 
ancorat recent in estuarul Loirei. 
Numele vasului aproape că nu era 
lizibil. Culoarea corpului navei, 
mincat de rugină, era indescriptibi
lă. Pe punte, de asemenea, toate 
părțile metalice erau acoperite cu 
un strat gros de rugină. Aceeași pri
veliște dezolantă și în sala mași
nilor. Bărcile de salvare erau gău
rite. stingătoarele — inutilizabile, 
instalația radar — defectă. Masa e- 
chipajului — sub orice critică, iar

„NEWSWEEK":

Laserul in ajutorul monumentelor 
istorice

Locuitorii Veneției numesc acest 
proces „cancerul pietrei”. în fiecare 
an. el se face„vinovat de desfigura
rea unor porțiuni apreciabile din fa
țadele palatelor si a altor inestima
bile comori de artă ale orașului. Stri
căciunile sint cauzate de poluanții 
industriali.'’ Metodele convenționale 
de curățire utilizate nu reusesc să 
prevină extinderea eroziunii.

în 1972. un fizician american. John 
Asmus. a venit la Veneția pentru a 
efectua „holograme” (imagini tridi
mensionale) ale minunatelor creații 
arhitectonice ale orașului. Or, se știe 
că pentru asemenea imagini se folo
sește laserul. Spre surpriza sa. a con
statat că laserul literalmente „cură
ță” piatra. îndemnat de un restaura
tor. Asmus a îndreptat fasciculul in
stalației sale laser sure capul „în su
ferință” al unei statui marine ce îm
podobea una din Dietele Veneției : 
mai intii s-a produs o microexplozie. 
dună care. în locul vizat, s-a contu
rat o mică suprafață de mărimea unei 
monede complet curată. S-a desco
perit astfel că. sub acțiunea energiei 
laserului, poluanții impregnați în 
piatră dispar instantaneu prin eva
porare : piatra în schimb nu este a* 
fectată.

Neputînd să găsească o explicație 
Drooriu-zisă a procesului, fizicianul 
a procedat in continuare la o serie 
de experimentări in ce privește fo
losirea laserului pentru curățirea 
unor felurite monumente si obiecte 
de artă : cunoscuta catedrală Win
chester. din Marea Britanie ; statui 
de bronz din Bruxelles ; părți din an
samblul arhitectonic de pe Acropole; 
el a îndepărtat, de asemenea, sur
plusul de vopsea de pe scuturile în

Truse pentru 
îndeletniciri 
gospodărești

Cei care doresc să execute diverse 
lucrări in gospodărie găsesc în ma
gazinele si raioanele specializate ale 
comerțului de stat două truse com
plete. deosebit de utile: trusa 
FAUR și trusa MÎINI ÎNDEMÎ- 
NATICE.

Trusa FAUR — pentru uzul gos
podăresc se compune din mașina 
de găurit M G 4 cu următoarele ac
cesorii : dispozitiv năpusă fixă, mo
bilă si manșon : dispozitiv piesă de 
fixare : dispozitiv șaibă de spălare: 
dispozitiv cap de lustruit : suport 
pentru găurit : set de burghie : 
discuri abrazive : set de dălți pen
tru lemn : subansamblu mandrină.

Trusa electrică MÎINI ÎNDEMÎ- 
NATICE este acționată de un mo
tor electric cu o putere de 250 W 
si se livrează cu un disc de șlefuit, 
ferăstrău circular, carcasă de pro
tecție. dălți de tîmplar. pastă spe
cială. șaibe, diferite piulițe etc.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna iulie 
1977 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1) W. S. X. 5) B. P. X.
2) B. B. L. 6) T. E. Q.
3) X. u. E. 7) A. T.T.
4) R. O. M. 8) E. W. O.

Toti asiguratii cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa si la următoa
rele trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asiguratii să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite. 

salariile nu erau plătite de citeva 
luni.

Datorită unor acțiuni energice, de 
solidaritate, ale marinarilor francezi, 
vasul a fost pînă la urmă dezafec
tat.

în ultimii ani însă se Pot vedea 
sub „pavilioane de împrumut” și 
vase nou-nouțe. Explicația acestui 
fenomen 7 Regulamentele ambigue 
în ce privește echiparea unui vas 
pentru navigație, valabile in țările 
Care-si oferă pavilioanele, fac ca. 
printre altele, construcția unui vas 
să fie mai ieftină cu o sumă echi
valentă cu circa o jumătate de mi
lion de mărci, iar datorită facilită
ților fiscale cheltuielile de întreți
nere se diminuează si ele cu o ju
mătate de milion de mărci anual.

Scăderea cheltuielilor de întreți
nere nu înseamnă însă deloc că soar
ta echipajului ar fi mai bună. S-a 
ajuns la situația ca multi marinari 
să dezerteze pur si simplu din cau
za condițiilor inumane in care sint 
constrinsi să lucreze și să trăiască.

Ca urmare a creșterii numărului 
de vase navigînd sub pavilioane 
străine si a numărului mare de ac
cidente care, potrivit datelor furni
zate de marina comercială britani
că, este de patru ori mai ridicat 
decit media înregistrată în cazul 
flotelor naționale, practica „pavilio
nului de imprumut” devine o pri
mejdie nu numai Pentru navigația 
internațională, dar si pentru mediul 
ambiant. Este o practică care se cere 
curmată, in primul rind în intere
sul oamenilor nevoiti să navigheze 
pe asemenea vase — Încheie ziarul.

lemn din Bavaria : a înlăturat depu
nerile de calciu de pe un monu
ment funerar, fără să dăuneze pati
nei aduse de trecerea timpului s-a.

