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SĂ DĂM TIMPULUI DE MUNCĂ 
VALOARE MAXIMĂ 

pentru a realiza producții suplimentare, 
o productivitate tot mai înaltă, pentru a asigura 

resursele necesare ridicării nivelului de trai
Fiecare cetățean al patriei noastre, fiecare om al muncii să fie 

conștient că atît succesele, cit și lipsurile sînt nemijlocit legate de 
activitatea fiecărui colectiv, de felul cum fiecare acționează și 
își îndeplinește sarcinile ce îi sînt încredințate. Nu trebuie să ui
tăm că societatea pe care noi o edificăm nu se realizează decît 
prin muncă, prin eforturile unite ale tuturor oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la adunarea populară din municipiul Brașov)

Facem comparații ți încercăm pro
funde sentimente patriotice consta
tând că astăzi realizăm, in numai 8 
zile, Întreaga producție industrială a 
anului 1938 — anul de vîrf al dezvol
tării României burghezo-moșie- 
rești. Da, istoria socialistă ne-a învă
țat, ne-a obligat să dăm valoare 
nouă timpului. Să-1 dăm o densitate 
tot mai mare, să-i smulgem, tot mai 
mult, încărcătura de util. Am învă
țat, în acești ani, să comprimăm 
timpul, pentru ca România să facă 
adevărați pași de Făt Frumos în 
competiția pentru progres. Dacă în 
1950 o zi de muncă în industrie a 
îmbogățit avuția noastră națională 
cu 85 de milioane de lei, In 1965 — 
cu 500 de milioane lei, aceeași zi de 
muncă ne aduce azi o bogăție de 
2,4 miliarde lei.

O bogăție făurită de noi, prin mun
ca noastră, pentru noi. O bogăție 
care ne-a adus în casele noastre, ale 
tuturor, cu fiecare an, un spor de 
bunăstare. Dacă în 1950. în medie, un 
lucrator ciștiga 15. Iei pe zi, in 1965 
acest cîstig net se ridica la 39 de lei. 
pentru ca în prezent să alungă la 
circa 70 de lei. Ne-am referit nu
mai la cîștigurile directe, fără a 
aminti aici o serie de avan
taje pe care le dobindeste fiecare 
om al muncii, fiecare familie pe baza

Din noua arhitectură a municipiului Tg. Mureș

Productivitate sporită
în. exploatările miniere din 

nordul Moldovei se extind tot 
mai mult procedeele de lucru 
cu productivitate sporită. Ciș- 
tigă astfel teren exploatarea 
descendentă a minereurilor, se 
lărgește, de asemenea, aria de 
aplicare a rambleului hidraulic, 
jar în ultimul timp se utilizea
ză metoda de exploatare ascen
dentă cu felii supraînălțate. 
Noile tehnologii prezintă avan
taje superioare față de proce
deele clasice, permițînd crește
rea productivității pe post, 
odată cu o mai eficientă punere 
in valoare a zăcămintelor. In 
același timp, în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, se consemnează o di
minuare a costurilor de produc
ție la extracția minereurilor cu 
peste 8 milioane lei. (Agerpres).

Energie electrică 
peste prevederi

Termocentrala de la Ișalnița 
a funcționat în perioada ce a 
trecut din acest an cu un poten
țial suplimentar, echivalent cu 
puterea unul turbogenerator de 
68,7 MW. Sporul de capacitate 
respectiv, care le-a permis e- 

„nergeticienilor de aici să reali
zeze peste plan 367 milioane 
kilowați-oră energie electrică, 
cantitate superioară celei înscri
se în angajamentul anual, este 
rezultatul materializării unor 
măsurj complexe inițiate în di
recția Îmbunătățirii indicilor de 
folosire a agregatelor, scurtării 
perioadelor de revizii șl repara
ții și executării lor la un înalt 
nivel calitativ. Este, de altfel, 
semnificativ că numai prin re
ducerea duratei de reparații la 
agregatele nr. 7 și 8 de 315 MW, 
cu 9 și. respectiv, cu 2 zile, prin 
executarea mai devreme a lu
crărilor de revizii la alte Insta
lații, s-a obținut o producție de 
130 milioane kilowați-oră. (A- 
gerpres).

fondurilor alocate de stat pentru ac
țiunile socia l-culturale.

La măsurile pentru ridicarea nive
lului de trai, stabilite de partid, la 
ciștigurile mereu sporite ale oame
nilor muncii trebuie să răspundem 
printr-un plus de hărnicie si randa
ment. dind societății produse mai 
multe si mai bune. FARA CREȘTE
REA NECONTENITA A PRODUC
ȚIEI. A PRODUCTIVITĂȚII MUN
CII NU POT FI CONCEPUTE 
MAJORAREA RETRIBUȚIEI. RIDI
CAREA BUNĂSTĂRII NOASTRE. A 
TUTUROR. EXISTA O RELAȚIE DI
RECTA. INDISOLUBILA ÎNTRE 
DEZVOLTAREA SUSȚINUTA A 
PRODUCȚIEI MATERIALE. CREȘ
TEREA MAI ACCENTUATA A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII SI INTE
RESUL PERSONAL ; ÎNTRE MUNCA 
MAI PRODUCTIVA. MAI SPORNI
CA. MAI EFICIENTA A FIECĂRUIA 
SI A TUTUROR ȘI SATISFACEREA 
CERINȚELOR DE BUNASTARE SI 
CIVILIZAȚIE.

Sînt realități , care invjtă la reflecție. 
$i, ' mai ales, la acțiune 1 Timpul 
nostru, timpul socialist lucrează pen
tru noi. Cu o singură condiție : SA 
ȘTIM SA-L PREȚUIM. Să urmărim, 
cu severitatea de adevărat proprie
tar și producător, cum folosim nu 
numai fiecare zi și fiecare ceas, ci

TELE CODULUI ETIC

LAUDA TINEREȚII 
entuziaste, harnice și înțelepte

Cu puțin timp în urmă 
am participat la adunarea 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la Întreprinde
rea mecanică din Alba Iu- 
lia. La un prim contact cu 
cei prezenți se putea foar
te bine crea impresia că ne 
aflăm la o adunare U.T.C. 
în sală, puține tâmple că
runte. Unde-or fi bătrînii? 
Oare, la o asemenea dez
batere importantă să fie 
ignorat sfatul lor înțelept? 
Nici vorbă ! Nu sînt bătrini, 
pentru că aici... nu sînt. 
Ei încărunțesc prin alte 
locuri, în fabrici cu tradi
ție.

Aici, pe această puterni
că platformă industrială din 
Alba Iulia au venit cei ti
neri. Din județ și de mai 
departe. întreprindere nouă, 
lume nouă. Pe unii mi-i a- 
mintesc timizi, stingaci, je
nați de tuleele care le nă
pădeau obrazul. căutînd 
prin oraș, acum cîțiva ani, 
„biroul personal" al noii 
Întreprinderi. Voiau să se 
califice...

Acum, iată-i la muncă. 
La decizie și la răspundere. 
„Măi copile, ai vorbit 
drept 1“ — aud în spatele 
meu un maistru cu ceva 
mai muiltă experiență adre- 
sîndu-se unui tînăr mode
lor care își spusese răspi
cat cuvîntul. „Măi copile" 
— vorba blîndă ardele

fiecare minut al timpului de care 
dispunem în producție, la locul de 
muncă. Să nu lăsăm, sub nici un 
motiv, sub nici o justificare să se 
irosească această prețioasă avuție a 
societății !

Întrebarea este : ce valoare mate
rială dobindește timpul de care dis
punem, cu ce randament social, cu ce 
productivitate îl folosim ? A folosi 
.judicios timpul de muncă înseam
nă a produce mai mult, in fie
care zi, în fiecare ceas, deci, 
un plus de bunuri materiale și 
de ciștig pentru fiecare ; a irosi 
timpul, a nu-1 utiliza la adevărata 
sa valoare înseamnă, în ultimă in
stanță, a diminua forța izvoare
lor propriei noastre bunăstări. O 
Știm bine : bunăstarea nu este 
un dar picat din cer. ci ne-o 
făurim singuri prin munca noas
tră. Da. prin munca noastră, prin pri
ceperea și hărnicia noastră ; și prin 
disciplina noastră. Da. din ce în ce 
mai mult prin disciplina noastră. 
De.zvQltar.ea. la, care am ajuns. ,ni-- 
vefuî dotării tehnici?, foița economiei 
naționale obligă la o riguroasă disci
plină. Este de ajuns o manevră gre-

Vîorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a IU-a)

nească. rostită întotdeauna 
cu oarecare tandrețe, dar in 
acest caz atit de nimerit 
zisă. „Copii", „băieți", ori
cum le-ai zice ei tot așa 
răraîn, tineri, harnici, am
bițioși. Ne oprim, in trea
căt, asupra cîtorva biografii 
de muncă.

Inginerul Ion Nicu (28

făcut agricultură. A rămas 
pe loc primind ecusonul eu 
nr. 3. fiind al treilea anga
jat al întreprinderii. S-a 
pus pe muncă : devize, uti
laje. studiul literaturii ten- 
mce, o specializare in Ja
ponia. Simțea că devine el 
însuși o „investiție". Au 
venit în sfîrșit și probleme-

- însemnări de la întreprinderea 
mecanică din Alba Iulia -

ani), șeful turnătoriei, este 
prahovean. De la facultate 
a fost repartizat la Alba 
Iulia. la întreprinderea me
canică. La 1 august 1972 
s-a prezentat la post. A gă
sit un țăruș înfipt în pă- 
mînt, purtînd o pancartă 
pe care scria : „31 iulie
1972. Turnătoria de piese 
din fontă pentru mașini- 
unelte". în ajun se marca
se astfel începerea oficială 
a investiției. în rest, cîteva 
vrejuri de mazăre. „Ce 
caut eu, meitalurg, în agri
cultură ?“ — a fost primul 
gînd al tînărului inginer. 
Pînă la urmă, totuși, n-a

le producției. Primele pie
se turnate — primele reu
șite. Acum sînt peste 400 
lucrători în secția de tur
nătorie. Inginerul Ion 
Nicu răspunde de munca 
lor.

— De la prima piesă tur
nată am intrat într-o grea 
sesiune de examene. Cu cei 
mai exigenți examinatori : 
calitatea, prestigiul și sar
cina încredințată de a turna 
piese grele.

Sîntem invitați să vedem 
o bijuterie.

„Bijuteria" are 45 de tone 
și este platoul de la strun

Succese 
ale constructorilor 

de mașini
Acționind în spiritul hotăriri- 

lor adoptate de primul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții si 
transporturi, colectivele marilor 
unități ale ramurii construc
țiilor de mașini au încheiat pri
mele opt luni ale anului cu o 
producție fizică suplimentară in 
valoare de peste 2.2 miliarde 
lei. Acest succes este rodul ac
tivității colective depuse pentru 
ridicarea productivității muncii. 
Producția in plus. . rapor
tată de colectivele din întreaga 
țară, s-a concretizat, astfel, in 
cantități însemnate de utilaj 
tehnologic complex — pentru 
ramurile minieră și petrolieră, 
pentru prelucrarea metalului, 
energetică, industria ușoară și 
alimentară — mașini-unelte, 
mijloace de automatizare elec
tronică și electrotehnică, auto
camioane și autoutilitare, cabluri 
energetice de forță, precum și 
bunuri de folosință îndelungată 
— autoturisme. frigidere cu 
compresor, televizoare ș.a. (A- 
gerpres).

Producție 
suplimentară, 

consumuri materiale 
mai reduse

Siderurgiștij de la Hunedoara 
și Călan, care au realizat de la 
începutul anului o producție 
suplimentară in valoare de peste 
90 milioane lei, raportează im
portante succese obținute și pe 
linia reducerii consumurilor 
specifice și a sporirii eficienței 
economice. Prin aplicarea unui 
complex de măsuri privind per
fecționarea tehnologiilor de pro
ducție. .sporirea coeficientului de 
utilizare a gazelor de cocs și de 
furnal, punerea in valoare de 
noi rezerve interne, la Combi
natul siderurgic Hunedoara s-au 
economisit mai mult de , 2 400 
tone cocs metalurgic. 1 157 tone 
metal și, aproape 2 800 tone că
rămizi refractare. La riadul lor, 
furnaliștii de la întreprinderea 
„Victoria" «îta.OJșjljju, .^tețluș 
CtîrtSftiffitir ■'speriuc eu aproape 2 
kg cocs lajiecâre tonă de fontă 
elaborată. rfalizînd astfel în
semnate economii. la costurile 
fle producție. (ÎAgerpres),

gul carusel de 8 500. Tur
narea acestei piese la Alba 
Iulia constituie o veritabilă 
premieră.. După luni de 
zile de efort, Săptămini și 
săptămini de incleștare a 
acestor tineri de ispravă. 
Au visat oare Nicolae 
Cristea și Ion Oprean, niș
te tineri sub 18 ani („Măi 
feciori, voi tot copii sînteți, 
pentru că nu votați" — îi 
necăjesc unii), turnători- 
formatori veniți de pe băn
cile grupului școlar al în
treprinderii că vor lucra 
direct la această piesă care 
poate pune în cumpănă 
prestigiul unor turnători 
cu experiență ? Au visat, 
cu siguranță. Tinerii au 
vise îndrăznețe, totdeauna. 
Și, mai ales, nu obosesc 
niciodată să viseze. Cei de 
la linia de turnare mecani
zată. absolvenți de liceu, 
s-au calificat la locul de 
muncă. Cînd li s-a inmînat 
certificatul de calificare și 
li s-a spus „La treabă", ei 
au completat „Dar și la 
studiu". Eugen Vlad, Ro
mulus Voișan, Florin Cîm- 
pean, Lucian Farcaș și co-

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
la amiază, delegația Federației Sin
dicatelor Libere Germane—F.D.G.B., 
condusă de tovarășul Harry Tisch, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului 
Central al F.D.G.B.. care, la invita
ția Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U G.S.R.. Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A luat parte, de asemenea. Sieg
fried Bock, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

Șeful delegației a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald sa
lut prietenesc din partea tovarășului

Ministrul comerțului exterior al Republicii Guineea
în ziua de 2 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Soriba Toure, ministrul comer
țului exterior al Republicii Guineea, 
care participă. în fruntea unei dele
gații, la lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte româno-gui- 
neeze de cooperare economică și teh
nică. . f . ,.,.,

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Au fost de față Valeriu Georgescu, 
ambasadorul României la Conakry, 
si Bakari Diabate, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii Gui
neea in țara noastră.

Ministrul dezvoltării
Președintele Republicii Socialiste 

Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri după-amiază, pe mi
nistrul dezvoltării economiei din Re
publica Federală Nigeria, dr. Omoniyi 
Adewoye. conducătorul delegației ță
rii Sale la lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-nigeriene de 
cooperare economică și tehnică.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

Au fost prezenți, de asemenea, Oc
tavian Cărare, ambasadorul României 
la Lagos, și Luke Salisu Momodu- 
Osobase, ambasadorul Nigeriei la 
București.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie din partea șefului guver-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu Radioteleviziunii israeliene

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri, pe 
Shmaya Goshen, directorul Departa

LA RECOLTARE — TOT SATUL! 
pentru ca roadele acestei toamne să fie strînse 

și depozitate Ia vreme și fără pierderi

în ultimele zile au luat amploare lucrările de strîn- 
gere, transport și depozitare a recoltei de toamnă. Din 
datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă 
că recoltarea florii-soarelui se desfășoară în mai multe 
județe, producția fiind strînsă pînă la 2 septembrie de 
pe circa 43 000 hectare. De asemenea, sfecla de zahăr a 
fost recoltată de pe 30 000 hectare. Această importantă 
lucrare se cere să fie executată potrivit graficelor zil
nice de recoltare și transport, astfel ca producția să 
se livreze ritmic fabricilor de zahăr. Concomitent, im
portante forțe sint concentrate la recoltarea fasolei, 
legumelor și a plantelor de nutreț. De asemenea, de 
citeva zile. în județele Olt. Dolj, Teleorman, Ilfov, 
Brăila, Mehedinți și Ialomița a început culesul porum
bului.

Volumul mare de lucrări ce trebuie să fie executate 
în această campanie de toamnă impune, încă din a- 
ceste zile, o temeinică organizare a activității de re

coltare. transport și depozitare a recoltei, folosirea la 
întreaga capacitate a mașinilor, remorcilor și autoca
mioanelor. mobilizarea tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, a tuturor locuitorilor de la sate — tineri și 
virstnici — astfel ca roadele toamnei să fie strînse 
în cel mai scurt timp și depozitate în bune condiții, 
pentru ca nimic să nu se piardă. Iată de ce datoria 
primordială a organelor județene de partid și agricole, 
a organizațiilor de partid de la sate, comandamente
lor comunale și consiliilor populare este de a acționa cu 
fermitate pentru mobilizarea tuturor mijloacelor me
canice și forțelor umane de la sate, să asigure in 
toate unitățile agricole organizarea temeinică a activi
tății, îndeplinirea cu rigurozitate a programelor întoc
mite pe culturi și a sarcinilor ce revin fiecărei formații 
de muncă. Publicăm astăzi relatări despre desfășurarea 
acestor lucrări in județele Constanța, Botoșani și al
tele.
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Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D.G.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Erich Honecker un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

Tovarășul Harry Tisch a exprimat 
în numele său și al membrilor dele
gației, profunde mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru onoa
rea de a-i fi primit, pentru posibili
tatea oferită de a cunoaște direct, 
experiența și realizările oamenilor 
muncii din țara noastră, pentru căl
dura și prietenia cu care au fost în- 
tîmpinați pretutindeni în România.

în timpul convorbirii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și R.D. Ger
mană, dintre cele două partide, din
tre organizațiile de masă și obștești, 
relevîndu-se în acest context rolul 
deosebit de important pe care l-au 
avut întilnirile dintre tovarășii

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Guineea, Ahmed Sekou Toure, un 
cald salut de prietenie, iar poporului 
român urări de succes in opera de 
edificare a noii orinduiri.

Președintele Nicolae Ceaușescu.. .a 
mulțumit "si a rugat să se transmită 
președintelui Ahmed Sekou Toure 
salutul său cordial si prietenesc, 
împreună cu urări de progres și 
bunăstare ponorului guineez.

în cursul întrevederii a fost expri
mată dorința comună de a se am
plifica si aprofunda conlucrarea eco
nomică si tehnică, de a se extinde 
cooperarea in sfera producției mate
riale. de a se intensifica si diversi- 

economiei din Republica Federală Nigeria
nului militar federal și comandant 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Federale Nigeria, general- 
locotenent Olusegun Obasanjo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete să transmită șefului 
statului nigerian. Olusegun Obasanjo, 
un salut cordial și cele mai bune 
urări, iar poporului nigerian prieten 
urări de bunăstare Si prosperitate.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România Si Nigeria cunosc o e- 
voluție ascendentă, avînd la bază în
țelegerile și măsurile stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt de la 
Lagos. A fost subliniată dorința re
ciprocă de a intensifica și diversifi
ca cooperarea româno-nigeriană în 
domeniile economic, tehnico-științific. 
precum si de a lărgi schimburile co- 

mentului emisiunilor în limbi străine 
pentru interior al Radioteleviziunii 
israeliene.

La primire a participat tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker. 
Apreciindu-se contribuția sindicate
lor din România și R.D. Germană la 
adincirea și diversificarea raporturi
lor de colaborare și prietenie dintre 
cele două țări și popoare, a fost ex
primată dorința comună de a inten
sifica în continuare relațiile dintre 
organizațiile sindicale din țările 
noastre.

Schimbul de vederi a evidențiat 
totodată rolul tot mai mare pe care 
îl au sindicatele în lupta generală 
a popoarelor pentru pace, dezar
mare, pentru întărirea securității și 
cooperării în Europa și in întreaga 
lume. S-a apreciat că. prin acțiuni 
unite, clasa muncitoare, oamenii 
muncii de pretutindeni pot deter
mina rezolvarea principalelor proble
me ale vieții internaționale în inte
resul păcii, al progresului și înțele
gerii între națiuni.