Munca aceasta extrem de delicată 
ă necesitat, adesea, unele modificări 
ale manierei, generale de lucru. A- 
vind de ..tratat” puncte tpai ereu ac
cesibile. Asmus a făcut uz de o pris
mă pentru a curba corespunzător fas
ciculul laserului. Sau. urmărind să 
dobindească — în cazul catedralei 
Winchester — o eficacitate sporită a 
laserului in operațiunile de curățire, 
a udat edificiul cu apă. Autorul me
todei consideră că. prin variații ale 
lungimii de undă si ale intensității 
fasciculului, laserul ar putea deveni 
utilizabil in înlăturarea unei largi 
game de depuneri. „în funcție de ca
racteristica spectrală a fiecărui ma
terial. arată Asmus. instalația cu la
ser poate fi astfel reglată Incit să 
se producă evaporarea unei anumite 
substanțe si nu a alteia”. în prezent, 
inventatorul are in vedere punerea 
la punct a unei instalații multiple, 
care emite fascicule laser in serie, 
capabile să „măture”, literalmente, 
de sus nină jos, suprafața unei clă
diri. asemenea unei uriașe perii.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștlgă- 
toare ia tragerea la sorți lunară 

din 30 Iulie 1077

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt

 
ti 

ob
lig

aț
iu

ni
i

V
al

oa
re

a 
cî

ști
gu

lu
i

1 72479 23 50 000
1 69773 53 50 000
1 63618 86 40 000
1 56921 100 40 000
1 36350 92 40 000
1 45950 116 30 000
1 29793 80 30 000
1 06830 101 30 000
1 99047 74 30 000
1 45959 55 25 000
1 22039 20 25 000
1 09706 86 25 000
1 54918 76 25 000
1 35966 116 25 000
1 64961 56 20 000
1 03264 116 20 000
1 01278 23 20 000
1 43148 31 20 000
1 37819 59 20 000
1 04163 73 20 000
1 37621 87 15 000
1 38717 75 15 000
1 89292 55 15 000
1 28679 32 15 000
1 77127

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

27 15 000

100 110 38 5 000
100 076 68 3 000
109 528 91 1 000
100 057 13 1 000
100 253 85 1 000
100 789 12 1 000
100 274 113 I 000
100 971 43 1 000

1 ooo 65 41 800
1 000 34 82 800
1 000 10 69 800
1 000 97 123 800
I 000 11 78 800
1 000 92 123 800
1 000 54 119 800
1 000 92 42 800
1 000 12 48 800

9 825 TOTAL : 9 260 000

Ciștigurlle revin Întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor Ieșite cîștlgătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—090099 care au numerele cu
rente cuprtnse intre Bl—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• în pregătirea turneului secretarului de stat al S.U.A. • Protest 
a| grupului țărilor arabe la O.N.U. • Intrarea în vigoare a 

acordului libanezo-palestinean pe întreg teritoriul Libanului
CAIRO. — După cum relatează 

ziarul „Al Ahram“, Egiptul. Siria, 
Iordania și Arabia Saudită au con
venit asupra unei poziții comune 
fată de Israel, pe care o vor expune 
secretarului de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, în timpul apropiatului său 
turneu în Orientul Mijlociu. Docu
mentul prevede retragerea eșalonată 
a Israelului din teritoriile arabe o- 
cupate, crearea unui stat palestinean 
pe malul de vest al Iordanului și în 
culoarul Gaza. încetarea stării de 
război dintre Israel și statele arabe.

Se precizează, totodată, că pro
blema participării reprezentanților 
poporului palestinean la Conferința 
de la Geneva asupra Orientului Mij
lociu va constitui unul dintre punc
tele esențiale în cadrul convorbiri
lor ce vor fi prilejuite de turneul 
lui Vance.

NAȚIUNILE UNITE. — Grupul 
țărilor arabe la Națiunile Unite a 
remis, vineri, oficiului secretarului 
general al O.N.U. o scrisoare de 
protest in legătură cu hotărîrea gu
vernului Israelului de a permite 
crearea a trei noi așezări israeliene 
pe malul occidental al Iordanului (te
ritoriu aflat sub ocupația militară 
a Israelului). Documentul subliniază 
că această măsură reprezintă „o a- 
menintare la adresa păcii și secu
rității" în zonă și agravează o „si
tuație deja explozivă". Scrisoarea a 
fost difuzată ca document al Adună

rii Generale, în vederea examinării 
sale în cursul sesiunii programate să 
se deschidă la 20 septembrie.

O scrisoare cu un conținut asemă
nător a fost înaintată de reprezen
tanții la O.N.U. ai țărilor arabe și 
Consiliului de Securitate.

In scrisoarea adresată Consiliului de 
Securitate de președintele Comitetu
lui special al O.N.U. pentru dreptu
rile poporului palestinean. Medoune 
Fall, se arată că hotărirea respectivă 
a Israelului nu poate duce la altceva 
decit la „agravarea încordării în re
giune. ridicarea artificială a unui nou 
obstacol în calea realizării drepturi
lor inalienabile ale ponorului pales- 
tinean si compromiterea eforturilor 
de realizare a unei soluționări juste 
si durabile a problemei Orientului 
Mijlociu".

BEIRUT. — Acordul libanezo-pa
lestinean de la Cairo, din 1969, care 
reglementează relațiile dintre auto
ritățile libaneze și rezistența pa- 
lestineană a intrat sîmbătă în vigoa
re pe întregul teritoriu al Libanu
lui, în conformitate cu rezoluțiile re
centelor reuniuni de la Chtaura ale 
Comitetului tripartit libanezo-siriano- 
palestinean — transmite agenția 
M.E.N. Un purtător de cuvînt mi
litar al forței arabe de descurajare 
a calificat pregătirile care au pre
cedat punerea în aplicare a Acordu
lui de la Cairo drept foarte satis
făcătoare.