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

fica legăturile comerciale. Schimbul 
de vederi in aceste probleme a rele
vat importanta identificării unor noi 
forme si domenii de colaborare între 
cele două țări, in folosul propriei 
lor dezvoltări, al progresului, coope
rării si înțelegerii Internationale.

Totodată, a fost reafirmată hotări- 
rea României si Guineei de a-și 
aduce întreaga contribuție la lupta 
popoarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului. 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru împlinirea năzuin
țelor de libertate, prosperitate și 
pace ale tuturor națiunilor.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

merciale. în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

A fost exprimată convingerea că re
zultatele lucrărilor primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-nigeriene vor 
contribui la amplificarea raporturilor 
economice dintre cele două țări, vor 
deschide noi perspective dezvoltării 
relațiilor bilaterale.

în cadrul întrevederii a fost rele
vată dorința comună de a intensifica 
conlucrarea dintre România și Nige
ria și pe plan international, de a ac
ționa pentru statornicirea unor rapor
turi democratice între state, pentru 
lichidarea subdezvoltării si instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale. pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

întrevederea a decurs într-o am
biantă cordială, prietenească.

Constantin Mitea. redactor-șef al zia
rului „Scinteia".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat u'i interviu pen
tru Radioteleviziunea israeliană.
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IN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE MAI ACCENTUATĂ

A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI ÎN ACEST CINCINAL
După intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a măsurilor 

de majorare a retribuției lucrătorilor din industria metalurgiei 
feroase și cocsochimice, precum și a alocațiilor de stat pentru copii 
Hotărirea metalurgiștilor de la uzina „Republica" din București:

V

Ilustrată din Sîngeorz-bâi

rwo

PROPAGANDA VIZUALĂ
Am ajuns la cunoscuta între

prindere bucureșteană „Republica" 
la ora cînd schimbul III ieșea din 
ateliere. Deși obosiți, după o 
noapte de muncă, multi dintre 
laminatori, lăcătuși, mecanici, su
dori și electricieni nu se îndreptau, 
ca de obicei, spre casele lor. ci se 
adunaseră ciorchine în jurul unui 
tabel mare, cît peretele unui aparta
ment spațios, așezat în imediata 
apropiere a laminorului numărul 1, 
pe care scrie cu litere de-o șchioapă : 
„Majorarea retribuției din ramura 
metalurgiei feroase si cocsochimice 
conform Decretului nr. 188 din 1977". 
Tabelul acela este ca o oglindă, arată 
limpede cu 
cepînd de 
fiecare.

...Mii de 
acelui tabel. Stau cîteva minute. își 
caută categoria si treapta de înca
drare din care fac parte, chibzuiesc, 
calculează. Am discutat cu o parte 
din ei si fiecare a avut să spună 
un cuvînt cald de recunoștință 
pentru grija cu care partidul răs
punde eforturilor creatoare ale aces
tui dîrz detașament al clasei mun
citoare.

— în bilanțul făcut de noi cu o 
lună în urmă, in organizația de partid, 
ne spunea laminatorul Dumitru Si
poș. a reieșit că întreprinderea noas
tră si-a depășit planul la producția 
globală cu 24 milioane lei, iar la pro
ducția marfă cu 17 milioane. Stăm 
bine si cu exportul de țevi fără su
dură — pentru petrol, utilai tehnic, 
de construcție, pentru cazane — din 
care am livrat peste 1 500 tone. De 
asemenea, la productivitatea muncii 
ne-am depășit angajamentele. Am 
evocat, toate aceste realizări nu 
pentru a ne lăuda, ci pentru a vă 
face să înțelegeți că muncitorii 
noștri sînt pe deplin constienti că 
mărirea retribuției nu „cade" de un
deva din senin, ea trebuie să aibă

mult șt 
produc- 
mai re- 
retribu-

cît crește retribuția, in
ia 1 septembrie, pentru

oameni trec crin fața

acoperire în faptele noastre. în mun
ca noastră mereu mai spornică, mai 
eficientă. Nu putem să ciștigăm mai 
mult dacă nu muncim mai 
mai bine, dacă nu realizăm 
tii mai mari; cu cheltuieli 
duse. Actualele creșteri ale
tiei sînt bune, mari. Eu, de pildă, voi 
primi în mină, începind de la 1 sep
tembrie. cu aproape 400 lei mai mult. 
Dar în bugetul familiei mele vor in
tra și cei 300 lei ai soției, care lu
crează și ea tot la ..Republica". Deci 
dintr-o dată 700 lei.

— E o sumă...
— Aveți răbdare, că n-am termi

nat. La acești 700 se mai adaugă și 
alti aproape 300 lei — sporul lui Ion, 
unul dintre băieții mei care lucrează

tot aici, cu mine. Și se mai adaugă 
încă pe atît sporul lui Marin, alt 
băiat al meu care și el muncește la 
„Republica". Sint băieți tineri, care 
abia au terminat liceul. Prin urmare 
e vorba de o sumă frumoasă — a- 
proape 1 300 lei. de fapt retribuția 
lunară a unui muncitor încă necali
ficat. Ce poți face cu o asemenea 
sumă ? Multe. Sînt în plus 15 000— 
16 000 lei pe an. Altfel spus — 20 
de costume de haine sau aproape 
acontul la o garsonieră. Deci, cum 
vedeți, bugetul familiei mele se ro
tunjește simțitor și e vorba doar de 
prima etapă a măririi retribuției.

într-un atelier alăturat laminoru
lui 1. am stat de vorbă și cu maistrul 
N. Chirnoagă.

Tatăl și fiul — Dumitru și Marin Sipoș — discută într-o pauză de lucru 
despre creșterea bugetului lor de familie

— Eu. ca maistru, voi primi în plus 
atiț sporul legal la retribuția pe 
care o am, adică 428 lei, cit și 155 
lei pentru faptul că în mod auto
mat voi fi încadrat cu o gradație 
superioară de retribuție. Deci in total 
voi primi în plus aproape 600 lei, 
la care se adaugă corespunzător spo
rul de vechime și acordul global.

— Este, a intervenit în discuție și 
inginerul I. Galaczi. șef de secție. în 
tot programul de creștere a retribu
ției personalului muncitor o grijă 
aparte pentru muncitorii calificați, 
care se străduiesc să-și ridice nive
lul de cunoștințe, să se autoperfec- 
•tioneze. care dau. producție mai mul
tă si de mai bună calitate. Sporurile 
de retribuție sînt ceva mai accentua
te la această categorie de lucrători. 
Majorările stabilite pentru retribuții
le muncitorilor necalificati din cate
goria „siderurgie B“, de exemplu, se 
situează între 183 lei și 233 lei. în timp 
ce la muncitorii calificați majorările 
se situează între 248 < lei și 458 lei. 
Sint creșteri substanțiale, care se răs- 
frîng vizibil in bugetul fiecăruia. Sînt 
bani cu care efectiv noti cum
păra în Plus pentru casă haine mai 
frumoase, hrană mai bună pentru 
cooii. îți poți asigura un trai mai 
îndestulat. Am discutat cu oamenii 
mei din secție. Toți au primit cu 
mare bucurie Si recunoștință măsu
rile privind creșterea retribuțiilor, 
toti au proiectele lor familiale, și-au 
făcut calcule gospodărești, dar în a- 
celasi timp an intîmpinat noua mă
rire a retribuției cu hotărârea fermă 
de a munci mai bine, cu randament 
mai mare, pentru a crește și mai 
mult producția, pentru a-și spori con
tribuția la dezvoltarea avuției națio
nale — tnțructt aceasta si numai a- 
ceasta este temelia trainică a vieții 
noastre mereu mai bune.

G. GHEORGHE

CUVINTE DE CALDA MULȚUMIRE AEE MAMELON
DIN SATEEE ILFOVULUI

se adresează nu numai ochiului,
• •ci mai ales conștiinței

Succesele repurtate de către colec
tivul întreprinderii constructoare de 
mașini „Metalul roșu" din Cluj-Na
poca în primele opt luni ale anului 
pe linia creșterii producției și a pro
ductivității muncii, a ridicării efi
cienței economice, obținute sub con
ducerea puternicei organizații de par
tid de aici, ne-au îndemnat să punem 
întrebarea : în ce a constat contribu
ția propagandei vizuale — alături de 
celelalte mijloace ale muncii politico- 
educative — la mobilizarea întregului 
colectiv în vederea obținerii unor re
zultate superioare sarcinilor de plan?

Am vizitat secțiile, atelierele, locu
rile mai frecventate. Pretutindeni, pa
nouri. placarde, afișe pe care sînt 
înscrise texte care cuprind sarcini 
ce decurg din Directivele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.. din cuvîntă- 
rile secretarului general al partidului, 
din alte documente de partid. Pot fi 
văzute apoi numeroase chemări la 
întrecere pentru îndeplinirea și depă
șirea obiectivelor cincinalului, aces
tora adâugîndu-li-se panourile cu- 
prinzînd sarcinile ce revin în acest 
an fiecărei secții în unități fizice, 
defalcate pe trimestre, angajamentele 
luate de colective, graficele pe care 
sînt înscrise, lună de lună, rezultatele 
aplicării inițiativei : „Micronul, gra
mul și secunda în slujba eficientei 
economice". Atractive atît crin înfă
țișare, 
trinele 
perete 
tive și 
tează 
pentru

activități econo-superior a întregii
mice și politico-educative. A avut 
loc. dună cum se știe. Congresul con
siliilor oamenilor muncii, care, printre 
altele, a hotărât în numele clasei 
muncitoare realizarea peste pre
vederile cincinalului a unei produc
ții industriale de 100-120 de miliarde 
lei. Adunarea generală a oamenilor 
muncii din întreprinderea clujeană 
și-a reevaluat posibilitățile și. în con
secință, și angajamentele în func
ție de acest obiectiv : la producția 
globală, angajamentul anual a fost 
majorat de la 30 la 35 milioane lei 
suplimentar ; de asemenea, colecti
vul s-a angajat să sporească pro
ductivitatea muncii cu 5.2 la sută, să 
reducă cu 4,6 la sută cheltuielile de 
producție etc. Pentru realizarea a- 
cestor obiective au fost elaborate și 
aprobate de către adunarea generală

însemnări 
de la întreprinderea 

„Metalul roșu" 
din Cluj-Napoca

în curtea lui Marin Rusu, din co
muna Adunații Copăceni. județul Il
fov, la ora inserării, e mare anima
ție : vreo trei fetite și parcă doi bă
ieți — copii frumoși și sănătoși — 
se hîrjonesc. văzindu-și fiecare de o 
treabă anume. Doar cel mai mic. me
zinul familiei, nu prea se indeamnă 
spre ligheanul cu apă de lingă fîn- 
tină. „Nu te speli, nu mănânci !“ — 
se aude glasul mamei, care se pre
gătește să mulgă vaca legată de o 
iesle improvizată. Casa „înșirată" pe 
o parte a ogrăzii, bătătura curată, 
grădina de zarzavaturi de-alături — 
lucrată după toate regulile — sint 
primele semne, dintr-o ochire, că in
trăm în curtea unor oameni gospo
dari.

Discuția se leagă firesc, fără nici 
un fel de reținere -r un nou semn 
pentru noi că avem de-a face 
oameni buni la suflet, generoși, 
totdeauna bucuroși de oaspeți.

— La dumneavoastră — ca la ; 
mată — fiecare cu misiunea lui...

— Unde-s multi copii sint și tre
buri multe — ne răspunde femeia, 
prompt. Dar m-ajută, dragii de ei...

— Dragi și multi !
— Nu-s chiar așa de mulți, nu

mai nouă.
— Cînd se-adună toți In jurul me

sei...
— Au ce mînca ! Si mai bine, și 

mai mult decît am avut noi cînd e- 
ram ca ei. Că acum se adună — so-

cu 
în-

ar-

tul e angajat, și pentru patru din
tre ei primește vreo cinci sute de 
lei... Cel mai mare a ieșit și el pe 
leafă, e tractorist... Eu, de Ia C.A.P, 
și din grădină... Ce mai. se-adună... 
Și de mai mulți ani primesc in fie
care lună 200 de lei ajutor de la 
stat, la care se adaugă acum încă 150 
de lei.

în comuna Adunații Copăceni și în 
cele patru sate componente — Dă- 
răști, Mogoșești. Varlaam și Argeș — 
dintr-o populație de aproximativ 
8 000 de persoane, peste 3 600 sînt 
copii pînă la 16 ani și — după cum 
ne spunea dr. Aura Gaboreanu. me- 
dic-șef al circumscripției sanitare — 
natalitatea este în creștere. Altfel 
spus, cei trei medici pediatri — de 
la circumscripție, de la policlinica 
din localitate și de la spitalul Mo
goșești — au de lucim, nu glumă. 
„Cîte nu sînt de făcut cînd e vorba 
de copii. Consultațiile de-aici, de la 
dispensar, de la punctul sanitar din 
Dărăști. controlul permanent în cele 
șase grădinițe și la căminul de la 
I.A.S.. vizitele la domiciliu, discuții
le cu mamele, mai ales cu cele ti
nere. Așa am ajuns să avem morta
litatea infantilă aproape zero. Pre
zența noastră aici e doar o parte din 
grija deosebită a partidului și statu
lui pentru copii" — ne spune medi
cul pediatru Valeria Hîrșovescu.

După spusele doctoriței, care cu
noaște bine aproape fiecare familie

cu copii, dar în mod special pe cele 
cu copii mici și multi, am ajuns, 
spre sfîrșitul zilei de lucru, la case
le unor astfel de oameni. Aflînd mo
tivul vizitei. Petra Rupeleasa. mamă 
care a născut șapte copii, ne-a spus :

— Să fie sănătos cine s-a gindit 
la noi, la mamele cu mai multi co
pii. Avem, pentru cei șase copii care 
trăiesc, peste 1100 lei alocație de stat 
de la Energo-București, unde lu
crează soțul. Am auzit că de-acum 
încolo o să primim o 
și mai mare, iar de la 
liul popular mi s-a spus 
o să primesc lunar și un ajutor 
de 350 lei. Cind te gîndești că e pe 
toată viata, ce mai poți spune ?

— Și eu — intră în vorbă Silvia 
Stancu, vecină de peste drum, mamă 
a cinci copii — vreau să mulțumesc 
din suflet partidului și statului pen
tru grija ce ne-o arată. La ajutorul 
de 200 lei ce mi se dă de la 1 au
gust se adaugă acum încă 110 Iei 
prin mărirea, în prima etapă, a alo
cației pentru cei patru copii sub 
16 ani, pe care o primește soțul de 
la Combinatul de cauciuc Jilava. 
Adică, în total, 820 de lei, în loc de 
710 lei ca pînă acum. Să aibă 
tate și viață lungă conducerea 
dului și statului...

Cuvinte simple, din inimi de 
bune, care știu ce înseamnă 
poți așeza copiilor pe masă mînca- 
re mai

alocație 
consi- 
că eu

multă. să-i poți îmbrăca mai

Aurel Răduleaț 
din comuna Buda.

lîngă 
ambii
Altă parte s-a așezat in 
spatele fraților „Goajă" 

' Alex.
Bogdan) și în spatele lui 
Petre Ștefan zis „Lila" — 
tustrei din comuna Mi- 
hăilești. Și imediat după 
ce au luat aceste poziții 
au început să se poarte

Frumos e locul de a- 
grement „Buda-Argeș" 
din Ilfov! în primul 
rînd, e zăvoiul cu plute 
de pe malurile riului, (Gh. Bogdan și 
iarba deasă și verde, mo
telul cu camerele lui cu
rate și elegante, unitățile 
de alimentație publică 
întreținute cum e paha
rul și bine aprovizionate, 
unde omul poate găsi la 
orice oră mîncăruri pe 
gustul lui. Oricine își 
poate da seama că locul 
acesta, atît de atrăgător, 
e bine gospodărit, că in
vestiția făcută aici cu 
ani în urmă de coopera
ția de consum a fost ne
cesară și bine plasată.

Ne-am plimbat și noi 
într-o zi de sărbătoare 
pe potecile umbroase ale 
zăvoiului din „Buda-Ar- 
geș". Era o zi frumoasă, 
iar lumea — cîteva mii 
de oameni — se instala
se chiar în pădure, la 
iarbă verde. In această 
situație, șeful complexu
lui trimisese acolo 
pădure tot personalul 
serviciu, ba chiar și 
chestra, făcuse totul 
oamenii să se simtă bine. 
Și se simțeau bine. Unii 
ascultau muzică, 
dansau, cîntau ei 
Era cît se poate < 

Dar iată că 
pădurea a 
arate și... 
Uscăturile au

unor

în 
de 

or
ca

. alții 
înșiși, 

de fru- 
pînă la 
început 
uscătu- 

luat

mos. 
urmă 
să-și 
rile, 
chipul unor haimanale 
lățpase, cu unghiile mari 
și murdare, îmbrăcate su
mar. Din te miri ce s-au 
desfăcut în două tabere : 
o parte s-a aliniat pe 
lingă nervosul „Bursa- 
che", pe numele lui ade
vărat Ion Florian, și pe

re. merită subliniat. Dacă, 
uneori. 'în fata unor ase
menea scene mai auzi pe 
cite unul zicind „eu nu 
mă bag, nu mă amestec, 
treaba lor, pot să-și spar
gă capetele", in ziua a- 
ceea publicul a reacționat 
ca un singur organism 
care respinge categoric 
din interiorul lui corpu-

v

CA SA TINĂ
MINTE...

încăierării,

ca necuvîntătoarele din
codru. Cît ai bate din
palme, praf s-a ales de
petrecerea aceea fru-
moașă.

în toiul 
produsă în miilocul mul
țimii. cetele lui „Goajă" 
și „Bursache", care-și 
strîmbau de zor nasurile, 
păreau ridicole si absur
de. Dar nu despre scan
dalul lui „Bursache" și 
„Lilă" vrem noi, în pri
mul rînd, să relatăm, ci 
despre poziția publicului, 
a acelor cîteva 
oameni prezenti la 
locului. într-adevăr. 
asistat la un fapt care, 
din acest punct de vede-

mii de 
fața 
am

rile străine. Nimeni n-a 
întors spatele scandala
giilor care încercau să 
strice liniștea. Dimpotri
vă. cetățenii aflati în 
imediata lor apropiere 
și-au întrerupt pentru 
moment odihna, distracția 
și au făcut ceea ce era 
normal să facă, au res
pins drastic manifestarea 
de huliganism din preaj
mă. Spus mai direct, fără 
nici un fel de ocoliș, i-au 
luat pe scandalagii de gu
ler și de urechi, i-au fă-, 
cut pachet și i-au expe
diat pe adresa postului de 
miliție comunal. Rareori 
ne-a fost dat să vedem 
nemijlocit cum se mani-

festă opinia publică, 
nergia cu care fenomene
le antisociale, străine Co
dului nostru etic sînt res
pinse de colectivitate ca 
boala dintr-un corn sănă
tos. Putin timp după ce 
liniștea s-a lăsat din nou 
în pădure, discutam cu 
ajutorul șefului postului 
de miliție din comuna 
Buda. „Pe la noi. oameni 
ca „Bursache" sint atît 
de putini incit ii noti nu
măra oe degete. Aceștia 
sint în general fără cei 
șapte ani dc-acasă. chiu
langii ]a acțiunile organi
zate de tineri, cei care se 
fofilează de la adunările 
cu caracter educativ, care 
se cred cineva dacă rup 
crengile copacilor din pă
dure. dacă stau toată 
ziua cu sticla la gură și 
dacă isi rup nasul in în
căierări absurde. în ciuda 
abaterilor 
dezordinii .
sint ajutați prin educație 
să. afle un drum de viață 
demn. Actul lor reproba
bil însă nu poate fi ne
pedepsit si. conform legi
lor în vigoare, vom apli
ca amenzi contravențio
nale care se vor ridica 
chiar la 2 000 lei de per
soană".