AFRICA AUSTRALĂ
• Noi acțiuni represive ale autorităților rasiste sud- 

africane • Convorbiri în problema Namibiei
PRETORIA 30 (Agerpres). — Or

ganele judiciare din Johannesburg 
au interzis mitingul convocat pentru 
duminică la Soweto de militanții 
populației de culoare care se pro
nunță pentru crearea unei municipa
lități independente în acest oraș-sa- 
telit al Johannesburgului.

Mitingul a fost convocat de Comi
tetul interimar pentru puterea locală 
din Soweto, recent constituit, pentru 
a fi prezentate populației propuneri
le comitetului privind viitorul admi
nistrației din Soweto și, totodată, 
pentru a fi cunoscută opinia locui
torilor asupra programului propus de 
comitet in acest sens.

Starea de tensiune din localitate s-a 
accentuat, la Soweto fiind aduse 
simbătă importante forte de politie.

Pe de altă parte, se anunță că pa
tru clerici sud-africani din zona ora
șului Capetown au fost condamnați 
la amenzi și cite 90 de zile închisoa

re pentru publicarea unui document 
ce demască rolul pe care l-a avut 
poliția în reprimarea sîngeroasă a 
demonstrațiilor de la Nyanga. în a- 
propiere de Capetown, la finele a- 
nului 1976.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de sud- 
vest (S.W.A.P.O.), va avea la începu
tul lunii viitoare, la sediul O.N.U., 
întrevederi cu reprezentanții a cinci 
state occidentale — S.U.A., Marea 
Britanie, Canada, Franța și R.F.G.
— cu privire la situația din Namibia.

Cele cinci state sînt autoarele unui 
plan cu privire Ia organizarea de a- 
legeri în acest teritoriu. Mișcarea de 
eliberare din Namibia a respins însă 
această posibilitate de alegeri gene
rale, atîta vreme cit regimul sud- 
african menține ilegal în Namibia 
trupe de ocupație și personal admi
nistrativ.

SPANIA

Măsuri vizînd diminuarea șomajului
MADRID 30 (Âgerpres). — Guver

nul spaniol, reunit sub președinția 
lui Adolfo Suarez, a hotărit aloca
rea sumei de 30 miliarde pesetas in 
favoarea luptei împotriva șomajului. 
Această sumă, se precizează în co
municatul oficial, va fi utilizată pen
tru investiții urgente. Sint avute în 
vedere proiecte de lucrări publice, in 
primul rînd în provinciile Andaluzia, 
Estremadura și în insulele Canare, 
ce vor beneficia de un ajutor prio

ritar din partea statului, dat fiind 
că numărul șomerilor de aici este 
superior procentului pe scară națio
nală. (în Spania, numărul total al 
șomerilor este, în prezent, de peste 
un. milion.)

Aceste măsuri, se precizează, fac 
parte din programul economic al 
guvernului, anunțat în linii mari 
săptămîna trecută, odată cu devalo
rizarea cu 20 la sută a monedei 
naționale spaniole.

Prezentînd în continuare aspecte și obiective fundamentale ale 
activitâții internaționale a partidului și statului nostru, se impune re
levată preocuparea de prim-ordin pe care România socialistă o ma
nifestă pentru înfăptuirea securității europene — deziderat de cea mai 
arzătoare actualitate, atît pentru popoarele continentului nostru, cît și 
pe plan mondial. Și, într-adevăr, viața confirmă din plin însemnătatea 
cardinală a unui asemenea obiectiv. Complexitatea evoluțiilor, marile 
procese ale actualității, tumultul evenimentelor reliefează cu putere, de
monstrează prin evidența logicii și faptelor că edificarea unui sistem 
trainic de securitate în Europa este o necesitate stringentă, o cerință 
de cea mai mare importanță pentru soarta continentului, ca și a păcii 
în intreaga lume.

Faptul că evoluția vieții internațio
nale subliniază tot 
semnătatea acestui 
justețea poziției și 
socialiste — care 
stantială contribuție 
pracțică, pe toate planurile, atît la 
cristalizarea conceptului de securitate 
europeană, cit și la întreaga activitate 
de. pregătire si desfășurare cu succes 
a primei Conferințe general-europene 
și elaborarea Actului final de la Hel
sinki — de la a cărui semnare se 
împlinesc la 1 august doi ani. în 
toate aceste privințe, un rol ho- 
tăritor revine secretarului general al 
partidului. președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ale cărui 
merite ca militant neobosit pentru 
triumful ideilor păcii și colaborării 
pe continent se bucură de o largă 
recunoaștere pe plan european și 
mondial si a cărui cuvintare rostită de 
la tribuna marelui forum de la Hel
sinki își mențțne neștirbită actuali
tatea — prin umanismul ideilor ex
primate. prin chemarea mobilizatoa
re la acțiune pentru transformarea 
efectivă a Europei intr-un continent 
al păcii și cooperării, prin direcțiile 
ample jalonate spre înfăptuirea a- 
cestui obiectiv istoric.

Cu deplină obiectivitate, în respec
tul strict al adevărului istoric, se 
poate spune că pentru România 
semnarea Actului final nu a însemnat 
„închiderea unui dosar." Dimpotrivă, 
ideea exprimată încă atunci că în
cheierea Actului final trebuie privită 
ca începutul unui proces, al unei ac
tivități laborioase, al unor eforturi 
intense și perseverente a constituit 
un adevărat punct cardinal de orien
tare a activității internaționale a 
României socialiste. Unind vorba cu 
fapta, principiul cu acțiunea. țara 
noastră a militat stăruitor pentru ca 
litera Actului final să devină realita
te faptică, pentru materializarea 
angajamentelor convenite — con
cepute si asumate ca un tot unitar. 
Constituie dovezi vii în acest 
multiplele acțiuni concrete pe 
dezvoltării largi a colaborării poli
tice. economice, tehnico-științifice și 
culturale ale țării noastre, nenumă
ratele contacte internaționale — prac
tic. nu a existat intilnire la nivel 
înalt, nu a existat document încheiat 
cu alte state în care să nu fi fost 
evidențiată cu acuitate necesitatea 
intensificării eforturilor pentru reali
zarea de noi progrese 
rității europene.

în spiritul 
ce Incumbă

mai imperios in- 
obiectiv confirmă 
politicii României 
a adus o sub- 

constructivă,

a

sens 
linia

pe calea secu-

înaltei 
tuturor

responsabilități 
statelor. cu

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

TUNIS. — In cadrul manifestărilor 
prilejuite de centenarul Independen
tei de stat a României, in orașul Ez- 
Zahra a avut loc un spectacol folclo
ric susținut de grupul de studenti 
„Doina Timișului".

La spectacol au participat directo
rul adjunct al Partidului Socialist 
Desturian, secretarul general al A- 
dunării Naționale a Republicii Tuni
siene. primarul orașului Ez-Zahra, 
alte oficialități, un numeros public. 
Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

BOGOTA. — La Caii. în Columbia, 
s-a deschis „Săptămîna culturii ro
mânești". Cu acest prilej, a avut loc 
vernisajul expoziției comemorative 
„Centenarul Independentei de stat a

României, 1877—1977“. Totodată, a 
fost inaugurată o gală a filmului do
cumentar românesc si s-au organizat 
audiții de muzică populară si clasică 
românească.

TOKIO. — In fața unui public care 
a umplut pînă la refuz sala Arakawa 
Kokaido din Tokio, formația Teatru
lui municipal din Ploiești, care în
treprinde in prezent un turneu in 
Japonia, a prezentat cu un mare suc
ces piesa „Snoave cu măști". Aplau- 
dind în repetate rînduri jocul si re
plicile rostite in limba japoneză de 
actorii români, publicul nipon a ova
ționat îndelung la sfîrsit arta solilor 
teatrului românesc. manifestindu*si, 
totodată, prețuirea pentru prietenia 
româno-japoneză.

Preocupări prioritare ale guvernului nipon
expuse de primul ministru la
TOKIO 30 (Agerpres). — Cea mai 

mare problemă cu care este confrun
tat guvernul japonez este aceea a 
elaborării unei politici economice 
adecvate, a subliniat premierul ni
pon Takeo Fukuda, în discursul 
rostit, sîmbătă, la deschiderea dezba
terilor sesiunii extraordinare a Die
tei. El a relevat că ritmul activității 
economice, în ansamblu, este lent, 
dar exporturile cunosc un nivel înalt. 
Arătând că nivelul prețurilor la bunu
rile de consum și al tarifelor la ser
vicii este încă ridicat, premierul 
Fukuda a precizat că guvernul său 
va depune în continuare eforturi 
pentru a aduce ritmul de creștere a 
prețurilor sub nivelul anual de 8 la 
sută. De asemenea, guvernul iși pro-

sesiunea extraordinară a Dietei
pune măsuri care să ducă la ate
nuarea șomajului.

în domeniul resurselor și energiei, 
guvernul japonez își propune să pro
moveze dezvoltarea rețelei de cen
trale electrice și punerea în valoare 
a unor noi surse de energie, care 
să înlocuiască petrolul, concomitent 
cu adoptarea de noi măsuri pentru 
reducerea consumului de energie. 
Avînd în vedere faptul că pentru o 
perioadă îndelungată Japonia va tre
bui să se bazeze pe petrolul impor
tat pentru a-și satisface mai mult 
de jumătate din necesarul de ener
gie, guvernul nipon înscrie în cadrul 
preocupărilor sale promovarea co
operării cu țările producătoare de 
petrol.

■ ■■■■■■
agențiile de presă

ViZÎtâ Per'f>a<:'a 28—30 iulie 
a.c„ ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, gene- 
ralul-colonel Ion Coman, însoțit de 
o delegație militară, a făcut o vi
zită de lucru în R.S.F. Iugoslavia, la 
invitația generalului de armată Ni
kola Liubicici. secretar federal pen
tru apărarea națională. Cu acest pri
lej au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

întrevedere. Fidel Castro- 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cuba, a primit delega
ția Zimbabwe, condusă de Joshua 
Nkomo, unul din liderii Frontului 
Patriotic Zimbabwe. Joshua Nkomo 
a evocat lupta pe care poporul Zim
babwe o desfășoară împotriva regi
mului rasist ilegal al lui Ian Smith.

Mesaje ale președintelui
Siriei. Abdel Halim Khaddam, vi- 
cepremier și ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, s-a întors sîmbătă la 
Damasc, după ce în cadrul vizitelor 
întreprinse la Cairo și Tripoli a în
mânat președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat, și respectiv șefului statu
lui Jamahiria Arabă Libiană Socia
listă Populară, Moamer EI Geddafi, 
mesaje din partea președintelui Si
riei. Hafez Al-Assad. în legătură cu 
recentele ciocniri de la frontiera 
egipteano-.libiană.