...Cînd am ieșit pe 
poarta postului de mili
ție. am văzut vreo doi din 
ceata lui „Bursache". A- 
veau o mină plouată, iar 
în ochi le licăreau lumi
nile snășaniei. Păreau că 
spun : „Am dat si o gră
madă de bani, și ne-am 
făcut si de rîsul lumii. 
Cam scumpă gilceava" !...

Da, cam scumpă !

bine. Asemenea lor, alte mame din 
Adunații Copăceni vor primi, pe lin
gă alocațiile de stat pentru copii, ma
jorate la 1 septembrie, sume însem
nate sub formă de ajutoare băne.ști. 
Este încă o dovadă a grijii pe care 
partidul și statul nostru o au pen-, 
tru creșterea copiilor. După datele pe 
care ni le-a pus la dispoziție tova
rășul Victor Cojoacă, directorul Di
recției județene pentru problemele 
de muncă Si ocrotiri sociale. începind 
de la 1 august, în județul Ilfov, be
neficiază de ajutoare 1130 de mame 
cu 5 și 6 copii, 195 cu 7, 8. 9 copii 
și 22 cu peste 10 copii. Altfel spus, 
veniturile materiale ale acestor fami
lii vor crește lunar cu peste 276 000 
ici, adică peste 3,3 milioane lei in
tr-un an. Familii puternice, nume
roase ce duc mai departe tradiția sa
tului care a dat diptotdeauna vigoare 
și tinerețe poporulpi nostru.

Al. BRAD
corespondentul „Scîntell"

cît și prin conținutul lor. vi- 
calității și unele gazete de 

șl satirice, caricaturile suges- 
textele care le însoțesc mili- 
pentru întărirea disciplinei, 

,_____ încadrarea tuturora în caden
ța colectivului. în hale, numeroase 
lozinci explică prin calcule precise 
ce înseamnă irosirea unui minut, a 
unui kilogram de metal, a unui ki
lowatt de energie electrică etc. „Prin 
creșterea cu 1 la sută a productivi
tății muncii la secția prelucrări se 
va .obținej in acpst an o producție su
plimentară de 976 000 lei"; „Cinci 
minute nefolosjte din timpul de lucru 
reprezintă, pentru secția sculărie, o 
pierdere anuală de 250 000 lei" — glă- 
suiesc două din numeroasele lozinci 
de acest fel. Lor li se vor adăuga alte 
asemenea chemări — la confecționa
rea cărora, se lucrează în prezent — 
avînd menirea să mobilizeze oamenii 
la utilizarea mai judicioasă a spații
lor de producție, a mașinilor și utila
jelor. la economisirea energiei și com
bustibililor.

Cu toate acestea, propaganda vi
zuală de la „Metalul roșu" are destu
le lacune, care-i scad 
fac să nu contribuie pe 
ței sale mobilizatoare și 
valorificarea rezervelor 
fiecărui colectiv. în primul rînd, mul
te materiale de propagandă vizuală 
sînt vechi, depășite. O bună parte 
din chemări și lozinci — corecte prin 
mesajul lor. nimic de zis ! — au fost 
afișate la începutul anului. Or. de a- 
tunci și pînă acum s-au petrecut 
evenimente de deosebită importanță, 
care au evidențiat idei și orientări 
esențiale pentru ridicarea pe un plan

eficiența, o 
măsura for- 
educative la 
interne ale

a oamenilor muncii programe de 
creștere suplimentară a productivi
tății, de reducere a cheltuielilor de 
fabricație, de promovare a progre
sului tehnic, de înnoire mai accen
tuată a producției etc. Surprinzător 
însă, la data de 31 august a.c. nici 
un panou, nici o chemare, nici o lo
zincă (atît la nivelul întreprinderii, 
cît și al secțiilor și atelierelor) nu 
pomenea un cuvînt despre toate a- 
cestea 1 Ce altceva înseamnă aceasta 
decît ignorarea uneia din principalele 
funcții ale propagandei vizuale : 
informarea operativă a oamenilor și, 
in acest fel, antrenarea lor la înfăp
tuirea operativă a obiectivelor poli- 
tico-organizatorice ale etapei. Căci 
pentru a influența conștiințele, pro
paganda vizuală trebuie să fie opera
tivă. mereu „pe fază", să fie înțe
leasă de toată lumea. Or. discutînd 
cu mai mulți muncitori despre noile 
obiective ale întrecerii, a reieșit lim
pede că nu le cunoșteau și, prin ur
mare. nu au acționat chiar din prima 
zi — în cunoștință de cauză — pen
tru materializarea lor.

O altă constatare ce se poate face 
aici este aceea că organizația de 
partid nu acordă atenția cuvenită as
pectelor legate de sporirea eficienței 
propagandei vizuale, care constituie 
cel mai sigur antidot împotriva fes- 
tivismului și formalismului. Pot fi 
văzute, de pildă, panouri pe care 
sint consemnate sarcinile la produc
ția fizică din acest an, dar nu pot fi 
întâlnite, alături, afișe, panouri care 
să consemneze rezultatele obținute 
în secții și ateliere, la locurile de 
muncă, pe cele opt luni. Preluarea 
și explicarea acestor rezultate prin 
munca de la om la om, dar și prin 
texte scurte, înscrise simplu la în
cheierea fiecărei perioade, ar putea

constitui un important mijloc de In
formare și mobilizare a oamenilor. 
La atelierul de prelucrări mecanice 
am întîlnit o pancartă pe care scria: 
„Brigadă de tineri care muncesc și 
trăiesc în chip comunist". Șeful bri
găzii, Mircea Rusu, ne-a explicat cum 
anume muncesc și trăiesc cei circa 
60 de tineri din brigadă : depășiri 
zilnice de producție, muncă de cali
tate superioară, participări în comun 
la spectacole, excursii etc. Cit de 
instructiv ar fi pentru cei 2 000 de 
tineri din întreprindere dacă ar fi 
informați și prin intermediul propa
gandei vizuale despre viața acestei 
brigăzi, despre rezultatele pe care le 
obține I

Propaganda vizuală, pentru a fi 
cu adevărat eficientă, trebuie să re
flecte neîntrerupt sarcinile fiecărui 
colectiv de muncă, să abandoneze 
caracterul general, abstract. „Ce 
probleme preocupă acum colec
tivul de la turnătorie ?“ — îl în
trebăm pe ing. Zoltan Vereș, șeful 
secției. „Sîntem în restanță cu pes
te 200 de tone de piese turnate". Nici 
o chemare nu era însă adresată tur
nătorilor pe această temă, iar la ga
zeta de perete era publicat un arti
col despre dezvoltarea și moderniza
rea industriei. La secția de întreți
nere. tovarășul loan Jurj, membru al 
biroului organizației de bază, ne-a 
vorbit despre neajunsurile existente 
în ceea ce privește operativitatea re
parațiilor și întreținerii utilajelor, a 
calității acestora. Din păcate, , nu 
ne-a putut explica de ce in locul 
articolului festiv de la gazeta de pe
rete nu se afla unul care să trateze 
critic această problemă, care să ex
plice ce înseamnă imobilizarea în 
reparații peste termen a unui utilaj, 
a unei mașini. Ar mai fi de semnalat 
și faptul că unele vitrine de calitate, 
graficele privind inițiativa „Micro
nul. gramul și. secunda", unele ga- » 
zete de perete sint amplasate la prea 
mare... înălțime. Ca să le poată cit:, 
omul trebuie să aibă cel puțin... doi 
metri. De multe alte panouri ale 
propagandei vizuale, gazete nici mă
car nu te poți apropia pentru că in 
fața lor au fost depozitate fel de fel 
de materiale.

Carențele propagandei vizuale de 
la „Metalul roșu" sînt cunoscute de 
tovarășul Gavril Bujor, secretarul 
comitetului de partid, care, trecind 
prin secții și ateliere, nu numai că a 
stat de vorbă cu secretari ai organi
zațiilor de bază, cu comuniști, ară- 
tindu-le neajunsurile atit de eviden
te, dar a și stabilit împreună mă
suri operative pentru a conferi pro
pagandei vizuale eficiența scontată. 
Cu toții au ajuns la concluzia că e- 
fortul depus pentru confecționarea 
numeroaselor panouri, lozinci, che
mări, grafice trebuie însoțit de o 
preocupare stăruitoare pentru a face 
ca mesajul transmis prin fiecare cu
vînt scris să fie convingător, să mo
bilizeze, să aibă un puternic ecou in 
conștiința destinatarilor.

Lucrurile 
prezentat 
de timp 
tetul de partid, nici birourile or
ganizațiilor de bază nu și-au în
scris pe agenda lor de preocupări 
analiza eficienței propagandei vizua
le, măsura în care aceasta este an
corată în viața de zi cu zi a colecti
vului. Totodată, aici, nimeni n-a cri
ticat pînă acum tendința de a substi
tui propaganda vizuală scopului 
de ornamentare a incintei în
treprinderii. a secțiilor și ateliere
lor ; panourile și lozincile, oricit ar 
fi de colorate, de frumos realizat* 
din punct de vedere grafic, sînt lip
site de valoare atita vreme cît nu au 
un conținut concret, mobilizator. Se
cretarul comitetului de partid, ceilalți 
secretari ai organizațiilor de bază au 
tras — e drept, cu oarecare intîrziere 
— concluzia că este necesar să trea
că imediat la revitalizarea propagan
dei vizuale in lumina actualelor sar
cini politice și economice ce revin 
acestui mare și harnic colectiv de 
muncă. Cu alte cuvinte, au înțeles 
ceea ce nu trebuia uitat nici o clină : 
propaganda vizuală trebuie să folo
sească intotdeauna fapte de viată șl 
date convingătoare, proaspete, con
crete. să fie mereu și puternic anco
rată in miezul actualității.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

stau așa 
și pentru 
îndelungat

cum le-am 
faptul că 

nici comi-

mame 
să ie

sănă- 
parti-

(Urmare din pag. I)

Popas 
pentru turiștii 

care traversează 
Dunărea

După ce. plecînd din Călărași,' 
străbați 17 km pe o șosea asfal
tată. de-a lungul Borcei, prin- 
tr-un peisaj lacustru, vă întîm- 
pină, amplasat pe malul Dună
rii, restaurantul „Dunărea-Chi- 
clu". Transportul pînă la această 
unitate, unde Zilnic se servesc 
preparate de pește „specialita
tea casei", este asigurat de au
tobuze, iar în timpul verii de 
două minicare. Trecerea peste 
Dunăre, atît pentru turiștii care 
călătoresc spre Bulgaria, cit și 
pentru cei care se îndreaptă 
spre litoral, se face zilnic între 
orele 7—21 cu bacul. (Lucian 
Ciubotarul.

în fotografie: restaurantul 
„Dunărea-Chiciu".

săvîrsite. a 
provocate, ei

Gh. GRAURE

legii lor s-au înscris 
toții la post-liceal. Exame
nul s-a dat in hală, la fața 
locului, să vadă 
știu meserie.

— De piesele 
interesează 
partidului — 
strungarul Constantin Mol
dovan, secretarul comitetu
lui U.T.C. 
dere.

Se simte 
răspunderea 
plică realizarea 
telor sarcini < 
încredințat. Iar ambiția, 
ambiție naște. La incepu- 
tul lunii septembrie, tinerii 
de la turnătorie pregătesc 
o nouă premieră. Este vor
ba de turnarea primului 
din cele patru sectoare ale 
batiului de la strungul ca
rusel de 16 000. Am văzut 
forma. O găoace uriașă, 
care se va umple cu 30 tone 
de fontă specială. Operație 
de mare rafinament și 
precizie, în care toate miș-

comisia că

noastre se 
conducerea 
ne spune

Laudă tinereții
9

Din februarie 
la acest 

grea, migăloasă...

pe
în 
pe

intreprin-

vorba lui 
care o im- 

importan- 
care li s-au 

Iar

cările sînt programate la 
dimensiuni de microni_ și 
diviziuni de 
le execută ?
minunați, cu 
mină sigură.

Strungarul
Rusu (20 ani) din atelierul 
eboș nu se poate lăuda cu 
performanțele celor de la 
turnătorie. In schimb, se 
numără printre primii care 
a simțit ritmul producției 
în întreprindere, pentru că 
aici s-a dat startul 
eboș: înaintea cuptoarelor 
de topit fontă a pornit bor- 
werkul lui. Acum se nu
mără printre cei vechi, cu 
experiență. „Ucenicul" său, 
Virgil Botezan, are... 23 de 
ani. Locuiesc impreună la 
căminul Unității, în aceeași 
cameră.

— Maistrul Vințeler Mi
hai mi-a spus că mă dă pe

secundă. Cine 
Acești tineri 
ochi ageri și

Gheorghe

la

mina unuia dintre cei mai 
buni lucrători — zice „uce
nicul".

— Și eu ăm învățat să 
lucrez pe borwerk de la 
Mircea Fogbel (strungar, 
ani). învățăm unii de la 
alții. Apoi, adaugă, zîmbind 
cu subînțeles, Gheorghe 
Rusu : Dacă nu are cine să 
ne învețe...

Munca este cel mai bun 
dascăl. Sentiment care îi 
mobilizează și pe cei de la 
modelărie, pe Iosif Biro, pe 
Iacob Sfăt și toți ceilalți.

— Fără formele noastre, 
lucrate cu mare artă, nu 
se poate concepe turnarea 
pieselor grele — este de 
părere, muncitorul modelor 
Iosif Biro. Ne-am angajat 
să -terminăm în cinstea zi
lei de 23 August modelul 
de la batiul carusselului de 
16 000 și ne-am ținut de

24

am 
model.

cuvînt. 
lucrat 
Muncă

Despre tinerii modelori
de la I. M. Alba Iulia afli 
multe lucruri de laudă. 
Tehnologiile pe care le a- 
plică, soluțiile originale 
create de ei au stîrnit ad
mirația unor lucrători din 
turnătorii cu îndelungată 
tradiție. Deci suficiente 
motive să fie mulțumiți cu 
ce au realizat.

— Este drept că prin 
modelele ce le realizăm ne 
punem în balanță cu ce se 
realizează în această di
recție în țări cu tradiție. 
Dar nu-i destul — a pre
cizat Iacob Sfăt în aduna
rea oamenilor muncii. Nu 
întotdeauna avem modele 
de cea mai bună calitate. 
Deci, atenție modelori...

Semne că și în viitor vom 
găsi la această unitate re
marcabile fapte tinerești de 
muncă și viață. Veniți să 
învețe și să muncească pe 
această modernă platformă 
industrială, ei s-au stator
nicit prinzînd rădăcini a- 
dînci. Unii au întemeiat 
familii, s-au așezat la ca
sele lor, în tînărul cartier 
„Platoul Romanilor". Soția 
inginerului Nicu, soția 
strungarului Moldovan, so
ția modelorului Biro lu
crează și ele tot la între
prinderea mecanică din 
Alba Iulia. Pentru că aici, 
în zona industrială, bate 
inima mereu tînără a anti
cului Apulum. Dar străve
chea urbe se mîndrește cu 
tinerețea locuitorilor săi, cu 
hărnicia și entuziasmul lor. 
Tot ce se zidește, flecare 
succes este o laudă ti
nereții. Laudă tinereții și 
muncii.
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Sub privirea îngăduitoare a șefilor de echipă si ioginerilor
se pierd ore prețioase, lucrările avansează in ritm lent

ZOOTEHNIA DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Nu a devenit încă un model, 
dar oferă multe exemple demne de urmat

în cadrul acțiunii inițiate de ziarul nostru privind mersul inves
tițiilor. recuperarea restantelor Si îndeplinirea riguroasă a prevede
rilor de plan in acest domeniu, „Scînteia" nr. 10865, din 26 iulie a.c., 
a publicat un raid fotografic de pe șantierul Combinatului petrochimic 
Teleajen. cu titlul generic „Cum folosiți timpul, tovarăși construc
tori ?“. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins atunci imagini 
de muncă harnică, dar și de indisciplină, din care se vedea, 
negru pe alb, cum se irosesc minute și ore prețioase — investiția, se 
știe, este rămasă în urmă față de termenele planificate — timp în 
care s-ar fi putut avansa serios cu lucrările.

Zilele acestea am fost din nou pe 
șantier. Ne-au însotit secretarul co
mitetului de partid al combinatului. 
Alexandru Ștefan, și primul secre
tar al Comitetului municipal Plo
iești al U.T.C.. Mugurel Beloiu. Era 
ORA 7. La acea oră matinală de în
ceput de muncă ne-am oprit la un 
loc „fierbinte", Ia o instalație prin
cipală, care, conform sarcinilor sta
bilite în ultima analiză de coman
dament, neapărat trebuie să por
nească, să fie pusă în funcțiune, 
prelucrînd primele tone de titei pes
te foarte puțin timp. Majoritatea 
montorilor erau la lucru. Erau mai 
multă ordine și disciplină în echipe, 
mai putini „cronofagi" fată de rai
dul trecut. Totuși, tinînd seama de 
valoarea fiecărui minut, acum, cînd 
a început... numărătoarea inversă la 
punerea în funcțiune a unor capa
cități. pe această platformă stăruie 
încă acte de indisciplină și slabă or
ganizare.

Iată, ceasul arată ora 7,30 și su
dorii din echipa lui Constantin Cîr- 
ligel se mai pregătesc : n-au încă tot 
ce le trebuie pentru a începe lu
crul. Inginerul Nicolae Vasilache, 
șeful acestui șantier din partea mon
tajului. recunoaște că vreo 10 oameni 
— este ora 7,45 — încă nu au sosit 
Ia lucru. Printre aceștia se numără 
si șeful de echipă Vasile Ciolacu. Ce 
exemplu dă acest lucrător oameni
lor din subordine dacă întîrzie de 
la program ? Vedem la poartă 16 le
gitimații ale celor ce au venit mai 
tirziu de ora 7,30. E de înțeles că 
pină ajung acești „Marinici" în șan
tier, pînă își schimbă hainele cu sa
lopeta se mai irosesc zeci și zeci de 
minute prețioase. S-a făcut ORA 9. 
Mai multi muncitori se îndreaptă 
spre biroul maistrului Dumitru Leu. 
Intrăm în vorbă : sînt lăcătuși-me- 
canici trimiși de Combinatul petro
chimic de la Brazi să sprijine mon
tajul în aceste zile de extremă ur
gentă. Aflăm de la șeful de echi

„Dupâ o lumătate de oră de (ne)muncă, merge o țigară bună"; „Timpul trece, leafa merge, noi... putem întârzia" ; Este ora 9. —„Maistre, lucrăm și noi ceva azi ?"; Cu atâta „zor și spor", cîntă cucu’ 
pe tractor 1 (în desene, de la stânga la dreapta) Desene de T. Ispas

pă Gheorghe Badiu că de luni, 29 
august, umblă de colo-colo, nefăcînd 
nimic.

— Din vina cui ?
— Din cauza slabei organizări a 

lucrului pe acest șantier. Cind ne-am 
prezentat la șeful de lot Gh, Vintl- 
lă. acesta ne-a spus că n-are nevoie 
de noi. Apoi s-a răzgîndit. ne-a zis 

DIN NOU PE ȘANTIERUL COMBINATULUI 
PETROCHIMIC TELEAJEN

să rămînem. dar nu ne-a încadrat la 
lucru. Iată-ne, sîntem 9 oameni care 
am pierdut o zi degeaba.

— Eu mă tot plimb pe aici de 
cinci zile — se aude vocea lăcătu
șului Ștefan Cazac. De la Brazi ne 
trimit la Teleajen, iar aici sintem 
purtati de colo-colo. Sintem oameni 
calificați, putem realiza multe, mai 
ales că șantierul este rămas în urmă.

Am încercat să clarificăm aceas
tă problemă a forței de muncă iro
site. Am discutat cu șeful de lot de 
la montaj. Ce a reieșit ? Datorită ne- 
corelării eforturilor, necunoașterii e- 
xacte a necesităților, conducerea 
combinatului de la Brazi și a șan
tierului Teleajen plimbă numeroși 
oameni pe drumuri nu numai ore. 
ci chiar zile întregi. în acest timp, 
pe șantier se strigă în gura mare : 
„N-avem oameni pentru montarea 
garniturilor !“.