Dezvoltarea economiei bulgare in primul semestru 
al anului 1977

SOFIA 30 (Agerpres). — în pri
mele șase luni ale anului, produc
ția industrială a crescut in Bulgaria 
cu 7,7 la șută, . în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut — 
se spune în comunicatul statistic 
privind îndeplinirea planului econo
mic de stat pe primul semestru al 
anului curent. în ritmuri mai acce
lerate s-au dezvoltat industriile con
strucțiilor de mașini, siderurgică, 
chimică și a materialelor de con
strucții.

în perioada respectivă s-au produs 
14 566 milioane kWh energie electrică 
— cu 106,2 la sută mai mult decit 
în primul semestru al anului trecut, 
1 295 000 tone oțel, cu 105,8 la sută

mai mult decit în aceeași perioadă 
a anului. trecut, 528 000 tone îngră
șăminte minerale, 3 353 tractoare și 
altele.

Agricultura și-a extins baza teh- 
nico-materială. Au fost .construite 
sisteme pentru irigarea a 4 000 hec
tare noi suprafețe agricole. Numă
rul animalelor proprietate obștească 
a crescut cu aproximativ 5 la sută, 
față de perioada respectivă a anului 
trecut.

In domeniul construcțiilor, cea mai 
mare parte din investiții a fost fo
losită pentru extinderea, moderniza
rea și reconstruirea bazei tehnico- 
materiale din domeniul producției 
materiale.

Realizări si obiective ale reconstrucției
a ■

în R. S.
HANOI 30 (Agerpres). •— în Ora

șul Ho Și Min din Republica Socia
listă Vietnam a avut loc Conferința 
națională pentru trecerea în revistă 
a realizării planului de stat pe pri
mul semestru al acestui an si stabi
lirea marilor sarcini de îndeplinit 
în al doilea semestru in vederea în
deplinirii planului anual de stat — 
transmite agenția V.N.A.

In raportul prezentat la conferință, 
Pham Hung. viceprim-ministru al 
Guvernului R.S. Vietnam, a subli
niat că Vietnamul a depășit dificul
tățile cauzate de intemperii și de 
lipsa de materiale si materii prime,

transmit:

Ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, și-a încheiat vi
zita în Cehoslovacia. în cursul con
vorbirilor pe care oaspetele le-a a- 
vut la Praga. părțile s-au informat 
reciproc asupra situației din țările 
respective, au făcut un schimb de 
păreri în probleme internaționale de 
interes comun și au discutat ches
tiuni privind dezvoltarea cooperării 
bilaterale.

să fie transpuse efectiv în viată. 
Este imperios necesară o revitali- 
zare a energiilor, în vederea lichi
dării 
duuri 
litate, 
rare a
de încredere și respect reciproc, con
formă cu consecventă principiilor 
convenite la Helsinki, care să che- 
zăsuiască dezvoltarea liberă și su
verană a popoarelor, promovarea u- 
nei bogate și rodnice conlucrări. în
tre toate statele.

oricăror manifestări sau rezi- 
ale vechii politici de inega- 
forță și dictat, pentru instau- 
efectivă a unei politici noi,

La Damasc s-a sărbătorit ziua 
României, in cadrul Tîrgului in
ternațional din capitala siriană. 
Au fost prezenți Mohammad Al 
Imady, ministrul sirian al eco
nomiei si comerțului exterior, 
Mohamed Farouk Hamwi, pri
marul general al Damascului, 
Nazem Hafez, directorul general 
al tîrgului, conducători ai unor 
firme de stat siriene, oameni 
de afaceri, reprezentanți ai ță
rilor participante. Oaspeții au 
fost salutați de Emilian Manciur, 
ambasadorul României în Siria.

Partidul Comunist Portu-
pllOZ a depus in Adunarea Republi
cii un proiect de lege vizînd interzi-

cerea organizațiilor fasciste, precum 
și a publicațiilor care propagă ideo
logia fascistă. Constituția portugheză 
interzice propaganda fascistă, dar nu 
a fost incă adoptată o legislație adec
vată în acest sens.

La Moscova a avut loc între 
26—28 iulie cea de-a 46-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru agricultură, la care au luat parte 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., reprezentantul Iugoslaviei, 
iar în calitate de observatori re
prezentanți ai R.S. Vietnam și 
R.P.D. Coreene. Au fost examinate 
sarcinile ce decurg din hotăririle ce
lei de-a XXXI-a sesiuni a C.A.E.R. 
și din ultimele ședințe ale Comite
tului Executiv al C.A.E.R., probleme 
legate de colaborarea între țări în 
domeniul standardizării, mecanizării 
agriculturii.etc.

La Congresul internațional 
de lingvistică și filologie 
romanică — a xv_a ediție — 
desfășurat la Rio de Janeiro, a 
luat parte și o delegație română for
mată din acad. Iorgu Iordan, acad. 
Alexandru Rosetti si dr. Marius Sala. 
Delegația română a prezentat zece 
comunicări, precum și un număr 
special din ..Revue roumaine de 
linguistique", închinat congresului.

Vietnam
promovînd producția agricolă si in
dustrială. accelerind lucrările de 
hidroameliorații, construcția de bază 
si dezvoltarea rețelei sanitare, a o- 
biectivelor educative si sociale si ob
ținând succese încurajatoare. Rezul
tatele obținute în primul semestru, 
deși inferioare indicilor de olan, sint 
mai mari comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului trecut.