Ne rotim ochii pe Ia diferite locuri 
de muncă. Vedem că nu toti cei a- 
flati pe șantier lucrează. Un pilc de 
oameni în salopetă stau de vorbă, 
fără a se sfii cîtuși de putîn de șeful 
șantierului.

— De ce nu-i întrebați cum de-i 
rabdă inima să stea la taclale cînd 
sînt atîtea de făcut Pe șantier ?

Inginerul dă din umeri și ne spu
ne : „Nu sint oamenii mei, ci ai be
neficiarului". Discutăm și cu bene
ficiarul. în persoana inginerului Io
nel Popescu, care preia instalația de 
la montai. „Sînt într-adevăr oamenii 
mei — recunoaște el. Stau pentru 
că, deocamdată, n-au ce verifica.,.", 
Rămînem consternați în fața unui a- 
semenea răspuns. Ne îndreptăm pri
virea spre alt grup de muncitori care 
s-au așezat pe marginea unui șanț. 
Sînt oameni din echipele de con
structori conduse de Ion Podoleanu 
și Ștefan Cordoneanu.

— Pe această platformă — refor
marea catalitică — ne spune secre
tarul comitetului de partid, se lu
crează foarte încet, deși investiția 
este mult rămasă în urmă. Terenul 

ne care trebuie să fie montat un u- 
tilaj de 100 tone — care a sosit și 
se află în plină stradă — nu s-a 
pregătit. Mai sînt conducte subtera
ne de scos, mai trebuie făcute ni
velări, terasamente.

— Cine trebuie să acționeze ?
— Evident, directorul Gh. Pascu al 

Trustului de construcții industriale, 
întrucît în ședința de comandament 
constructorii s-au angajat ca, în cel 
mult o săptămînă, să amenajeze te
renul pentru montaj.

Cu un asemenea ritm de lucru, cu 
angajamente formale, utilajul de 100 
de tone va mai sta nemontat dacă 
nu în stradă, pe șantier, zile și zile 
în șir. Totuși, pe șantier am zărit un 
tractor greu, nivelator, pufăind. Am 
încercat să stăm de vorbă cu con
ducătorul lui. Timp de 20 de minu
te I-am așteptat să sosească de unde 
era plecat... fără adresă. Dar n-a ve
nit. Curios a fost faptul că șeful șan
tierului, ing. Vasilescu, nu știa pre
cis dacă tractorul și omul îi aparțin 
sau nu. De altfel, trebuie să spu
nem că multe nu se cunosc și nu 
se văd ne acest șantier. De pildă, ni
mănui nu i-a sărit în ochi faptul că 
automacaraua cu nr. 31—Pil—4 383, 
de două zile se afla în pană în plin 

drum, că Ion Cîrstea. conducătorul 
tractorului cu remorcă 41—B—940, 
stătea în mijlocul drumului, aștep- 
tînd pe maistrul Marian să-i spu
nă odată ce trebuie să facă : nimeni 
nu l-a văzut nici pe Nicolae Ion. care 
în „haină de bal", la ora 8 dimi
neața. nu-și pornise tractorul.

Ne oprim aici cu asemenea neajun
suri bătătoare la ochi pentru orici
ne are ochi să vadă. Concluzia : cu 
o atare organizare, cu un control al 
muncii slab, la unele puncte de lu
cru timpul se irosește, iar ritmul de 
execuție nu crește in mod substan
tial, potrivit cerințelor acestei peri
oade de finalizare a unor obiective 
Si capacități productive. Această sta-, 
re de lucruri — a cărei înlăturare 
stă in puterea conducătorilor șan
tierului. a beneficiarului — generea
ză consecințe grave ; aceștia decla
ră. mai direct sau pe ocolite, că nici 
ultimul termen stabilit de intrare în 
funcțiune a instalației nu Doate fi 
respectat. „Cred că mai încolo se 
poate vorbi de o punere în func
țiune a instalației". — apreciază șeful 
de lot, ing. Gh. Vintilă. Ing. Ionel 
Popescu, din partea beneficiarului, 
suprasolicită : „Nu cred că în 12 zile 
montorul pleacă de aici. Noi mai a- 
vem nevoie de încă 6 zile de veri
ficări".

Deci, cînd vor intra la prelucrare 
primele tone de țiței în instalația 
amintită ? Toate aceste pronosticuri 
se făceau doar după o zi de la șe
dința de comandament. Ce se va în
tâmpla după mai multe zile ? Tre
buie să precizăm că flecare zi întâr
ziere în punerea în funcțiune a pri
mului obiectiv al anului de pe plat
forma Teleajen înseamnă o pierdere 
de producție de milioane de lei. E- 
conomia națională nu poate admite 
această situație. Printr-o riguroasă 
organizare, o disciplină și o respon
sabilitate înaltă pe toate treptele, 
trebuie să se asigure neapărat reali
zarea la termen a obiectivului, ac
celerarea ritmului de lucru la cele
lalte capacități cu termene de pu
nere în funcțiune în acest an. recu- 
perindu-se astfel zi de zi și ceas de 
ceas întârzierile încă mari ce se în
registrează la această importantă in
vestiție petrochimică din județul 
Prahova.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

Dintotdeauna Argeșul a dispus de 
condiții bune pentru dezvoltarea zoo
tehniei : întinse si rodnice pășuni si 
Îînete naturale, dragoste si pricepere 
pentru creșterea animalelor dobîndi- 
te din tată în fiu. de oamenii acestor 
meleaguri. Multă vreme însă. în ciu
da unor astfel de condiții, septelul 
județului se situa pe ultimele locuri 
pe tară, ca efectiv si producții. In 
1975. într-o plenară a Comitetului 
județean Argeș al P.C.R. a fost a- 
doptat un program de lucru bogat, 
concret, bine gîndit pentru dezvol
tarea zootehniei.

Intr-o recentă plenară, comuniștii 
din agricultură au raportat cu satis
facție că programul adoptat cu doi 
ani în urmă a fost îndeplinit prin 
vrednicia oamenilor, punct cu punct 
— zootehnia Argeșului situîndu-se 
în prezent pe locuri de frunte și 
asigurînd necesarul de produse ani
maliere al județului, cit si disponibi
lități pentru nevoile tării.

Iată situația asa cum o în
fățișează cifrele : fată de 1975 
efectivele la zi au crescut cu 9 300 
capete la bovine, cu 33 000 capete la 
porcine, cu 128 000 capete la ovine 
și cu 1 000 000 capete la păsări : pon
derea zootehniei în producția globa
lă agricolă a județului este de 32 la 
sută ; în prezent se obține cu 758 
litri lapte mai mult de la o vacă 
furajată în I.A.S. și cu 339 litri lapte 
în cooperativele agricole.

Cum e si firesc, aceste rezultate 
bune s-au răsfrînt pozitiv asupra a- 
provizionării cu produse animaliere. 
Fată de 1975. cantitățile de lapte, 
carne și ouă livrate anul trecut si în 
8 luni din acest an la fondul de stat 
sînt net superioare. O contribuție în
semnată la livrări și-au adus-o com
plexele agroindustriale, care asigură 
100 .la sută carnea de pasăre si 
ouăle, precum si 90 la sută din car
nea de porc, din necesarul județului.

Ce elemente au stat la baza suc
ceselor ob’tinute ? O muncă politică, 
organizatorică si de specialitate, care 
a ajutat la punerea în valoare a 
priceperii crescătorilor, a condițiilor 
naturale deosebite, precum si la fo

losirea eficientă a creditelor acorda
te de stat. „Mai concret, arată ing. 
Emil Teodorescu, directorul direcției 
agricole județene Argeș, e de subli
niat faptul că au fost întocmite pro
grame de dezvoltare a zootehniei pe 
ansamblul județului și pe fiecare u- 
nitate în parte. Eforturile oamenilor 
au fost canalizate de specialiști spre 
înfăptuirea cit mai grabnică a unor 
măsuri cuprinse în programe, cum 
sînt : creșterea efectivelor. îmbună
tățirea si ameliorarea raselor, cit si 
a bazei furajere, modernizarea fer
melor. concentrarea și specializarea 
producției animaliere în complexe si 
ferme. De exemplu, de mai multi ani 
avem în producție 8 mari complexe 
în sisteme industriale. în prezent, se 
mai află în construcție 16 complexe 
zootehnice, atât în I.A.S.. cit si în coo
perativele agricole. Ca urmare, a- 
proape întregul efectiv de păsări, 
porci si ovine puse la îngrășat se va

Rodul unei acțiuni 
permanente bine gîndite, 
al unei munci făcute 
cu seriozitate și respect 
pentru propriile hotărîri

realiza mecanizat, pe cale Industria
lă. As vrea să subliniez că în solu
ționarea problemelor cu care ne-am 
confruntat în dezvoltarea zootehniei 
județului am primit un sprijin pre
țios. la fata locului, din partea con
ducerii ministerului nostru".

Investigații recente în teren relie
fează modul nou de a gîndi si munci 
al oamenilor pentru redresarea sep
tetului. în multe locuri s-a pus ac
cent pe urmărirea realizării ritmice 
a planului reproducției si selecției 
efectivelor pentru reținerea cu prio
ritate a animalelor productive. Anul 
trecut si în acest an procentul de 
natalitate la taurine, miei si purcei 
a fost realizat si depășit. Rezultate 
bune au obtinut I.A.S. din Pitești si 
Costești. cooperativele din Izvoru, 
Mozăceni. Slobozia și Negrasi. „La 
noi. remarcă ing. Adelina Oprea, di
rectoarea I.A.S. Pitești, reproducția 
este o chestiune de căpătîi pentru 
fiecare crescător pentru că e vorba 
de viața șeptelului. de refacerea lui. 
Crescătorii noștri știu, prin instrui
rile făcute, cum să obțină și să creas
că noi produși. Dovadă, de la începu
tul anului planul de trecerea junin- 
cilor la turma de bază, cît și sporul 
în greutate la tineretul bovin au fost, 
nu numai îndeplinite, dar si depă
șite. Printre îngrijitorii fruntași, cu 
bogată experiență în creșterea bovi
nelor tinere, se remarcă Gherghina 
Sima, Mihai Bobin, Gh. Ținea. Ni
colae Serban. Ion Minescu".

Paralel cu grija deosebită pentru 
reproducție se are în vedere si evi
tarea pierderilor de orice fel : în a- 
cest scop se acționează perseverent 
pentru evitarea sacrificărilor si mor- 
talitătilor — prin asistentă veterinară 
promptă, furajare si cazare optime, 
îndeosebi pentru tineretul de toate 
speciile. Președintele cooperativei din 
Izvoru. Iancu Negut. evidențiază o 

experiență valoroasă privind creș
terea unui efectiv matcă. „Noi am 
reușit să ne refacem septelul cu for
țele noastre din prăsilă proprie. Am 
avut grijă să reținem pentru repro
ducție exemplarele cele mai valoroa
se de la care am obtinut produși 
buni. Hrana și îngrijirea lor le fa
cem separat, cu cei mai buni oa
meni. Am lărgit mult baza furajeră 
cu nutrețuri dintre cele mai consis
tente. de care beneficiază tot timpul 
tineretul bovin. Asa se face că ob
ținem mari sporuri zilnice în greu
tate. că mortalitatea a fost redusă a- 
proape la zero".

Alte măsuri de influențare în bine 
a zootehniei se referă la creșterea 
calitativă a efectivelor de bovine 
prin difuzarea de material de re
producție de mare valoare biologică, 
îmbunătățirea structurii de vîrstă. a- 
meliorarea raselor, mărirea vitezei 
de spor zilnic în greutate la porcine 
etc. în ce privește producția pe cap 
de animal, cifrele atestă convingă
tor că și aici se înregistrează creș
teri de la an la an. Se remarcă în 
acest sens complexul intercoopera- 
tist de creștere și îngrășare a tine
retului taurin si complexul de vaci 
Căteasca al I.A.S. Pitești, comple
xul intercooperatist de vaci și in- 
grăsarea porcilor Bradu. cooperati
vele agricole din Domnești. Izvoru. 
Vedea, Văleni.

Perspectivele zootehniei Argeșului 
sînt promițătoare. în 1980 urmează 
să se producă de 2.8 ori mai multă 
carne, de 2 ori mai mult lapte de 
vacă, de 2 ori mai multă lină, de 4.7 
ori mai multe ouă. comparativ cu a- 
nul 1975. Ce măsuri sint întreprinse 
în acest scop ? Impulsionarea lucră
rilor de construcție pe șantierele ce
lor 16 complexe agroindustriale, dîn 
care 13 au termen de dare în ex
ploatare în acest an. si școlarizarea 
cu 60 de zile mai devreme a perso
nalului de servire în noile obiective. 
S-a început construcția a 35 de graj
duri în cooperativele agricole, cu o 
capacitate de 200 vaci fiecare, extin-, 
derea pe scară largă a mecanizării / 
în zootehnie, dezvoltarea si generali-ț 
zarea experienței bune dobîndite în 
producția de furaje pe pășunile mo
del și pajiștile naturale, a producerii 
semifînului si semisilozului.

în continuare, organizațiile de 
partid sînt tot mai puternic angaja
te în ample acțiuni pentru mai buna 
organizare a muncii. în toate fer
mele zootehnice din unitățile agrico
le ; peste tot ele au mobilizat con
ducerile de unităti. specialiștii la al
cătuirea de programe concrete de lu
crări. prin care sînt urmărite cu per
severentă modul cum decurge reali- 

■ zarea ' efeatîvetor -matcă. jn jii iirea și 
exploatarea aninutj^ter.' ;ișigurar<'a 
fondului de stat cu produsei anima
liere pentru consum, cum sîr^ fruc
tificate investițiile. O atent» țteose- 
bită se dă creșterii cointeresării dh’- 
menilor. prin generalizarea acordului 
global pe echipe, cu aplicarea tarifu
lui pe unitatea de produs, perma
nentizării îngrijitorilor și creșterii 
nivelului lor de cunoștințe, creării 
de condiții optime pentru desfășu
rarea corespunzătoare a procesului 
de producție în zootehnie.

Florea CEAUȘESCU 
Gheorghe CÎRSTEA

La recoltare - tot satul! (Urinare tlin pag. I)

TIMPUL DE MUNCA
CONSTANȚA

în aceste zile, recoltarea florii-soa
relui a început în toate unitățile agri
cole din județul Constanta. Pentru 
strângerea și depozitarea acestei va
loroase culturi tehnice, organele agri
cole județene au întocmit un program 
de lucru precis.

De la bun început trebuie remarcat 
faptul că. în majoritatea unităților, 
se muncește bine, organizat, cu spi
rit de răspundere. Dovadă că la ba
zele de recepție sosesc cantități tot 
mai mari de floarea-soarelui. fără 
prea multe corpuri străine si spărturi, 
ceea ce arată că mașinile sînt bine 
reglate.

Modul cum este organizată munca 
la cooperativa agricolă Cobadin poa
te constitui. într-adevăr. un exem
plu. în fiecare dimineață, la ora 6, 
mecanizatorii verifică și reglează 
combinele. Urmează apoi asa-numita 
probă a etanșeizării. Pe rînd. combi
nele sînt așezate pe o prelată mare 
și puse în funcțiune. Fiecare combină 
intră în lan numai atunci cînd ne 
prelată nu mai cade nici o sămîntă 
de floarea-soarelui. Cele 7 combine 
din dotarea secției de mecanizare lu
crează grupat pe aceeași solă. Deși 
în urma combinelor nu rămîneau de- 
cit puține capitule netreierate, toti 
cooperatorii din echipa condusă de 
Petre Comeanu. pe terenul căreia se 
recolta atunci floarea-soarelui, erau 
prezenți pe cîmp pentru a nu lăsa 
să se risipească nici o sămîntă din 
noua producție. Și. într-adevăr. toate 
capitulele erau strînse cu grijă, risi
pa fiind eliminată cu desăvârșire.

Cu totul altfel se muncește la co
operativa agricolă din Mereni. Deși 
recoltatul florii-soarelui abia începu
se. din 4 combine două se și defec
taseră. întrucât pe câmp nu se asigu
rase nici un fel de asistentă tehnică, 
mecanizatorii s-au întors cu combi
nele, cale de peste 10 km. în curtea 
secției de mecanizare. Tot aici stă
teau de 4 zile și două echipamente 
RIFS, noi, pentru recoltarea florii- 
soarelui. „Nu avem cu cine să le 
montăm" — ne spune Dan Gătej. me
canicul secției, deși cîtiva tractoriști 
se invîrteau de colo-colo. evident fără 
nici o treabă.

După cum se știe. începerea recol
tării florii-soarelui. imediat ce umi
ditate» semințelor a scăzut la un ni
vel care asigură buna lor depozitare, 
reprezintă una din principalele con
diții pentru evitarea pierderilor prin 
scuturare. .A.vînd posibilități de us
care, primim floarea-soarelui chiar 
și cu umiditate de 14 la sută" — ne 
spunea Virgil Constantin, șeful bazei 
de recepție la care livrează producția 
întreprinderea agricolă de stat Pie- 

treni. Cu toate acestea, primele can
tități trimise la bază de unitatea res
pectivă aveau o umiditate de 10 și 
chiar 9 la sută. Era evident că înce
perea recoltării întârziase. De ce ? 
„Pregătirea combinelor la centrul me
canic al întreprinderii s-a prelungit 
puțin, se justifică Gheorghe Dinu, șe
ful fermei nr. 2. Acum lucrăm însă 
din plin". Afirmație liniștitoare, dar 
greu de acceptat din moment Se două 
combine se mai găseau încă la cen
trul mecanic, iar una era defectă pe 
cîmp. Nici transportul nu era bine 
organizat. Din cele două tractoare cu 
remorci care transportau producția 
de la combine la marginea solei, unul 
era defect. Și mai de neînțeles 
faptul că. nici 
floarea-soarelui 
combine direct 
era pusă direct 
nea parcelei, unde se adunaseră pes
te 50 de tone de semințe.

în unitățile agricole din județul 
Constanta reooltarea florii-soarelui 
este la început. Printr-o temeinică or
ganizare a muncii, neajunsurile sem
nalate pot fi înlăturate. Este necesar 
însă să se acționeze cu maximă ope
rativitate. deoarece timpul trece, iar 
în unele unităti semințele de floarea- 
soarelui încep să se scuture. Trebuie 
făcut totul pentru ca recolta să fie 
strînsă fără nici un fel de pierderi. 
(Ion Teodor).

era 
în această situație, 
nu se descărca din 
în autocamioane, ci 
pe pămînt la margi-

BOTOȘANI
Zeci de mii de mecanizatori și coo

peratori din județul Botoșani lucrea
ză la recoltatul sfeclei de zahăr, car
tofilor. legumelor, fructelor si fura
jelor. Datorită măsurilor initiate de 
comandamentul județean pentru agri
cultură. privind organizarea muncii 
si folosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor de recoltat si a mijloacelor 
de transport, ritmul lucrărilor se in
tensifică de la o zi la alta. De exem
plu. toate cele 98 utilaje de recoltat 
cartofi au fost repartizate pe unităti. 
în funcție de suprafețele cultivate, 
forțele concentrîndu-se îndeosebi pe 
Valea Șiretului, zona cu cea mai 
mare pondere in cultura cartofului 
din iudet. Totodată, in toate stațiu
nile de mecanizare s-au încheiat re
parațiile si activitatea de adaptare a

PE SCURT
acest 

Ele au 
diferi- 

sta-

OLT. Unitățile agricole din județ 
au prevăzut să însilozeze în 
an peste 420 000 tone furaje, 
la dispoziție 370 combine de 
te tipuri, repartizate în toate 
țiunile pentru mecanizarea agricul- 

utllaielor pentru recoltarea mecani
zată a florii-soarelui. acțiune ce va 
începe cel târziu în zilele de 5—6 sep
tembrie. cînd culturile vor ajunge la 
maturitate. S-au stabilit, de aseme
nea. grafice de preluare a cartofilor 
de către toti beneficiarii (I.L.F.. cen
trul de semințe, canitine si restau
rante etc.), iar pentru cantitățile ce 
urmează a fi industrializate s-au des
chis rampe in gările Dorohoi. Buce- 
cea si Leorda. în vederea depozitării 
recoltei de floarea-soarelui. bazele de 
recepție din iudet vor avea program 
de lucru permanent. Iată si cîteva 
aspecte de muncă.