în continuare. Pham Hung a ex
pus sarcinile ce trebuie îndeplinite în 
semestrul al doilea al anului, res
pectiv concentrarea eforturilor pen
tru a da un puternic impuls produc
ției agricole si exporturilor si pen
tru a soluționa. în același timp, pro
blemele alimentare, realizarea trans
formării socialiste a industriei si co
merțului particular in provinciile 
sudice, utilizarea eficientă a capaci
tăților industriei, micii industrii și 
artizanatului, reorganizarea în trans
porturi și în domeniul servirii 
populației, pregătirea în vederea 
prevenirii si combaterii efectelor 
furtunilor, inundațiilor si altor in
temperii.

0 cerință a reuniîicării 
pașnice a Coreei

PHENIAN 30 (Agerpres). — în le
gătură cu „Comunicatul Comun" pri
vind rezultatele recentei „reuniuni 
anuale consultative de securi
tate" americano—sud-coreeană, Agen
ția centrală telegrafică coreeană 
(A.C.T.C.) a fost împuternicită să 
dea publicității o declarație în care 
subliniază că tergiversarea retragerii 
trupelor S.U.A. din Coreea de sud 
și întărirea continuă a forțelor ar
mate americane dislocate acolo, sub 
pretextul unei pretinse „amenințări 
din nord", contravin aspirațiilor în
tregului popor coreean și ale oame
nilor iubitori de pace din lume. De
clarația apreciază că aceasta consti
tuie o încercare de perpetuare a di
vizării Coreei, de accentuare a în
cordării în Coreea și in Asia de 
nord-est.

în încheiere, în declarația A.C.T.C. 
se arată că pentru atenuarea încor
dării, menținerea și consolidarea pă
cii in Coreea și accelerarea reunifi- 
cării independente și pașnice a țării, 
Statele Unite trebuie să-și evacueze 
complet toate forțele militare din 
Coreea de sud și să nu intervină, în 
treburile interne ale Coreei.

acest răstimp cursa înarmărilor nu 
numai că nu a cunoscut nici o în
cetinire, ci, dimpotrivă, s-a accele
rat în continuare, făcînd să spo
rească potențialul distructiv al ar
mamentelor dislocate pe continent, 
inclusiv armamentele nucleare. Se 
confirmă întru totul ceea ce țara noas
tră, partidul nostru au spus cu tena
citate prin glasul exponentului său 
cel mai autorizat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : cursul fragil spre des
tindere nu poate fi consolidat decit

Fără i 
asemenea 
salutare asupra 
european, 
asupra 
rării, 
irosite 
losirea 
pentru 
continent, ca și în lume, pentru pros
peritatea popoarelor, pentru înflo
rirea civilizației umane.

în același sens, sînt imperios ne

îndoială, adoptarea unor 
i măsuri ar avea efecte 

climatului politic 
Și, s-ar putea adăuga, 

dezvoltării generale a colabo- 
eliberînd resursele uriașe 

pentru înarmări, permițînd fo- 
lor în scopuri constructive, 
lichidarea subdezvoltării pe

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE (II)

Participare activă, eforturi intense, generale, pentru 
accelerarea procesului de edificare a securității europene
realismul ce caracterizează întreaga 
sa politică externă. România a ară
tat și. arată că in răstimpul care a 
trecut de la încheierea primei Con
ferințe general- 
europene nu s-a 
fructificat decît 
in foarte mică 
măsură baza fer
tilă creată, că s-a 
făcut încă prea 
puțin ne linia 
aplicării prevede
rilor si angaja
mentelor înscrise 
în Actul final de 
la Helsinki.

Se poate apre
cia cu deplin te
mei că înfăp
tuirea 
europene este 
ora actuală 
blema nr. 1 
ropei. Iată 
România 
deră că 
mai mult 
cînd. se 
in modul 
stringent 
zarea tuturor for
țelor politico-sociale ale continentu
lui. a tuturor statelor si guvernelor, a 
tuturor . partidelor politice — de
sigur. în primul rind a partide
lor comuniste si muncitorești. în 
spiritul documentului adoptat la 
consfătuirea de la Berlin — ca si 
a organizațiilor sindicale, de femei 
si tineret, a celor mai largi pături și 
categorii sociale, a personalităților 
politice, științifice, culturale, de cele 
mai diverse orientări si convingeri — 
pentru a determina ca măsurile con
venite în Actul final de Ia Helsinki

O acțiune amplă, unitară, riguroa
să se impune pentru înlăturarea pe
ricolelor grave pe care le implică 
desfășurarea nestingherită a cursei

prin completarea cu destinderea mi
litară, securitatea nu poate deveni 
reală, efectivă, fără eliminarea in
strumentelor politicii de forță.

cesare acțiuni energice pentru dez
voltarea schimburilor și cooperării 
economice și tehnico-știirițifice — 
pîrghie atît de

că 
securității 

1 Ia 
pro- 

a Eu- 
de ce 
consi- 
acum. 

ca ori- 
impune 
cel mai 
activi-

Adresăm un apel solemn guvernelor, parlamentelor, partidelor, for
țelor politice și sociale înaintate, popoarelor de pe continentul nostru, 
de a depune împreună noi și perseverente eforturi, într-un spirit de largă 
conlucrare și înțelegere, pentru realizarea unor noi pași pe calea transpu
nerii în viață a angajamentelor asumate la Helsinki, a principiilor docu
mentului comun, pentru adoptarea de noi măsuri ferme și eficiente în 
direcția intensificării colaborării intereuropene, dezangajării militare pe 
continent, creării unui climat de deplină securitate, în care toate na
țiunile să se poată dezvolta liber, să conlucreze în vederea asigurării 
unei păci trainice.