Pe tarlalele cultivate cu cartofi ale 
cooperaittvei agricole din Bucecea se 
aflau peste 300 de oameni. între ei 
— multi dintre , angaiatii consiliului 
popular, ai cooperației de consum, ai 
altor unităti din comună. „încheiem 
recoltatul cartofilor pe tarlalele bri
găzii din satul Călinesti. urmind ca, 
după-amiază, să mutăm utilajele și 
oamenii ne suprafețele cultivate cu 
cartofi din raza satelor Buhoghina si 
Bucecea" — ne spunea primarei co
munei. Ion Sposib. La Vîrfu Cîmpu- 
lui si Lunca, peste 600 oameni recol
tau aceeași cultură. Pentru transpor
tul produselor din cîmp erau folosite 
peste 70 atelaje ale cooperativelor 
agricole din comună, autocamioanele 
si remorcile de care dispun 
unităti.

Am reținut încă un aspect : 
tregul iudet s-a instituit un ___
de informare operativ, stațiile de 
emisie-receptie ale stațiunilor de me
canizare fiind 
Aceasta, firește, 
putea interveni 
se simte nevoia 
concentrării unor forte sporite. Prin 
același sistem am aflat unitățile frun
tașe la recoltat, precum si cele in 
care lucrările se desfășoară încă 
greoi. Printre cooperativele fruntașe 
notăm pe cele din Stăuceni. Cucorăni. 
Mîndrești. Dersca, Darabani. Vorona, 
Poiana, iar din a doua categorie — 
cele din Nicseni. Răchiti. Mitoc. Ră
dăuți — Prut. Văculesti. Dumbrăvița, 
Ibănești. Hilișeu. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură, ca si co
mandamentele locale vor trebui să 
intervină mai energic, astfel incit re
coltarea să se desfășoare in ritm sus
ținut în toate cooperativele agricole. 
(Silvestri Ailenei).

aceste

în în- 
sistem

mereu în funcțiune, 
si în scopul de a se 
operativ acolo unde 
reparațiilor sau a

turii. Acțiunea de strângere și însi- 
lozare a furajelor se află in plină 
desfășurare. Pină acum au fost însi- 
lozate în unitățile agricole de stat si 
cooperatiste din județ peste 120 000 
tone. Cele mai mari cantități au fost 

realizate în unitățile din cadrul con
siliilor intercooperatiste Stoicănești 
— 6 600 tone. Olari — 6 400 tone, Vi
șina — 6 100 tone, Balș — 4 680 tone, 
Stoenești — 5 300 tone și Văleni — 
4 000 tone. (Emilian Rouă).

CLUJ. Cooperativa agricolă Cîmpia 
Turzij a livrat Fabricii de zahăr din 
Luduș 280 tone sfeclă de zahăr, cea 
din Triteni Colonie — 140 tone, Pă- 
dureni — 100 tone etc., adică atât cit 
prevedea graficul. Recoltatul sfeclei 
de zahăr a început și în alte unități 
cooperatiste din județul Cluj, con
form graficelor întocmite împreună 
cu fabrica de zahăr. Pînă la 1 sep
tembrie au fost recoltate 344 hectare 
și au fost livrate 8 560 tone, adică 
aproape întreaga cantitate scoasă din 
pămînt. (Alexandru Mureșan).

MUREȘ. Paralel cu recoltarea cul
turilor trebuie depus un mare volum 
de muncă la st.rînsul paielor. In 
urmă cu cîteva zile, peste 30 000 ha 
de teren erau încă ocupate cu paie, ■ 
așa cum au rămas după combine, 
nebalotate. Cauza ? Din lipsă de 
sirmă, mașinile de balotat nu au pu
tut fi utilizate. Nu este întâmplător 
că am zărit, pe ici-colo. focuri de 
paie, ce-i drept pe suprafețe mici. 
Vilvătaia s-ar putea extinde. E mai 
simplu să se rezolve astfel elibera
rea terenului ? (C. Pogăceanu). 

i||H1

Recoltarea cartofilor cu combina pe terenurile cooperativei agricole dm 
Stupini, județul Brașov

■H

cu care 
urmărește 

trecerea, 
reducerea

socială. 
milioane 
din fon- 
soci etății

sită a unui operator neatent pentru 
ca o întreagă instalație să fie scoasă 
din funcțiune zile în șir, cu pierderi 
de ordinul zecilor de milioane de lei. 
Numai și numai mină în mină cu 
disciplina tehnica își poate afirma 
adevărata ei vigoare și valoare.

Cunoaștem consecvența 
conducerea partidului 
crearea condițiilor pentru 
începind cu anul viitor, la 
săptămînii de lucru. Firește, așa cum 
s-a stabilit, măsura nu va duce la 
diminuarea producției, ci, dimpotri
vă, ea va trebui să garanteze reali
zarea tuturor indicatorilor de plan. 
Și, în primul rînd, a productivității 
muncii — chintesență a eficientei cu 
care este cheltuită munca 
Cu alte cuvinte, milioane și 
de ore care vor fi reduse 
dul de timp productiv al 
spre a fi date oamenilor muncii pen
tru odihnă vor trebui compensate 
printr-o muncă mai bine organizată, 
de inalt randament.

Cit este de anacronică, în fata a- 
cestei perspective imediate, practica 
unor conduceri de întreprinderi de a 
apela cu o condamnabilă ușurință la 
ore suplimentare pentru realizarea 
sarcinilor de plan. în repetate rîn- 
duri, secretarul general al partidului 
a subliniat că planul fiecărei unități 

și pe ansamblul economiei este di
mensionat în strînsă legătură cu po
sibilitățile concrete, existînd toate 
condițiile pentru îndeplinirea lui in 
cadrul programului normal de muncă. 
Pentru cazuri cu totul deosebite, 
Codul muncii prevede posibilitatea 
de a se presta și ore suplimentare. 
Iată însă că o asemenea excepție 
de la regulă a ajuns să înlocuiască, 
în unele unități, însăși regula. Cu 
sau fără aprobare legală, cu sau fără 
explicații, uneori se recurge la ore su
plimentare. Pe bună dreptate. în adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din unele întreprinderi s-a cri
ticat cu toată severitatea o ase
menea practică — expresie. în ul
timă instanță, a proastei organizări 
a muncii, a unui defectuos stil de 
conducere, a indisciplinei în produc
ție. Este de-a dreptul Izbitor să 
constați în unele unităti că numărul 
orelor suplimentare echivalează cu 
numărul orelor pierdute din cauza 
absențelor nemotivate și învoirilor, 
întreruperilor ! Iată cum trândăvia și 
indolenta chiulangiului trebuie su
portată de cei care își văd conștiin
cios de lucru, își îndeplinesc corect 
sarcinile.

Sîntem o societate care promovează 
umanismul. Grija față de om, pen
tru ridicarea bunăstării sale este 
telul suprem al politicii partidului 
nostru. Dar toate acestea nu au ni
mic. absolut nimic comun cu spiri
tul tolerant față de leneși și indisci- 
plinati. întreprinderile noastre socia
liste nu sînt asociații de binefacere. 
Nu putem admite — spunea secreta
rul general al partidului in cuvin- 
tarea rostită joi la adunarea populară 
din Brașov — ca unii să muncească 
si alții să trîndăvească ! Cu mai 
multă forță, eficientă și convingere 
se cere să funcționeze opinia colec
tivului fată de orice abatere de la 
disciplină, opinie stimulată si întărită 
de organizația de partid.

Starea de indisciplină din 
întreprinderi se suprapune 
rea de proastă organizare 
Diferitele segmente ale 
secțiilor se îmbină prost, 
de ansamblu a unității cantonând în
tr-o cronică neritmicitate.
tul ? în multe sectoare — cele 
montaj, îndeosebi 
începutul lunii în 
40—50 la sută
tehnico-produotivă 
ca în ultimele 
o adevărată bătălie 
pentru realizarea planului, lu- 
crindu-se peste program. Și în fie
care caz în parte se găsesc explicații 
și justificări. Cert este că, pînă la

unele 
peste sta- 
a muncii, 
activității 

activitatea

Rezulta- 
de 

— se lucrează la 
„dorul lelii", cu 
din capacitatea 
normală, pentru 
zile să se dea 

> a asaltului 
planului,

obiș- 
al ore-

unitate 
ce este 

planului,

urmă, planul se îndeplinește, uneori, 
„pe muche". Paradoxul continuă 
apoi. De ce, după acel efort al asal
tului de la sfîrșitul lunii sau tri
mestrului, nu se păstrează măcar 
ritmul normal, firesc de lucru, la în
ceputul lunii următoare ? Grav este 
și faptul că unele conduceri de În
treprinderi au ajuns să teoretizeze 
starea de neritmicitate, s-au 
nuit cu „colacul de salvare" 
lor suplimentare.

Realitatea din fiecare 
dovedește că dispunem de tot 
necesar pentru realizarea 
în programul de lucru legal stabilit. 
Si maioritatea colectivelor de între
prinderi din fiecare județ, din fiecare 
ramură dovedesc că știu să nrețuias- 

■ că tâmpul si mai ales se străduiesc 
să-1 folosească din ulin. reușind nu 
numai să îndeplinească, ci si să de
pășească planul, să realizeze o pro
ductivitate mereu sporită. Acolo 
unde însă slăbește spiritul gospodă
resc. unde timpul de lucru nu este 
judicios folosit, unde se încalcă nor
mele disciplinei de producție, ase
menea pierderi efective de timp tre
buie compensate oentru ca planul să 
fie. pînă la urmă, realizat. Este un 
joc al compromisului păgubitor.

Consecințele sînt si de alt ordin. 
Lucrînd suplimentar, uneori muncito
rului îi scade puterea de concentrare 
în mânuirea tehnicii moderne din dota
re și randamentul muncii, chiar în ca
drul programului normal de muncă. 
Se intră, astfel. într-un cerc vicios. în 
care lucrurile ajung să fie abordate, 
uneori, într-o optică fatalistă. „Ce 
vrei, tovarășe, apelăm la ore supli
mentare, că altfel nu o scoatem la 
capăt cu planul 1" — îl auzi pe cite 
un director la sfîrșit de lună, trădîn- 
du-și propria incapacitate de a asi
gura o bună organizare a lucrului. 
Da, cu planul o „scoate la capăt" fie
care colectiv care știe să-și pretu- 
iască timpul. Și ce argument mal 
convingător putem aduce în acest 
domeniu decît faptul că marea ma
joritate a unităților economice își 
îndeplinesc și chiar depășesc planul 
fără să apeleze la nici o oră supli
mentară !

Da. timpul nu poate fi oprit din 
curgerea sa infinită. 11 folosești bine, 
din plin — îți este un aliat. îl iro
sești. îl risipești — iti este un duș
man. Drumul nostru spre progres sl 
bunăstare nu poate fi conceput însă 
fără acest aliat de oret ! Ca să pro
ducem mai mult și mai bine, ca să 
ne asigurăm noi resurse pentru în
florirea tării si prosperitatea poporu
lui.
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CRITICA SI AUTORITATEA
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CRITICULUI MUZICAL
Așa cum sublinia 

secretarul general al parti
dului la Conferința scriito
rilor — „fundamentul ideo
logic al artei și literaturii 
societății noastre nu poate 
fi decît socialismul știin
țific, materialismul dialec
tic și istoric11. Știință vastă 
și vibrant umanis'tă, mate
rialismul dialectic și istoric 
oferă cheia înțelegerii .și 
interpretării fenomenului 
cultural prin prisma valo
rilor de cunoaștere și sen
sibilitate ale artei, prin ca
pacitatea ei de a stiinula 
în personalitatea umană 
trăsăturile nobile ale înțe
legerii superioare și de a o 
coagula apoi in ideal este
tic cu profunde implicații 
etice.

în această ordine de idei, 
critica își are locul și rolul 
său. Faptul a fost subliniat 
în numeroase articole pu
blicate de „Scînteia", nu
meroși critici literari și de 
artă exprimindu-și compe
tent punctele de vedere în
tr-o problemă — îndrăznesc 
să cred — majoră a culturii 
noastre. în acest cadru am 
înțeles necesitatea de a în
scrie opiniile de față.

Componentă indispensa
bilă a vieții muzicale, cri
tica nu este, cum se spune 
uneori, cu mimată superio
ritate, un rău necesar, ci 
mijlocitor al dialogului din
tre creator (și interpretul 
săli) cu publicul. Totodată, 
ea este (sau ar trebui să 
fie) manifestarea a însăși 
conștiinței de sine a artei, 
teren de înfruntare a idei
lor, deci element de pro
gres și factor de discer
nere a valorilor, cu rol ac
tiv în afirmarea a tot ce 
este nou, substanțial și în 
demascarea și anihilarea 
veleitarilor, în respingerea 
formelor străine spiritului 
nostru, potrivnice bunului

simț, atentatoare la avînfcil 
cultural. De fiecare dată 
cind se atacă chestiunile 
de fond ale criticii muzi
cale la noi — și la aceasta 
mă refer în special — se 
conchide, unanim, că ea 
este doar o palidă umbră a 
componisticii 
interpretativ.
este într-o măsură chiar și 
firească, rareori și numai 
excepțional teoria luind-o 
înaintea practicii (căci, ori
ei! de original, un sistem 
de precepte estetice nu se 
justifică decît dacă se spri
jină pe fapte de creație și 
izvorăște din înseși aces-

și frontului 
Constatarea

gustul său nu apare arbi
trar, ci fondat pe esența 
faptului muzical. în litera
tură aceste principii sint 
discutate și acceptate ; în 
muzică, rămînerea în urmă 
este, în definitiv, nedreap
tă, căci avem cîteva con
deie care onorează profe
sia, publicațiile noastre, 
măcar în circumstanțe spe
ciale, găzduiesc cronica și 
articolul de muzică.

Principala arenă de ma
nifestare a criticii muzicale 
este revista Muzica, unde 
apar, pe de o parte, arti
cole teoretice generale și, 
pe de alta, cronici ale eve-

puncte de vedere
tea). Problema este însă 
dacă și în ce măsură cri
tica muzicală este reflexul 
artei sunetelor în toată am
ploarea și diversitatea ei 
și, repet, cu greu se poate 
răspunde afirmativ. Expli
cația stă în motive obiective 
și subiective. Ea ține de 
tradiția de dată mai recen
tă a ramurii publicistice 
și, după părerea mea, de 
neglijarea ei de către în
șiși cei care ar trebui nu 
numai s-o prețuiască, ci 
chiar s-o și practice. Apoi, 
criticul de vocație și, ipso 
facto, de profesie este rar 
întîlnit, exercitindiu-și a- 
ceastă funcție ocazional. 
Un critic în adevăratul în
țeles al cuvîntului trebuie 
să aibă criterii ideologice, 
estetice și etice ferme, a 
căror considerare să-l călă
uzească spre o judecată 
dreaptă și limpede ; tot
odată, expresia sa se cade 
a fi la cote literare cit mai 
înalte. Autoritatea sa — cea 
reală — nu vine din teri
bilism, ostentație și agresi
vitate, ci din cultură, cu
noaștere și talent, din ele
ganța demonstrației în care

nimen.te.lor lirice, simfoni
ce, camerale, folclorice, de 
divertisment etc. Cu tot 
cercul său larg de colabo
ratori — mulți consacrați 
— publicația nu are efi
ciența dorită, datorită tira
jului său redus (deci puțini 
cititori — și aceia specia
liști) și apariției cu întîr- 
ziere relativ mare față de 
fenomenele reflectate (scă
dere neglijabilă pentru cer
cetătorii din viitor, dar e- 
sențială pentru cine dorește 
să-și 
impresii 
zate ale 
că acest 
lător și 
tarea atît de bogatei 
de concert și spectacol mu
zical ne apare palidă, mă
car sub raport cantitativ. 
Revistele de cultură nu pot 
cuprinde totul (nici nu este 
profilul lor, de fapt), coti- 
dianele nici ele și astfel se 
face că de diversitatea și 
intensitatea vieții muzicale 

seama numai de 
Memento. Lipsit 
severă a criticii, 
pbate să se cu- 
mulțumire de

sine ; s-a întimplat chiar 
să reacționeze violent la 
critică. Irascibilitatea nu 
este folositoare de oricare 
pante ar apărea, căci, cum 
tot documentele de partid 
subliniază întotdeauna, cri
tica și autocritica reprezin
tă o pîrghie vitală a pro
gresului ; dacă eu nu-mi 
văd propriile scăderi, asta 
nu înseamnă că ele nu e- 
xistă, iar critica poate ti 
înțeleasă n.umal ca un act 
de bunăvoință, nu de deni
grare. Cind apari in public 
— prin compoziție, ca in
terpret sau publicist — te 
supui judecății acestuia, el 
te acceptă numai în măsu
ra în care corespunzi ne
voilor și așteptărilor sale. 
Aceste elemente sînt și ele 
perfectibile, adevărat, dar 
tot pe calea dinamicii de 
opinii, a călăuzirii bunului 
gust, a selecției principiale 
și severe. Pe de altă parte, 
puținătatea (la propriu și 
la figurat) criticii muzicale 
creează un sentiment 
frustrare în interpret,
zîndu-se astfel neglijat și 
fără ecouri consemnate și 
controlabile în masa de as
cultători : este cazul, mal 
cu seamă, al vieții muzicale 
din provincie, unde, așa cum 
ne-a demonstrat Festivalul 
național „Cîntarea Români
ei11. se produc talente de 
excepție (ceea ce determină 
un înțeles strict geografic 
pentru noțiunea de provin
cial).

Corolar al artei, critica 
face parte din mișcarea di
alectică a acțiunii cultura
le : se manifestă ca o ne
cesitate, creind cadrul de 
libertate a afirmării valori
lor și glasul ei se cere a fi 
expresia democrației în 
sensul contribuției substan
țiale, militante la avintul 
culturii noastre socialiste.

confrunte propriile 
cu acelea autori- 
criticii). Iată deci 
for este neindestu- 
inoperant. Reflec- 

vieți

iți pot da 
la rubrica 
de oglinda 
interpretul 
funde

Kw

Echlpâ de
Dornei, în

dansatori din Vatra 
frumoase costume 

populare
Foto : Gh. Vintilă Filmele ostașilor
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DIVERS
Un record

la Topoloveni. jude- 
un destoinic inginer 
Constantin Radeș. 

fermei agricole nr. 6

I
I

Petre CODREANV

să înceapă școala?
Sînt pregătite toate

în perspectiva 
deri a noului an 
Iile trăiesc în aceste zile febra ulti
melor pregătiri menite să asigure 
condițiile necesare desfășurării acti
vității instructiv-educative în spiri
tul exigențelor formulate în recen-

apropiatei deschi
de învățămînt, șco-

urmărit și îmbunătățirea condițiilor 
de învățămînt, potrivit profilului spe
cific al fiecărei unități școlare. In 
această ordine de idei, după cum 
relata tovarășul Vasile Priceputu, 
inspectorul general al Inspectoratului 
școlar al municipiului București, un 
lo<- aparte a fost

1 ■Im
rezervat, in cadrul 

oul an de invă-

A. TALĂ

moderni zării 
i ateliere, ale 
SC o 
ir ea

pondere 
elevilor

A apărut:
Revista de filozofie

nr. 3/1977
în deschidere, revista publică arti

colele ..Valorile fundamentale ale so
cietății socialiste si realizarea condi
ției umane11 de Ion Tudosescu. „Spi
ritul revoluționar ca reoeotivitate la 
nou si angajare fermă creatoare11 de 
Elena Cobianu. „Ipoteze pentru o 
tipologie . a normațivitâtii î.n etosul 
socialist11 de Nicullae Bellu si „De la 
morala proletară la etosul socialist11 
de Vasile Popescu. In continuare, sint 
inserate articolele „Determinismul 
socio-uman si libertatea11. „Teleolo- 
gie si scop în determinismul social11, 
„Subiectul epistemic colectiv11. „Ac
țiune. libertate, responsabilitate11 și 
„Evoluția teoriei marxiste a determi
nismului social la sfîrsitul secolului 
al XIX-lea“. Revistă mai conține ru
bricile „însemnări filozofice11. ..Studii 
de istoria filozofiei universale11. „Cri
tică si bibliografie11. ..Viata stiințifi- 

si „Marginalii si comentarii11.

LA 4 SEPTEMBRIE 
.1977 - 0 NQUĂ 

-TRAGERE „4.0TO-2''

consacrate centenarului
Independenței

I
I
I

peste 100 de elevi care-i ajuta. uup« 
cum merge treaba, în ziua de 10 
septembrie toate clasele vor fi 
oglindă".

...Liceul de economie și drept ad
ministrativ nr. 2. „La noi, totul e-n 
ordine — relatează directoarea 
xandra Bejan. în ciuda 
mare de lucrări, dintre care 
deosebit de dificile, localul 
acum complet renovat. Ne-au 
rămas doar micile finisări pe care le 
vom termina cu forțe proprii în 2—3 
rile11.

...Școala generală nr. 73 — al cărei 
local, ne spune o placă de la intrare, 
datează Încă din anul 1859 — este 
înconjurată de schele. Pe șantier il 
tntîlnim pe tovarășul Valentin Bîtlan, 
Becretar al Comitetului de partid al 
sectorului 4. „în prima decadă a 
lunii septembrie, în unitățile școlare 
din sector vor fi încheiate toate lu
crările. La aceasta au contribuit, în 
primul rînd, constructorii ; dar și 

. muncitorii din întreprinderile pa
tronatoare, deveniți constructori în 
timpul liber, comitetele de părinți, 
cadrele didactice și elevii care au 
muncit fot 44rr>r».1 „ixx-.-i J

Ru- 
volumului 

unele 
este 
mai

.__ _ loaie ceie Zbă de
unități școlare afectate de cutremur, 
din care 92 au necesitat ample ope
rații de consolidare. Totodată, s-a

La magazinele 
cooperativelor

de consum - uniforme 
si rechizite școlare» f

Magazinele cooperativelor de con
sum din toată tara sînt bine apro
vizionate cu o gamă diversificată 
de mărfuri care satisfac cerințele 
cumpărătorilor.

în această perioadă1 s-au pus în 
-.vînzare toate articolele necesare 
'elevilor pentru noul an de învătă- 
mint. Astfel, de la raioanele spe
cializate. organizate în cadrul ma
gazinelor, se pot cumpăra : șorțu- 
lete pentru preșcolari, rochițe și 
șortulete pentru fetele din clasele 
I—IV. bluze și sarafane pentru ele
vele claselor V—XII, cămăși, costu
me și pantaloni pentru băieți. 
Nu lipsesc, firește, nici articolele 
pentru pionieri : bluze, cămăși albe, 
fuste plisate, cravate, insigne, 
bascuri etc.

Bineînțeles, gama de articole 
pentru elevi cuprinde diverse ar
ticole pentru sport. încălțăminte 
din. piele si înlocuitori etc. De 
asemenea, la librăriile si ra
ioanele specializate din cadrul ma
gazinelor cooperației de consum 
s-au pus în vînzare toate rechizi
tele necesare elevilor : caiete, 
creioane negre și colorate, stilouri, 
penare, serviete, ghiozdane și al
tele.

iere 
dotare a

acțiunea 
de reorganizare și dotare a peste 
700 cabinete de specialitate, 840 la
boratoare și 820 ateliere-școală cu 
măi bine de 16 000 locuri de muncă, 
cărora li se adaugă însemnate spații 
afectate pregătirii practice a elevilor 
de o seamă de întreprinderi, cum 
sînt „Semănătoarea11, „Electroapara- 
taj“, „23 August11, „I.O.R.11, între
prinderea de mecanică fină șl altele. 
In vederea dotării lor cu mașini și 
aparatură corespunzătoare, școlile 
bucureștene au beneficiat de peste 
12 milioane lei. De remarcat că, o

bună parte 
paratură și 
toare și cabinetele de specialitate în- 
sumînd circa 9 milioane lei — a fost 
asigurată prin autodotare. Dată fiind 
zestrea importantă de mașini de 
înaltă tehnicitate repartizată atelie- 
relor-școală, se impune grăbirea rit
mului lucrărilor de montare și pu
nere a lor în funcțiune, paralel cu 
definitiygrea „pînă la cele, mai mici 
detalii a comenzilor și -plâtlurflbr de 
producție — în mare parte defalcate 
din planurile de producție ale între
prinderilor patronatoare — în așa fel 
incit întreagă această dotare să fie 
folosită din plin pentru pregătirea 
temeinică a elevilor și, totodată, 
pentru realizarea, in noul an, a unei 
producții industriale în valoare 
200 milioane lei.

Potrivit programului stabilit 
municipalitate — a remarcat în 
cheiere interlocutorul — pregătirile 
pentru noul an școlar urmează să se 
încheie, în linii mari, pină la 10 sep
tembrie. După aceea urmează să fie 
puse la punct amănuntele. De la noul 
set de manuale. însumînd peste 10 mi
lioane lei, ce vor fi așezate pe bănci 
spre a intra, în mod gratuit. în po
sesia beneficiarilor lor și pină la... 
tradiționalele flori și urări de bun 
venit pentru..... boboci11.

D. TfRCOB
corespondentul „Scînteii"

din această zestre — a- 
mobiiier pentru labora-

Se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și cîștiguri in bani 
de valoare fixă și variabilă.

Tragerea constă în efectuarea 
— în continuare — a 3 extra
geri de cîte 4 numere fiecare 
dintr-un total de 75 numere (de 
la 1 la 75).

Reamintim că se poate juca 
integral (100 la sută) și sfert 
(25 la sută).

Se poate ciștiga și cu 2 nu
mere din cele 4 ale uneia din
tre cele 3 extrageri și cu 3 nu
mere din cele 12 extrase.

t

de

de 
în-

PROGRAMUL 1
12.00 Telex
12,05 „Condu-ne, drag partid, înainte I"
12,20 Emisiune de știință
12,45 „Odiseea". Reluarea episodului 3
13.40 Dimitrie Onciul (1856—1923) — În

temeietorul școlii critice în Isto
riografia românească

14,15 Concert de prînz
14.40 Făuritorii de efigii.
14,55 Sân Marino (film documentar) 
15.05 Clubul tineretului
16,00 Trofeul Tomis la volei masculin : 

România — U.R.S.S. (Transmisiune 
directă de la Constanța)

17.40 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan șl Bran

18.40 Melodii populare
18.50 Săptămîna politică Internă șl in

ternațională
19,03 Film serial pentru copii : Cuore
10.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie
20,00 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : Regan
21.35 întilnire cu satira și umorul
22,10 Telejurnal • Sport
22.35 Romanțe

în bogata panoplie 
de opere de artă con
sacrate de creatorii tu
turor 
mare 
nului.
dețin . . , _____
de Studioul cine al ar
matei. ale cărui pro
ducții au reușit să se 
impună in ultimii ani 
atit marelui public, cit 
și celor ce poartă hai
na ostășească. Era și 
firesc ca. prin însăși 
vocația și preocupările 
lor permanente, crea
torii in haină militară 
să ne ofere pe tema 
dată ceva al lor. ceva 
ce numai ei puteau ex
prima cu atîta convin
gere si elan, ceva me
nit să adauge corului 
tuturor artelor noastre 

■ -e» vece—proprie.»© -ori
ginală modalitate de a 
convinge si emoționa.

Iată, așadar, un gru
paj de filme care se 
cer neapărat văzute de 
marele public. Este 
vorba de filmele osta
șilor consacrate cente
narului Independentei.

Nu în timp lă tor. unul 
dintre aceste filme, 
documentarul „Baladă 
pentru Independentă11, 
realizat sub regia lui 
Alecu Croitoru. după 
un scenariu de Marin 
Mihalache. cu un co
mentariu semnat de 
colonel loan Costea. și 
cu o excelentă imagi
ne apartinînd maioru
lui Augustin Mosoia. a 
fost distins cu premiul 
I in palmaresul mare
lui Festival „Cîntarea 
României11. Lui nd drept 
pretext Operele picto
rilor neatîrnării. filmul 
acesta reușește să ne 
transporte dincolo de 
ceea ce ni s-ar fi pă
rut „deja văzut11, in- 
tr-o lume care nu mai 
aparține doar universu
lui muzeal, ci mai ales 
vieții oamenilor de ieri 
Si de azi. generațiilor 
de luptători dintr-un 
veac de nobile și pil
duitoare ambiții. Toc
mai în puntea dintre 
opera de artă evocată 
și viata reală, docu
mentar atestată, trăită, 
cu învățămintele ei

genurilor acestui 
eveniment al a- 
un loc aparte îl 
filmele produse

timp și 
cantonat 
de serie

punct de

transmise urmașilor, 
stă si originalitatea a- 
cesțui film care, fără 
o astfel de trăsură de 
unire intre 
destine, ar fi 
în producțiile 
ale genului.

A lua drept
pornire o operă consa
crată. intrată de mult 
în conștiința publicului 
larg, si a ..broda'1 pe 
marginea ei ceva care 
să fie complementar 
acesteia, a constituit 
pentru cineaștii ostasi 
nu numai sursă de in
spirație. ci modalitate 
artistică proprie pentru 
cel puțin trei filme din 
cele cinci consacrate 
de ei centenarului In
dependentei Astfel, 
filmul „Odă ostașilor 
români". — scenariul ’ 
Si regia Z. Spincescu. 
comentariul colonel 
Florian Grecea. ilus
trația muzicală loco
tenent major FI. Cio- 
roc — pornește de la 
celebrele versuri ale 
lui Vasile Alecsandri, 
fără însă a se mulțumi 
cu o ilustrare vizuală 
a acestora, ci ©perind 
eu forță emoțională 
tocmai asupra legăturii 
dintre trecutul si Pre
zentul celor ce ieri 
și-au jertfit viata in 
lupta pentru neatîrna- 
re. si urmașii lor de 
azi care își servesc pa
tria sub același trico
lor. O peliculă de ex
cepție o constituie în 
acest grupaj de filme 
colajul de balade popu
lare „Trec voinicii Du
nărea...", avîndu-1 drept 
interpret, vocal pe cu
legătorul 
populare 
create de folclor în 
1877. profundul si gra
vul bariton Alexandru 
Mica. Filmul se bucură 
de scenariul poetului 
si prozatorului loan 
Costea si de inspirata 
imagine a unui opera
tor de subtil talent — 
maiorul Augustin Mo- 
soia. Douăzeci de mi
nute de tulburătoare 
muzică. însăilată pe 
imagini de. subtilă for
ță evocatoare — tapi
seriile Lenei Constante

cântecelor 
de vitejie

și lucrările de artă 
grafică realizate de 
membrii Studioului de 
arte plastice al arma
tei.

„Ostașul de la ’77“ 
este un film de numai 
șase minute, dar ale 
carul ecouri emoționale 
ramin îndelung în ini
mile noastre. Regizorul 
Elefterie Voiculescu. 
scenaristul Gavrilă Să- 
cădat si comentatorul 
loan Costea și-au pro
pus să ne ofere in a- 
cest scurt-metraj ima
ginea reală a celui ce 
ne-a rămas in memo
rie sub numele lui Pe
nes Curcanul. Pildui
toare demonstrație a 
modului cum si alte 
figuri de seamă ale 
luptei pentru neatir- 
nare- ar • putea- fi evo- • 
cate succint, dar emo
ționant de convingător 
cu ajutorul peliculei 
cinematografice. în 
sfirșit. filmul-sinteză 
de două acte „Sub 
steagul neatîrnării". 
semnat de colonel C. 
Ucrain si colonel Ion 
Ostrovski, pe 
mentariu de 
Grecea. redă printr-o 
elocventă suită de ima
gini ale unui trecut a- 
partinind vitejiei stră
bune. suită îmbinată 
sugestiv cu imagini 
ale prezentului socia
list pe care il trăiesc 
cetățenii, in haină mi
litară ai patriei noas
tre. tocmai acel arc 
peste timp, trăsura de 
unire intre generații, 
spiritul continuității in 
lupta pentru . înfăptui
rea marilor 
ale poporului.

Producțiile 
lor-ostași ne 
strează cu certitudine 
un lucru : vigoarea ta
lentelor si eficienta 
creației lor atunci cind 
forțele artistice se u- 
nesc pentru atingerea 
aceluiași scop. Dincolo 
de evocare, operele lor 
rămin o mărturie a 
prezentului fată de 
viitor.

un co- 
Florian

idealuri

cineasti- 
demon-

loan 
GRIGORESCU
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Se află 
țul Argeș, 
agronom: 
Este șeful 
a întreprinderii de conserve din 
localitate. Spirit inventiv, el a 
cultivat pe șpalieri în acest an de- 
licioșii castraveți cornișon și în 
cîmp, nu numai in sere și so
larii. ca nină acum. Rezultatul a 
întrecut toate așteptările: dc pe 
lotul experimental de 8 hectare 
ș-au recoltat cîte 50 000 de kg 
de castraveți la hectar. Adică 
o cantitate echivalentă cu aceea 
obținută de pe cele 50 de hec
tare cit cultivă respectiva între
prindere. Și încă ceva : cul
tivați în... 
ții fructifică 
rele și apa. 
condiții mult 
decît confrații lor care se „ti- 
răsc“ pe pămint.

Arheologică
Reluindu-se săpăturile arheo

logice in județul Sălaj, pe rui
nele anticului Porolissum, in 
sectorul „Terasa sanctuarelor", 
au ieșit la iveală noi mărturii 
de mare Valoare istorică și do
cumentară. Intre altele, au fost 
descoperite poarta principală 
de intrare in castru și unul 
dintre turnuri. Au fost, de ase
menea. scoase la lumină o sea
mă de obiecte folosite de ro
mani, printre care o sabie, un 
pumnal, monede și statuete din 
bronz. Specialiștii sint optimiști: 
ei speră să afle noi și importan
te documente arheologice din 
perioada romanizării Daciei.

Și încă
aer liber, castra ve- 

mai bine soa- 
se dezvoltă în 
mai favorabile

Albina
la volan

Aflat la volanul IMS cu nr. 
l-Txt-1831, Aurel Veghi trans
porta- la—Vălenii de .Munte sapt-e 
consăteni. Șapte nuntași. Nu mai 
avea mult pină sa ajungă la 
nuntă. Deodată, o albină a pă
truns în mașină și a început să 
zumzăie și sâ-i dea roată omului 
de ia volan. Văzind că nu-i chip 
sa scape de musafira nepoftită. 
A.V. a încercat sa se apere de 
hițepăturâ. A fost suficientă o 
singură clipă de neatenție, pen
tru. ca mașina pe care o condu
cea sa se tamponeze de o altă 
mașină care circula regulamentar 
din sens invers. Accidentul s-a 
soldat cu pierderea unei vieți Si 
cu mai multi răniți. Dacă nu se 
grăbea să ajungă mal repede la 
nuntă, șoferul ar fi putut opri 
un minut mașina pe dreapta 
pentru a pofti afară musafira... 
nepoftita.

Rugămintea
unor 
bătrîni
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„Săli pline" este cea dinții și. in
tr-un fel. suprema dorință legată de 
începutul unei noi stagiuni. O dorin
ță a tuturor, fie ei slujitori ai scenei, 
fie ei factori de îndrumare a vieții 
artistice. „Săli pline11 este nu numai 
idealul adeptilor declarați ai unei 
arte „populare", ci și visul și coșma
rul adeptilor celor mai rafinate cău
tări artistice. ,

Căci, așa cum s-a spus de atitea 
ori. se poate vorbi de teatru fără 
scenograf, și fără regizor, și chiar — 
să zicem — de spectacole care se pot 
dispensa de prezentă (nu si de con
tribuția) actorului (spectacolele de 
sunet si lumină). Dar nu există tea
tru fără public. F.xistă încercări ex
perimentale. de laborator, ce se pe
trec. uneori, intr-un cerc de inițiați. 
Dar valabilitatea lor ca teatru, sensul 
lor suprem, se dovedește abia după 
ce trec examenul : proba forței de 
comunicare, atracție si influențare. 
Să observăm în acest sens că. simp
tomatic. orice încercare de transfor
mare a teatrului a vizat, odată cu 
schimbarea raportului lui cu realita
tea. și modificarea tipului, naturii și 
cel mai adesea amplorii relației lui 
cu publicul și că în teatru, mai mult 
ca oriunde, orice încercare serioasă 
de înnoire tinde să devină un nou 
limbai — coerent și inteligibil.

Această artă care presupune atitea 
iluzii scenice nu se poate, dispensa 
nici de realitatea vieții, nici de cea 
a spectatorilor. Ele nu pot fi igno
rate sau mimate. „Publicul11 presu
pune. pentru oamenii de teatru, si 
certitudinea unei receptări spirituale 
a universului de idei si sentimente 
vehiculate pe scenă, dar și prezenta 
unei reacții spontane (liniștea recu- 
leasă. aplauzele furtunoase), vitale 
actului scenic. Risetele și aprobările 
pe bandă de magnetofon (vezi seria
lul TV cu Samantha) nu pot fi uti
lizate in imensitatea unor edificii 
teatrale pustii.

Pentru teatrul românesc din ulti
mele decenii problema unei relații 
optime cu spectatorii este dintre cele 
mai complexe. Angajat în opera de 
culturalizare a maselor, teatrul româ
nesc trebuia să se adreseze nu numai 
unui număr cit mai mare de spec
tatori. ci și unui public mai diversifi
cat. structurai diferit, un public care, 
în Darte. lua contact pentru prima 
dată cu arta scenică. Nivelul cerințe
lor spirituale, puterea de înțelegere 
ale acestui public (ce alcătuiește, cum 
s-a spus, mai degrabă mai multe 
„publicuri") cereau o concepție diver
sificată, 
simt al 
această 
teatrele 
zone industriale mai vechi sau recent 
apărute pe harta tării (la Baia Mare.

Reșița. Galați, Petroșani), ci chiar 
teatrele naționale. (Să ne gîndim la 
populația Iașiului dinainte de război 
și la cea de azi. Să ne gîndim la 
originea socială a studentimii clujene 
pe vremea lui Zaharia Bîrsan 
și azi !).

Si mal important de luat în con
siderație într-o discuție asupra rela
ției cu publicul este însă un alt ele
ment : cel al rațiunii de a exista pe 
care și-o fixează teatrul.

După cum știm, cea mai mare 
parte a teatrului burghez 'de la 
începutul secolului s-a îndepărtat ca
tegoric de rațiunile social-politice 
originare ale teatrului, preocuparea 
principală a acestui teatru comercial

exemplara îmbinare a tradiției cu 
comandamentele timpului, realizată 
sub conducerea unor Sică Alexan- 
drescu, Monl Ghelerter. Al. Finti, 
Apoi, de la un teatru al emoțiilor in
dividuale spontane . la un teatru al 
ideilor, reverberate reflexiv in con
științe, cum dorea Liviu Ciulei. Și, 
în sfîrșit. de la un teatru psihologic 
la un teatru și mai direct de esen
ță. structură și eficientă politică, 
ideal în care generația lui Ciulei. 
Pintilie, Cernescu. Cojar. Horea Po
pescu. Lucian Giurchescu. Sorana 
Coroamă. Dan Alexandrescu. Gh. Ha
rag, Emil Mândrie, Margareta Ni- 
culescu a întîlnit forțele mai tinere 
ale lui Alexa Visarion. Dan Micu,

pentru teatrul nostru și un dialog 
optim cu publicul. Fără Îndoială, bo
gata recoltă de sneetacole consacrate 
Independentei îsi va găsi locul cu
venit pe afișe. Sperăm însă (și 
„Acord11 de Paul Everac la Naționalul 
bucuirestean ori ..Autobiografie" de 
Horia Lovinescu la cel din Cluj-Na- 
poca. „Bocet vesel11 de Siito Andras 
la Tîrgu Mureș, „Viata particulară11 de 
Ovidiu Genaru la Ploiești și Piatra 
Neamț. „Profesorul Demnitate11 de 
Cornel iu Leu la Craiova. ..Cîndva. o 
lumină11 de Doru Motoc la teatrul 
„Bulandra11. ca să dăm cîteva exem
ple. întăresc această speranță) că 
alături de ele vor apărea interesante 
și substanțiale piese noi inspirate din

LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE

Dialogul teatrului românesc
cu publicul

suplă, mobilă, un acuzat 
realității social-politice. In 
situație s-au aflat nu numai 
nou înființate în centre si

rămînînd aceea de a produce în ex
clusivitate plăcerea Ia nivelul senti
mentelor și senzațiilor, de a permite 
o evaziune din cotidian, nu o dată 
prin mijloace destinate să „epateze11. 
Or, evident, obiectivul teatrului socia
list este fundamental diferit. Adre- 

, sindu-se maselor largi (idealul, in par
te, utopic al întemeietorilor teatrului 
românesc), teatrul tinde să devină, tot 
în sensul regăsirii și dezvoltării unei 
tradiții sănătoase, o școală si o tri
bună. Misiunea sa educativă este 
pusă sub semnul funcției de transfor
mare revoluționară a 
a capacității lui' de 
za lucid realitatea, a 
de a gindi, simți și acționa al oame
nilor. La fel de obsesiv ca numărul 
spectatorilor devine acum calitatea 
influențării lor. „Gustul public11 este 
studiat intens acum, nu atît în ve
derea unei conformări la el a tea
trului. cit în sensul descoperirii 
pîrghiilor eficiente ale modelării și 
elevării spirituale a oamenilor.