NICOLAE CEAUȘESCU

importantă pentru 
dezvoltarea tutu
ror statelor, pen
tru progresul tu
turor națiunilor 
continentului și, 
totodată, pentru 
cimentarea teme
liilor materiale 
ale încrederii în
tre toate; statele 
și toate popoare
le, pentru asigu
rarea unui cli
mat de destinde
re și securitate. 
Or, cu toate pro
gresele realizate 
în această direc
ție, nu 
ignorat 
relațiile 
mice și
rile tehnico-știin- 
tifice dintre sta
tele continentu
lui nu au fost 
încă eliberate de 
feluritele piedici 
și restricții dis-

poate fi 
faptul că 

econo- 
schimbu-

(Din Expunerea la ședința comunâ a forurilor 
supreme de partid și de stat din martie 1977)

înarmărilor. Fără a diminua aspec
tul. desigur, pozitiv al acelor mă
suri cum ar fi notificarea marilor 
manevre militare, invitarea de 
observatori — măsuri adoptate în 
numele creșterii încrederii 
state — se poate spune că 
a dovedit insuficiența lor 
timp cît ele nu sînt completate 
și întregite cu acțiuni reale pe linia 
dezangajării militare și dezarmării 
efective. Ar fi greu de apreciat cum 
și cu cît a crescut încrederea între 
state chiar în condițiile aplicării a- 
cestor măsuri — ținind seama că in

între 
viața 

atît

Din analiza acestor stări de lu
cruri, privite în față, cu ochii des
chiși, izvorăsc propunerile României 
referitoare la înfăptuirea unor mă
suri ferme de dezangajare militară 
și dezarmare in Europa, cum ar fi 
reducerea, pentru inceput, cu 5-10 
Ia sută a bugetelor și efectivelor mi
litare ale tuturor statelor participan
te la Conferința general-europeană, 
desființarea bazelor militare, retra
gerea trupelor străine de pe teri
toriile altor state, lichidarea conco
mitentă a blocurilor militare.

artificiale, bariere
criminatorii ; mai mult, în acest răs
timp au mai apărut altele noi, con- 
tinuînd să se facă simțite încercări

de folosire a relațiilor economice în 
scopul exercitării de presiuni poli
tice.

Ca parte integrantă a ansamblului 
unitar al documentelor de la Hel
sinki se impune totodată intensifi
carea schimburilor culturale între 
statele continentului, schimburi me
nite să îmbogățească patrimoniul spi
ritual al fiecărui popor, cît și al ci
vilizației europene și mondiale, să 
cultive idealuri sociale înaintate, să 
contribuie la sporirea respectului și 
prețuirii reciproce. în acest sens, avem 
satisfacția de a consemna, ca o no
bilă materializare a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, recenta ini
țiativă a României privind organiza
rea Festivalului european al priete
niei, care a reunit, în numele înal
telor idealuri umaniste ale înțelege
rii, colaborării și păcii, creatori și 
interpreți de renume din statele Eu
ropei și de pe continentul american. 
Conceptul de umanism al țării noas
tre, așa cum a fost definit de secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, este conceptul unui 
umanism nou, revoluționar, care 
impune — în condițiile deplinei res
pectări a principiilor suveranității 
naționale, egalității, neamestecului in 
treburile interne — o largă conlu
crare a tuturor statelor europene 
pentru soluționarea problemelor asi
gurării unor condiții demne de 
muncă și de viață maselor largi mun
citoare, pentru combaterea unor fe
nomene nocive, în special în rîndul 
tineretului — probleme realmente și 
în cel mai înalt grad umanitare, de 
care depinde intr-adevăr materia
lizarea drepturilor fundamentale ale 
omului.

Animată de astfel de teluri și 
preocupări a participat România la 
întîlnirea de la Belgrad, ale cărei 
lucrări se apropie de sfîrșit — che
mată să pregătească în cele mai bune 
condiții viitoarea reuniune general- 
europeană. din toamna acestui an. Și 
de această dată. România și-a 
adus contribuția activă, constructivă, 
călăuzită de dorința de a se pre
găti desfășurarea cu succes a vii
toarei reuniuni astfel incit aceasta 
să prilejuiască nu numai și nu atît 
un bilanț a ceea ce s-a întreprins, cî, 
îndeosebi, să se soldeze cu noi măsuri 
concrete pentru aplicarea în viață a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. conceput nu în mod static, ci 
în dinamica sa. pentru a se asigura 
efectiv respectarea strictă a princi
piilor noi de relații între state, a se 
realiza. în sfirsit. progrese reale, sub
stanțiale. pe linia dezangajării mili
tare si dezarmării, a dezvoltării ne
îngrădite a colaborării economice, 
tehnico-științifice. culturale si în 
domenii.

alte

Este imperativul momentului tu- 
pu-

de față intensificarea eforturilor 
turor statelor, ale tuturor guvernelor, mobilizarea largă a opiniei 
blice, acțiunea unită a forțelor înaintate, a tuturor forțelor progresiste 
de pe continent, care sint în măsură și trebuie să influențeze in mod 
hotărîtor dezvoltarea procesului de edificare a securității europene, răs- 
punzind aspirațiilor celor mai arzătoare ale popoarelor europene, cerin
țelor păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• BOGĂȚIILE AN

TARCTICII. Potrivit estimă
rilor, rezervele de combustibil 
ale Antarcticii s-ar ridica, în 
cazul petrolului, la 15 miliarde 
barili, iar în cel al gazelor na
turale la 3 trilioane metri cubi. 
Se mai vorbește, de asemenea, 
de prezența minereului de fier 
și a cărbunelui. Nu mai puțin 
importante sînt resursele pisci
cole, și in primul rînd așa-nu- 
mitul „kril", suficient să asigure 
dublarea a ceea ce se pescuiește 
acum anual la scara întregului 
glob. Cum exploatarea eventua
lelor bogății ale celui de-al șa
selea continent nu intră in pre
vederile Tratatului internațio
nal asupra Antarcticii, încheiat 
cu ani în urmă, statele semna
tare au in vedere această pro
blematică ca un punct de prim 
ordin al agendei reuniunii ce-o 
vor avea în septembrie la Lon
dra.