De-a lungul a peste trei decenii, 
teatrul românesc a făcut astfel, in 
privința universului Iul problematic, 
un salt spectaculos, de la un teatru 
intimist la o artă a cetătii. de la un 
teatru al neliniștilor și insatisfac
țiilor burgheze la un teatru de patos 
revoluționar — și aici as aminti de

societății, 
a anali- 
nivelului

Cătălina Buzoianu, Anca Ovanez. Al. 
Tatos. Al. Colpacci. Ion Ieremia.

Progresele istorice ale societății 
noastre, perfectionarea relațiilor, so
ciale. dezvoltarea democrației socia
liste. importanta acordată modelării 
conștiinței socialiste s-au răsfrînt po
zitiv si asuora dezvoltării teatrului, 
asupra relațiilor cu viata si activita
tea. asupra valorilor semnificative a 
conflictelor abordate, asupra realis
mului. modelelor umane propuse, 
dună cum adevărul rostit de la înăl
țimea scenei a influențat, nu o dată, 
dezvoltarea societății si modelarea 
unui om nou.

Dacă am menționat toate acestea 
este pentru că ele constituie deja 
cea mai solidă (chiar dacă si cea mai 
tînără) tradiție a teatrului românesc 
actual. O tradiție pe care stagiunea 
1977—1978 este chemată să o conti
nue si să o dezvolte în acel mod an
gajat specific artei comuniste si in 
acel mod inspirat care e propriu ade
văratei arte.

Repertoriul (oompus din spectacole 
inedite, fiecare, ca nărti ale unui pro
ces de comunicare mai larg, siste
matic) rămîne veriga esențială a îm
plinirii acestor deziderate. La 15 sep
tembrie gongul inaugural al stagiunii 
1977—1978 va anunța premiera unei 
©iese românești. început de bun augur

problematica actualității. Sintem, 
de altfel, convinși că stimularea apa
riției si perfecționarea unor piese 
inedite, inspirate din actualitate, vor 
deveni titluri de onoare ale tuturor 
consiliilor de conducere din teatre.

Se cuvine ca. in progres fată de 
stagiunile precedente. în repertorii 
să-si găsească o mai bună reprezen
tare dramaturgia noastră clasică și 
cea progresistă a lumii contemporane.

Varietatea repertoriului si a moda
lităților de spectacole promovate este, 
de asemenea, o cheie a audientei și a 
simpatiei publicului, adevăr si mai 
important pentru teatrele profilate pe 
un gen ori pentru cele care sînt uni
cele instituții de spectacole ale unei 
zone geografice. Se cuvine observată 
pozitiv punerea in funcțiune a unor 
„ateliere11 si nașterea unor studiouri 
ale actorului, cu atît mai mult cu cit. 
în genere, ele nu au propus experi
mente nesemnificative, cî apreciabile 
realizări artistice. Totuși, numărul 
restrins de recitaluri care au concurat 
in Festivalul national „Cîntarea Româ
niei11. comoditatea si manierisftiuj ar
tistic neangajant al unor spectacole de 
poezie și muzică trebuie considerate 
simptomele unei scăderi a eferves
centei creatoare ce se cere remediată. 
Raritatea comediilor si caracterul

anemic al spectacolelor realizate cu 
ele este, de asemenea, o problemă des
chisă la ora actuala. La fel si o anu
me rutină ce s-a strecurat în teatrul 
psihologic si in cel de dezbatere so
cială. Oamenii de teatru nu ar trebui 
sa uite nici o clină că dinamica so
cietății imnune teatrului o modificare 
continuă, nu numai a conținutului, ci 
și a formei, că noutatea formelor, 
asociată unor teme pasionante, auten
tice importante,, actuale — constituie 
un criteriu de valoare al artei si este 
Una din marile sanse ale atragerii 
publicului tînăir îndeosebi, nublic care 
formează, la ora actuală, majoritatea 
spectatorilor de teatru.

Mai mult ca oricind. teatrul nostru 
a realizat in stagiunea trecută, des
fășurată sub semnul celei dinții ediții 
a Festivalului „Cîntarea României11, o 
ofensivă de menținere a frecventatori
lor fideli și de cunoaștere și integra
re a sa in existența cotidiană a oa
menilor, de cucerire a noi și noi rîn- 
duri și straturi de spectatori — prin 
acțiuni cu caracter estetic și Ideolo
gic. paralele activității de spectacol.

S-a încercat o diversificare a locu
rilor de ioc — orin declasări ale 
spectacolelor la locurile de muncă, în 
Scoli si fabrici, concomitent cu abor
darea unor teme adecvate acestor 
ambiante.

Sprijinind mișcarea de amatori, ar
tiștii noștri au ayut posibilitatea să 
cunoască mai bine nu numai tipurile 
de sensibilitate artistică, ci și univer
sul spiritual al oamenilor care sînt 
preocupați si atrași de teatru.

Dialogul cu publicul, dună termi
narea spectacolelor — dialog în care 
comentarea artei este firesc prelun
gită cu cea a Insesi problemelor exis
tentei sociale politice si ale împlinirii 
individualității umane — a devenit, 
de asemenea, un instrument de lucru 
permanent. Un. cadru optim al aces
tor fertile intilniri l-au constituit u- 
nele manifestări ce au stimulat în cel 
mai inalt grad funcția de animator, de 
focar cultural a colectivelor noastre 
artistice, precum: „Săptămîna teatru
lui11. cercurile de ..Prieteni ai teatru
lui11, „contractele11 de colaborare spi
rituală cu anumite întreprinderi, sta
giunile permanente în diverse orașe 
ale județului etc.

Credem că întreținerea vieții tea
trului românesc (o viată adevărată 
si nu una ..muzeală11) cere organiza
rea în continuare, cu o mai mare rit
micitate si înlăturînd orice manifes
tare de formalism, a unor asemenea 
acțiuni.

Pentru 
teatrul 
„nunțile" 
mînitările

a rămîne o artă eficace, 
trebuie să-si tină mereu 
întinse spre viată, spre fră- 
si idealurile oamenilor.

Natalia STANCU
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Constantin Cojocaru, in vir- 
stă de 79 de ani, C. Teodor — 
75 de ani. C. Bîrsan — 78, soții 
Niculescu de 74 și, respectiv, 73 
de ani, din București, Șoseaua 
Viilor nr. 25, bloc 2, scara 4, ne 
scriu: „De luni de zile sintem 
nevoiți, oameni în vîrstă și su
ferinzi. să urcăm anevoie 
rile, din cauză că liftul 
biocat undeva intre etaje, 
nevoie de o mică reparație . 
tru înlocuirea plăcilor de sticlă 
sparte. Am apelat, firesc, la 
serviciile ICRAL, sector 5. 
După multă așteptare, a venit 
o dată un meșter, a ajuns cu lu
crarea undeva între etajele 3 și 
4, după care a lăsat totul baltă. 
La insistențele noastre, după o 
vreme, a fost trimis un alt meș
ter, dar a dispărut și acesta mai 
repede decit primul. Ne-am a- 
dresat cu o scrisoare și Consi
liului popular al sectorului 5, 
dar pină acum n-am primit nici 
un răspuns, deși noi nu de 
vreo hirtie avem nevoie, ci de 
lift".

scă- 
este 
Este 

pen-

„Pe mîine...**
Eveniment emoționant în ca

drul colectivului de la IMAIA 
Botoșani: după 40 de ani de 
muncă. Dumitru Lupu. unul 
dintre ctitorii întreprinderii, 
este sărbătorit de colegi cu pri
lejul ieșirii la pensie. La înche
ierea festivității, cu brațele în
cărcate cu flori, în loc de ră
mas bun. proaspătul pensionar 
s-a adresat colegilor: „La reve
dere și... pe mîine !“

A doua zi. ea și cum nimic 
nu s-ar fi intimplat, muncitorul 
specialist Dumitru Lupu a in
trat pe poarta întreprinderii.

— Cu ce ocazie pe la noi ? — 
a fost intrebat.

— Păi. eu zic să încep chiar 
de azi ceea ce mi-am propus. 
Adică să dau și eu o mină de 
ajutor, voluntar, la treburile 
obștești. Că sînt multe de făcut 
pe aici, nu ?

Zilnic, la plecarea spre casă, 
noul pensionar al întreprinderii 
se adresează foștilor colegi: „Pe 
mîine...11.

Pescar...
pescuit

într-un punct de pe malul 
rîului Mureș, in dreptul orașului 
Lipova, se adunase lume multă. 
Din apă fusese scos un om care 
încetase din viață. înecat.

— 11 recunoaște cineva ?
— D-apăi cum să nu-1 recu

noaștem ? E Gheorghe Sirean, 
de aici, din Lipova.

Gheorghe Sirean, pescar pa
sionat, se dusese, ca de obicei, 
să-și încerce norocul cu undița în 
apele Mureșului. Din primele 
cercetări se presupune că, in 
timp ce veghea undita, ar fi ați
pit ori s-a dezechilibrat și a că
zut în apă. Cum nu știa să 
înoate...

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu prilejul Zilei 
naționale a României.

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
în numele poporului român și al meu personal, vă transmit cele mai 

sincere condoleanțe în legătură cu pierderile umane și materiale cauzate 
de recentul cutremur care a afectat Indonezia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita delegației parlamentare franceze
Delegația parlamentară franceză, 

condusă de Roland Nungesser, primul 
vicepreședinte al Adunării Naționale 
Franceze, a făcut vineri o vizită la 
Consiliul popular al municipiului 
București, unde a avut o întilnire cu 
Ion Dincă. primarul general al Capi
talei. si cu membri ai Comitetului 
executiv al consiliului popular.

In cadrul convorbirii care a avut 
j loc ou acest orile i. oaspeților le-au 

fost prezentate asoecte ale organizării 
activității Comitetului executiv, ale 
muncii desfășurate pentru coordo
narea vieții economice, sociale si cul
turale a Bucurestiului. Au fost înfă-

Decernarea titlului de 
, J Universității din București 

Vineri după-amiază a avut loc fes
tivitatea decernării titlului de doctor 
honoris causa al Universității din 
București profesorului Bertrand de 
Jouvenel. președintele Comitetului 
permanent al Conferințelor mondiale 
de cercetare a viitorului, titularul ca
tedrei de previziune socială de la Fa
cultatea de drept a Universității Sor- 
bona din Paris.

Președintele comisiei de acordare a 
titlului, prof. Gheorghe Ciucu. recto
rul Universității București, a scos in 

. evidentă personalitatea si laborioasa 
activitate științifică a profesorului 
Bertrand de Jouvenel. care. între al-

tisate. totodată, unele realizări în 
dezvoltarea urbanistică a orașului, 
preocupările de perspectivă în acest 
domeniu.

în cursul zilei, delegația parlamen
tară franceză a vizitat unele cartiere 
din Capitală si Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.

în cinstea oaspeților, primarul ge
neral al Capitalei a oferit un dejun.

*
în cursul dimineții, membrii dele

gației franceze au depus o jerbă de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea ponorului si a pa
triei. pentru socialism. (Agerpres)

doctor honoris causa 
prof. Bertrand de Jouvenel 

tele, a fost unul dintre fondatorii A- 
soctației de viitorologie. fiind un mi
litant progresist de largă viziune, pă
truns de nobila idee a păcii în lume.

Mulțumind Senatului Universității 
București pentru înaltul titlu acordat, 
prof. Bertrand de Jouvenel a relevat 
faptul că această distincție vine din 
partea unei instituții de învătămînt 
superior dintr-o tară cu o bogată is
torie-și civilizație, patria imul popor 
recunoscut prin tradițiile sale uma
niste. prin politica sa de pace, de lar
gă colaborare internațională.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit ne Tagaanlamin Dugher- 
suren. noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole la București. în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Vietnam, ambasado
rul acestei țări la București. Tran 
Thuan. a rostit, vineri seara, o cu- 
vîntare la posturile noastre de radio 
Si televiziune.

★
Ansamblul de cîntece și dansuri al 

Armatei sovietice „A. V. Aleksan
drov". care se află într-un turneu în 
tara noastră, a prezentat, vineri sea
ră, la Teatrul Național din Capitală, 
primul dintre spectacolele pe care le 
va susține în cursul turneului.

Au luat parte reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale de cultură și 
ai unor organizații obștești, oameni 
de artă, generali și ofițeri, numeroși 
spectatori.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, generalul-maior A. M. Ku- 
ciumov. atașatul militar, aero și na
val sovietic în tara noastră, membri 
al ambasadei U.R.S.S. Au participat, 
de asemenea, atașați militari ai unor 
țări socialiste.

Spectacolul, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, a cuprins lucrări 
vocale, instrumentale și coregrafice, 
inspirate din trecutul eroic de luptă, 
din viata și activitatea de azi ale po
porului si militarilor sovietici.

r a
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 septembrie. In țară : Vreme cal
dă la început, apoi in curs de răcire 
ușoară, incepînd din vestul țării. Cerul 
va Ii temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
in vestul țării și zonele de munte. In 
rest, averse izolate. Vînt slab pînă la 
moderat. Intensificări de 40—50 km/oră 
se vor semnala în vestul și sudul țării 
și la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 18 șl 26 de grade, mal 
ridicate la începutul intervalului. In 
București : Vreme caldă, mal ales Ia 
început. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat cu unele intensificări. Tempe
ratura ușor variabilă.

Alteței Sale
Șeik KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Emirul statului Qatar
DOHA

Cu ocazia Zilei naționale a statului Qatar, vă adresez sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate continuă pentru poporul qatarez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Statul Qatar, care 
sărbătorește astăzi 
șase ani de la procla
marea independenței, 
se numără printre zo
nele cu cele mai boga
te resurse de „aur ne
gru" ale Orientului 
Mijlociu. în 1976, mi
cul emirat, cu o supra
față de numai 11 00P 
kmp și o populație de 
180 000 locuitori (din 
care marea majoritate 
este concentrată in 
capitală), a exportat 
circa 25 milioane tone 
de petrol

Ca și în alte țări 
arabe angajate pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. anii de 
după proclamarea in
dependenței au fos.t 
marcați de eforturi 
susținute pentru asi
gurarea suveranității 
depline asupra princi
palei bogății naționale 
și utilizarea marilor 
resurse financiare pro
venite de pe urma pe
trolului în realizarea

unor proiecte de dez
voltare. Această pre
ocupare a fost marca
tă acum o jumătate de 
an de o importantă 
victorie a 
din Qatar : 
unui acord 
luna februarie 
grupul „Royal Dutch- 
Shell", guvernul de la 
Doha a preluat acțiu
nile deținute de acesta 
în compania ..Shell 
Company of Qatar1, 
instituind astfel con
trolul asupra tuturor 
exploatărilor de petrol 
si gaze ale țării. Tot
odată, s-au intensificat 
eforturile pentru dez
voltarea si diversifi
carea economiei na
ționale, planul națio
nal de dezvoltare, in 
curs de înfăptuire, 
prevăzînd, între alte
le. construirea unui 
combinat siderurgic cu 
o producție anuală de 
400 000 tone, a unei 
uzine de aluminiu, a 
unei rafinării, a unei

poporului 
pe baza 

semnat în
cu

centrale electrice ca și 
a altor obiective eco
nomice. La Umm Said, 
pe coasta Golfului, 
urmează să fie înte
meiat un nou oraș in
dustrial.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
porul român urmă
rește cu simpatie toa_ 
te aceste transformări 
înnoitoare de natură 
să asigure mersul îna
inte al tinărului stat 
din zona Golfului. în
tre Republica Socia
listă România și statul 
Qatar s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, care, așa 
cum au dovedit-o con
tactele avute la diver
se niveluri, au largi 
perspective de dezvol
tare pe planul coope
rării economice și teh
nice. in interesul am
belor țări și popoare, 
al păcii și înțelegerii 
internaționale.

Nicolae N. IUPU

comuniste și muncitorești
P. C. PORTUGHEZ:

■»Conferința națională consacrată dezbaterii
1 5

căilor de depășire a crizei economice
aduce contribuția la solutionarea ma-Pe linia preocupărilor de a-și

rilor probleme naționale. Partidul Comunist Portughez a organizat nu 
de mult la Lisabona o conferință națională consacrată examinării si
tuației economico-financiare si a căilor de depășire a dificultăților 
actuale. Conferința a fost precedată de o intensă activitate de pregă
tire. in cadrul a peste 1 300 de adunări organizate la nivelul întreprin
derilor industriale, unităților agricole si satelor.

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
victoriei revoluției socialiste în Bulgaria

A 33-a aniversare a victoriei revo
luției socialiste in Bulgaria a fost 
marcată, vineri după-amiază, de o 
adunare festivă organizată de Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
care a avut loc la Clubul tineretului 
din sectorul 8. Au luat parte repre- 

• zentanți ai organelor de partid și de 
stat ale sectorului, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

Au participat Petar Danailov Hris- 
tov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Teodor Bălătică, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 8; al Capitalei.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit tovarășul Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Asociației de prietenie româno- 
bulgară. Victoria revoluției socialiste 
la 9 septembrie, a arătat , el. repre
zintă un moment de o importanță 
decisivă pentru poporul bulgar, care 
a marcat înlăturarea vechiului re
gim politic și. totodată. începutul unut 
proces revoluționar de cea mai mare 
cuprindere și profunzime in istoria 
poporului vecin și prieten. In perioa
da care a trecut de la eliberare, har
nicul și talentatul popor frate bulgar, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, a repurtat succese remarca
bile în toate domeniile vieții mate
riale și spirituale, în ridicarea bu
năstării și fericirii oamenilor muncii. 
Poporul român urmărește cu simpa
tie și se bucură sincer de marile suc
cese obținute de poporul vecin in 
construirea societății socialiste dez
voltate. Nu o dată — a arătat vorbi
torul — popoarele român și bulgar 
l-au vărsat sîngele laolaltă, înscriind 

pagini din cele mai glorioase in lup
tele împotriva asupritorilor, pentru 
libertate și independență națională. 
Pe teritoriul țării noastre și-au găsit 
adăpost și sprijin, s-au organizat re
voluționarii bulgari, conduși de Hristo 
Botev. în anii socialismului, cind oa
menii muncii au devenit stăpîni in tara 
lor. relațiile de prietenie si întrajuto
rare dintre poporul român si poporul 
bulgar au căpătat un conținut nou, 
calitativ superior, purtînd amprenta 
eforturilor lor neobosite de a dez
volta si adinei colaborarea multila
terală dintre ele. în vasta operă de 
făurire a socialismului, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului. Con
lucrarea rodnică de astăzi dintre po
poarele român si bulgar are drept 
temelie puternică relațiile dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist Bulgar. întîlhirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Todor Jivkov. care, de 
fiecare dată, marchează momente de 
maximă însemnătate în evoluția me
reu ascendentă a prieteniei româno- 
bulgare.