• ESCALADAREA 
VÎRFULUI TOMRU. zilele 
trecute, un număr de 11 alpi- 
niști chinezi (nouă bărbați și 
două femei) au reușit să reali
zeze prima ascensiune pe 
Tomru, cel mai înalt vîrf (7 443 
metri) al munților Tianșan. Ex
pediția a cerut eforturi deose
bite grupului de temerari, care 
au străbătut distanța de la ulti
mul popas, instalat la altitudi
nea de 7 000 metri, la punctul 
final în cinci ore și jumătate. 
Odată ajunși sus, ei au înălțat 
drapelul Republicii Populare 
Chineze și ău început să desfă
șoare o intensă activitate știin
țifică. în cele 78 de ore cit s-au 
aflat pe Tomru, alpiniștii chi
nezi au făcut diferite măsură
tori, au adunat eșantioane de 
gheață și au turnat, totodată, un 
film.

• „REGELE ESTE 
GOL". Ultima etapă a Turu
lui Franței poate fi considerată 
a se fi plasat — printr-o analo
gie cu semnele zodiacului — 
sub semnul seringei — scrie „Le 
Figaro". într-adevăr, controlul 
inopinat făcut la începutul a- 
cestei ultime etape a descope
rit indicii de „doping" la nu mai 
puțin de cinci cicliști — ceea ce 
reprezintă un trist record. Tu
rul Franței, însumînd 4 000 km, 
este considerată cea mai mare și 
mai dificilă cursă ciclistă din 
lume, a o termina cu bine fiind 
un titlu de glorie pentru orice 
concurent ; totodată este însă și 
o formidabilă afacere publici
tară, în care sînt implicate sume 
de milioane și milioane de 
franci. Din momentul in care 
„fair-play“-ul este pus sub sem
nul întrebării, atunci întregul 
eșafodaj de cărți de joc se pră
bușește. Pentru majoritatea 
francezilor „Turul" este o săr
bătoare, dar cînd se descoperă 
că participanții recurg la fraudă, 
atunci aspectul sărbătoresc dis
pare. Pe bună dreptate, se poate 
afirma că „regele este gol", în
cheie ziarul.

• IPOTEZĂ ARHEO
LOGICĂ. Potrivit ipotezei 
unui proeminent arheolog și is
toric egiptean, prof. Fawzi al 
Fakhlani, „o cameră mortuară 
în alabastru de un gen unic" a- 
flată într-un cimitir latin din 
Alexandria este mormîntul ves
titului conducător militar al an
tichității, Alexandru cel Mare. 
Situarea presupusului mormînt 
imperial în respectivul cimitir 
ar coincide cu referirile asupra 
locului unde a fost înmormintat 
Alexandru conținute în vechile 
descrieri despre Alexandria ale 
unor călători. Profesorul egip
tean intenționează să înceapă, 
in octombrie, săpături la fața 
locului, pentru confirmarea ipo
tezei avansate.

• TRENURI SUPRA- 
RAPIDE. Rețeaua de linii pe 
care circulă trenurile supra- 
napide (cu viteza de 130 pînă la 
200 kilometri pe oră) urmează 
să fie extinsă, în următorii ani, 
în Japonia, de la 1 000 km, cît 
măsoară în prezent, la 7 000 km. 
De la punerea în circulație, în 
1964, a primului tren de acest 
tip și pină astăzi au fost 
transportați peste un miliard de 
pasageri. Noua rețea va trece și 
prin cel mai lung tunel subma
rin din lume — 54 km — care va 
lega insulele Honshu și Hok
kaido.

• NERO... ACHITAT. 
La aproape 2 000 de ani de la 
moartea sa, împăratul roman 
Nero a- trebuit să răspundă de 
faptele sale. „Nero în fața tri
bunalului" a fost tema unui 
concurs care s-a desfășurat în 
fața unui juriu din orașul vest- 
german Koln, la inițiativa unui 
cetățean al orașului italian An- 
zio, locul de naștere al împăra
tului roman. Participanții la 
concurs urmau să clarifice în- 
tîmplările obscure din jurul lui 
Nero și al mamei sale, Agrip
pina, care s-a născut în regiu
nea unde s-a ridicat Koln-ul de 
astăzi. Premiul a fost atribuit 
scriitorului Theodor Kommer, 
care în „Procesul" său, scris 
sub forma unui dialog, ajunge 
la concluzia că nu există dovezi 
despre implicarea directă a lui 
Nero în asasinarea mamei și so
ției sale, precum și în incendie
rea Romei. Hotărirea juriului a 
echivalat' cu o achitare a fai
mosului împărat.

© RECORDMAN LA 
ÎNOT LA 67 DE ANI! 
Un peruan in vîrstă de 67 de 
ani, Daniel Carpio, a traversat 
vineri înot strâmtoarea Gibral
tar. Pornit de la Tarifa, din 
Spania, el a parcurs 90 kilome
tri în șapte ore și 50 minute, 
pînă la plaja marocană Banzu. 
Cu 28 de ani în urmă, înotătorul 
peruan a acoperit aceeași dis
tanță, dar în zece ore. Carpio a 
fost însoțit de-a lungul acestui 
parcurs de două nave pe care 
erau îmbarcate echipe sanitare, 
precum și ziariști.
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