Apropiata vizită oficială de prie
tenie pe care o va face în 
R. P. Bulgaria tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, va constitui o nouă 
ei importantă expresie a prieteniei 
si prețuirii reciproce româno-bulgare. 
va contribui la adincirea si extin
derea în continuare a relațiilor de 
prietenie, conlucrare. în toate dome
niile de activitate dintre partidele, 
țările si popoarele noastre în intere
sul reciproc, al cauzei socialismului 
si păcii in lume.

In Încheiere, vorbitorul a adresat 
poporului frate bulgar, prieten și 
vecin, calde felicitări cu ocazia săr

bătorii sale naționale, si urări sincere 
ca. sub conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, să obțină noi victorii în 
edificarea societății socialiste dez
voltate în Bulgaria. în creșterea per
manentă a bunăstării si fericirii ce
lor ce muncesc, in dezvoltarea pe 
multiple planuri a prieteniei tradi
ționale si a colaborării multilaterale 
româno-bulgare.

Luînd cuvintul. ambasadorul Petar 
Danailov Hristov a spus : Printr-o 
fericită coincidentă, zilele dinaintea 
sărbătorii naționale a Bulgariei sînt 
marcate de apropiata vizită oficială 
de prietenie ne care tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republipii Socialiste România. îm
preună cu tovarășa Elena Ceausescu 
o va face in Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria. Sintem convinși că 
această nouă întilnire dintre condu
cătorii de partid si de stat din țările 
noastre va da un si mai puternic 
impuls lărgirii si adîncirii continue a 
relațiilor frățești dintre partidele și 
țările noastre.

Vorbitorul a evocat apoi momen
tele eroicei insurecții armate de la 9 
septembrie 1944, subliniind că această 
măreață zi marchează cumpăna în 
destinul istoric al Bulgariei. S-a pus 
capăt înapoierii deznădăjduite, ex
ploatării. lipsei de perspectivă si s-a 
deschis era cea mai luminoasa a Bul
gariei, epoca dezvoltării socialiste 
multilaterale, de deplină bunăstare a 
oamenilor muncii. Ambasadorul a tre
cut apoi in revistă succesele remar
cabile obținute de poporul vecin si 
prieten in toate sectoarele de activi
tate. munca plină de însuflețire a în
tregului popor bulgar pentru transpu
nerea in fapte a directivelor istorice 
ale Congresului al XI-lea al P.C.B.. 
pentru edificarea societății socialiste 
dezvoltate pe pămîntul Bulgariei. în 
continuare, el a arătat că relațiile de 
prietenie frățească dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Comunist 
Român, dintre România si Bulgaria, 
dintre cele două popoare se dezvoltă 
pe o linie ascendentă, pe baza învă
țăturii marxist-leniniste șl a interna
ționalismului socialist, a Tratatului 
de prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală dintre cele două țări. Con
tactele permanente la cel mai înalt 
nivel, cele dintre reprezentanții or
ganelor de partid si de stat județene 
și orășenești, dintre întreprinderile si 
instituțiile științifice, care întrețin o 
colaborare directă, schimburile de de
legații și grupe de lucru contribuie 
la dezvoltarea cu succes a relațiilor 
multilaterale bulgaro-române. Dimen
siuni tot mai mari capătă cooperarea 
și specializarea in domeniile econo
mice cele mai importante, se reali
zează întreprinderea comună con
structoare de mașini Ruse-Giurgiu. 
este în curs de pregătire construcția 
Complexului hidrotehnic Nicopol-Tr. 
Măgurele si altele, se extinde colabo
rarea bilaterală în domeniul culturii 
și artei.

Cu prilejul centenarului Indepen
denței României, a spus în încheiere 
vorbitorul, a fost exprimată recunoș
tința noastră că pe pămîntul Româ
niei au găsit adăpost revoluționarii 
bulgari Karavelov, Levski. Botev și 
multi alții. Vom păstra pentru tot
deauna memoria eroilor români că- 
zuți la Grivița si Plevna.

(Agerpres)

Cu ocazia sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam, la Com
binatul de industrializare a lemnului 
Pipera a avut loc. vineri după-amia
ză. o adunare festivă organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R., la care au luat parte nume
roși oameni ai muncii din unitățile 
industriale din această zonă bucu- 
resteană.

Adunarea a fost deschisă de tovară
șa Eleonora Cojocaru. secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

... Despre .semnificația arestul eveni
ment, a. vorbit ing. Aurel Rizea. direc
tor general adjunct al Centralei pen
tru prelucrarea lemnului. Sărbătorim 
astăzi un eveniment de o semnifi
cație istorică deoseb' 1 în viata po
porului frate vietnamez — a arătat 
vorbitorul — împlinirea a 32 de ani de 
la victoria insurecției populare si pro
clamarea Republicii Democrate Viet
nam. stat liber si independent al 
muncitorilor și țăranilor.
a înfățișat 
eroică. dusă 
mez pentru apărarea libertății și 
ființei sale naționale, vorbitorul a 
spus : istorica sesiune care a avut loc 
între 24 iunie—3 iulie 1976 a marcat 
un eveniment de mare importantă 
pentru revoluția vietnameză si viata 
social-politică a tării — proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam, fiind 
astfel desăvîrsită în mod glorios etapa 
revoluției naționale democratice 
populare.

Partidul Comunist Român. România 
socialistă, poporul nostru și-au mani
festat cu consecventă, din primul mo
ment. înalta apreciere si 
prietenească, solidaritatea 
fată de cauza dreaptă a 
vietnamez si au satisfacția 
acordat în tot decursul luptei sale îm
potriva agresiunii, pentru salvarea 
națională, pentru libertate si indepen
dentă. un sprijin activ, multilateral.

Poporul român a salutat cu senti
mente de profundă bucurie mărețul 
act a! reunificării și proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam.

Salutînd cu profundă satisfacție 
reunificarea Vietnamului sub steagul 
socialismului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu aprecia că acesta este un 
eveniment istoric de importantă in
ternațională. reprezintă corolarul 
strălucit al luptei îndelungate, plină 
de abnegație și eroism, dusă de po
porul vietnamez, care, sub conduce
rea partidului său comunist. și-a 
realizat aspirația nestrămutată spre 
libertate, independentă și progres 
social.

în prezent. întregul popor vietna
mez desfășoară eforturi susținute 
pentru transpunerea în viată a ho- 
tărîrilor celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
care a trasat liniile directoare și 
orientările revoluției socialiste pe în
treaga tară, a stabilit principalele 
sarcini de dezvoltare a economiei și 
culturii.

Oamenii muncii din tara noastră 
urmăresc cu sinceră simpatie. cu 
sentimente de solidaritate tovără
șească munca harnică, neobosită a 
poporului frate vietnamez, se bucu
ră din inimă de succesele sale și-i 
urează ca. sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist din Vietnam, 
să dobîndească noi victorii în activi
tatea de ridicare a tării pe noi 
ale civilizației, progresului și 
năstăril.

Relevăm cu satisfacție — a 
în continuare vorbitorul — că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre cunosc o 
dezvoltare amplă, pe multiple pla
nuri. Ele și-au găsit o ilustrare eloc
ventă cu prilejul vizitei în Vietnam

După ce 
momente din lupta 
de poporul vietna-

simpatia 
militantă 
poporului 
de a-i fi

trepte 
bu-

spus

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Muzica in Bucureștiul de ieri și 
de azi" — 19,30.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Spectacol

de sunet și lumină „Din stejar» 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Comedie cu ol
teni — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Camping 
Boema — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 198, cartierul Militari) : 
Stnziana și Pepelea — 19.30.

cinema
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Să nu crezi că nu mai exist t
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Corsarul negru (ambele serii) :
SALA PALATULUI — 16.30;
19,30. PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15, FAVORIT — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, FESTIVAL — 8,30; 
11.15; 14; 17; 20. GRADINA CAPI

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
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FOND DE CÎȘTIGURI : 605 795
lei plus 51 271 lei report categoria I

a delegației de partid și guverna
mentale române conduse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și al vizitei 
în România a delegației de partid 
și guvernamentale vietnameze con
duse de tovarășul Le Duan. si ne ex
primăm convingerea că aceste legă
turi se vor extinde și aprofunda în 
continuare, evoluînd pe o linie as
cendentă.

A luat apoi cuvântul ambasadorul 
Republicii Socialiste Vietnam la 
București. Tran Thuan. care a rele
vat semnificația istorică a zilei de 2 
septembrie pentru națiunea vietna
meză. Sub conducerea partidului, 
avangarda clasei muncitoare vietna
meze. in frunte cu stimatul pre
ședinte Ho Și Min. revoluția din au
gust s-a desfășurat cu succes si la 2 
septembrie 1945 a fost înființată Re
publica Democrată Vietnam. în 
continuare, vorbitorul a evocat pe 
larg principalele momente ale luptei 
poporului vietnamez, sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam, 
pentru libertate națională si dreptate 
socială, luptă ce a culminat cu vic
toria deplină si reunificarea tării.

Victoria glorioasă a luptei împotriva 
imperialiștilor — a spus vorbitorul — 
a însemnat o mare cotitură în istoria 
națiunii vietnameze. De acum, patria 
noastră este definitiv independentă, 
reunificată și înaintează cu fermitate 
spre socialism. Dificultățile sint ne
numărate. dar poporul vietnamez este 
hotărât să le depășească. Vitalitatea 
puternică a socialismului schimbă zi 
de zi înfățișarea tării noastre.

Cu resurse naturale bogate, multă 
forță de muncă. sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam, in 
frunte cu stimatul tovarăș Le Duan. 
poporul vietnamez este hotărât să 
transpună eroismul, revoluționar din 
luptă în construirea tării.

în momentul de fată, in lumina 
hotărârilor celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
cei 50 de milioane de locuitori ai 
Vietnamului folosesc toată capacita
tea de Creație și talentul lor intr-un 
măreț marș în perioada de construc
ție pașnică, răspindind un puternic 
elan de întrecere în întreaga tară.

După ce a subliniat succesele ob
ținute de poporul român pe calea 
construcției socialiste, vorbitorul a 
spus : Vietnamul și România se află 
la o distantă geografică de zeci de 
mii de kilometri, dar aspirațiile și 
idealurile comune leagă popoarele 
noastre și adincesc prietenia si rela
țiile de cooperare dintre țările noas
tre socialiste frățești. în procesul re
voluționar. poporul vietnamez s-a 
bucurat de sprijinul si ajutorul pre
țios acordate de partidul comunist. 
Marea Adunare Națională, guvernul 
și poporul român. Cu această ocazie, 
îmi permit să exprim recunoștința 
sinceră din partea partidului comu
nist. a guvernului si a poporului 
vietnamez. Astăzi, in condiții de pace 
și de construire a socialismului în 
cele două țări ale noastre, prietenia 
și cooperarea vietnamezo-română se 
află într-o etapă nouă. Rezultatele 
bune ale convorbirilor purtate si ale 
documentelor semnate la București, 
în noiembrie 1975. de tovarășii Le 
Duan si Nicolae Ceaușescu. au des
chis perspective frumoase dezvoltă
rii prieteniei si cooperării multiple 
dintre cele două partide si țări — 
Vietnam și România. Această prie
tenie și cooperare se vor dezvolta 
necontenit.

Urez sincer clasei muncitoare din 
România, cadrelor si muncitorilor din 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera —- a spus în încheiere 
vorbitorul — să obțină noi si mai 
mari succese în construirea socialis
mului în România.

TOL — 19,80, GRADINA DINAMO
— 19,15.
• Cronica anilor de foc : VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 19,15, MODERN — 
9: 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 19,15, VICTORIA — 9,15; 
11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• Cantata pentru Chile : MIORI
ȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,16; 20.
• Gloria nu etntă : CENTRAL — 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• și a venit ziua lămiilor negre :
FEROVIAR — 8.45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

(Agerpres)

A apărut:

REVISTA ECONOMICA" 
nr. 35/1977

Din cuprins : ..Conlucrare activă 
intre constructor si beneficiar, pen
tru realizarea 'in termen a investi
țiilor" ; „Planul fizic — îndeplinit 
integral" : „Creșterea în ritm înalt a 
productivității muncii" ; „Reducerea 
costurilor de producție" ; „Tribuna 
economistului. Fundamentarea sarci
nii de corecție a valorii lucrărilor, 
executate in unitățile de foraj" ; 
..’Determinante si exigente ale tu
rismului de sfîrsit de săotămînă" ; 
„Din nou despre relația organizare- 
eficientă sau cbm investiția de gân
dire poate mări potențialul între
prinderii" : „Perfecționarea sisteme
lor informaționale si de conducere" ; 
„Considerații asupra locului si ro
lului fondului national de dezvoltare 
economico-sociălă în procesul creș
terii economice" : „Cu privire la 
metodologia stabilirii preturilor uti
lajelor noi în corelație cu valoarea 
de întrebuințare" ; „Cerințe ale noii 
ordini economice internaționale. Coo
perarea între țările în curs de dez
voltare — condiție a lichidării deca
lajelor contemporane".

o nouăîn Capitală 
filială de turism

Pentru a veni în întâmpinarea 
solicitărilor locuitorilor Căpităn
iei. întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
a deschis o novă filială de tu
rism în B.-dul 1848 nr. 4 (vizavi 
de spitalul Colțea). Filiala are un 
program zilnic de lucru de la 8 
la 20. duminica de la 8 la 13.

Pornind de la existenta unor greu
tăți economice obiective — stagnarea 
producției industriale, inflația, care 
a atins un ritm de 27 la sută, șoma
jul ce cuprinde circa o jumătate de 
milion de persoane, din care 200 000 
de tineri, 
a tării și a deficitului balanței co
merciale — conferința, arăta în cu- 
vîntarea de deschidere a lucrărilor 
Carlos Costa, membru al Comisiei 
Politice, secretar al P.C.P.. și-a fixat 
drept obiectiv „să definească propu
neri de măsuri concrete, aplicabile 
în actualul context economic și po
litic. pentru a soluționa în timp scurt 
cele mai acute probleme naționale", 
aceasta fiind „o contribuție pozitivă 
a comuniștilor portughezi la efortul 
de depășire a crizei".

Numeroasele propuneri dezbătute • 
de conferință vizează cîteva direcții 
fundamentale consemnate în docu
mentul 
rilor și 
misirea 
țară de 
achiziționate din străinătate ; lărgi
rea pieței interne printr-o politică 
salariata corespunzătoare : stimu
larea veniturilor externe, inclusiv a 
celor provenite de pe urma turismu
lui ; introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic pentru a asigura 
o substanțială creștere a productivi
tății. cit și pentru a conferi o com
petitivitate sporită produselor por
tugheze pe piața internațională ; lăr
girea investițiilor, cu deosebire în 
sectoarele productive, creîndu-se în 
acest fel noi locuri de muncă pentru 
a reduce numărul șomerilor și. tot
odată. pentru a da posibilitate mul
tor emigranți portughezi să se în
toarcă în patria lor", pe care au pă
răsit-o tocmai din cauza lipsei locu
rilor de muncă. în ce privește agri
cultura. propunerile au in vedere, 
concomitent cu continuarea reformei 
agrare pe cele circa 700 000 hectare, 
prevăzute de lege și nedistribuite 
încă țăranilor, o creștere substanțială 
a producției prin extinderea supra
fețelor cultivate, echiparea tehnică a 
unităților agricole cooperatiste pe 
baza raționalizării și sporirii credi
telor de stat, sprijinirea gospodării
lor țărănești mici și mijlocii, îndeo
sebi în zonele nordice.

Alături de îndemnul la o „bătălie 
generală de economisire a resurselor", 
atît în sectorul de stat, cit și în cel 
particular, documentele conferinței 
au în vedere și o „indispensabilă po
litică de austeritate", precizînd că 
aceasta nu înseamnă ca povara re
echilibrării economice să fie arun
cată pe umerii maselor populare, ci, 
dimpotrivă, să prevadă „distribuirea 
echitabilă a eforturilor, respectiv con
tribuții proporționale cu veniturile".

Un fir călăuzitor al intervențiilor 
l-a constituit afirmarea necesității de 
a întări rolul sectorului de stat. „O 
veritabilă recuperare economică șl 
asigurarea unei dezvoltări indepen
dente — se arată in documentele 
conferinței — sint posibile numai 
prin consolidarea formelor necapita- 
liste din economie, printr-o planifi-

sporirea datoriei externe

final : „reducerea importu- 
sporirea exporturilor ; econo- 

resurselor ; producerea în 
articole care în prezent sînt

care reală și intervenția statului, prin 
crearea de organisme și sectoare pu
blice".

Un loc important în cadrul confe
rinței l-au ocupat problemele rela
țiilor economice externe. în inter
venția dedicată special acestei teme, 
Carlos Aboim Ingles, membru a! C.C. 
al P.C.P.. a scos în evidentă faptul 
că „progresul accelerat al Portuga
liei este inseparabil legat de promo
varea unei politici de dezvoltare și 
diversificare a raporturilor comerciale 
și de cooperare cu toate statele, in
diferent de sistemul lor social-poli
tic", subliniind în acest sens „nece
sitatea lărgirii și aprofundării rela
țiilor cu țările socialiste". „Exportu
rile către statele socialiste, a spus 
el. reprezintă un sprijin serios pen
tru unele ramuri ale industriei por
tugheze. ceea ce recomandă fructifi
carea crescindă a posibilităților pe 
care Ie oferă schimburile si colabo
rarea cu aceste țări".

în ampla expunere prezentată la 
încheierea lucrărilor, secretarul ge
neral al P. C. Portughez, Alvaro 
Cunhal. a arătat că munca de pre
gătire a conferinței, dezbaterile ei, 
propunerile prezentate și concluziile 
desprinse „marchează angajarea 
P.C.P. în solutionarea gravelor pro
bleme naționale". O concluzie ma
joră a conferinței, a spus el. este că 
„recuperarea economică a Portugaliei, 
adică scăderea progresivă a defici
tului balanței de plăti, restabilirea 
echilibrului financiar si lansarea spre 
o politică de dezvoltare este posibilă 
printr-un mare efort national, bazat 
in mod fundamental ne folosirea ra
țională a resurselor tării și pe parti
ciparea conștientă a oamenilor mun
cii". Un asemenea lucru este cu pu
tință, a subliniat secretarul general 
al P.C.P., reliefînd una din ideile de 
bază ale dezbaterilor, numai prin 
„realizarea unității de acțiune dintre 
forțele progresiste, democratice ale 
tării, în primul rînd unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, a partide
lor comunist și socialist, unitatea 
dintre acestea și militarii patrioti, 
care reprezintă garanția unei auten
tice recuperări economice, a consoli
dării cuceririlor obținute de popor, a 
dezvoltării democratice a tării".

„Pe plan social, a declarat A. Cun
hal, recuperarea cere să se creeze un 
vast front al tuturor claselor și catego
riilor interesate să asigure continuarea 
procesului democratic, iar pe plan 
politic este necesară stabilirea la ni
velul organelor puterii și Ia nivelul 
maselor a unei platforme comune 
intre toate tortele si sectoarele de
mocratice, antifasciste. P.C.P. este 
gata să examineze împreună cu gu
vernul. cu toate forțele democratice 
interesate in continuarea procesului 
revoluționar posibilitatea unei plat
forme comune, care să permită re
dresarea economică, să asigure con
solidarea libertăților democratice, a 
independentei tării, bunăstarea po
porului portughez. P.C.P. este gala 
să-și asume răspunderile și să-și 
mobilizeze toate energiile în vederea 
atingerii acestor obiective". '
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„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI MASCULIN

Cu gîndul la apropiatele „europene"...

prea 
vre- 

recu-

Ediția actuală a „Trofeului Tomis" 
— tradiționalul turneu găzduit anual 
de orașul Constanta, capitala atit de 
frumosului și căutatului nostru lito
ral — ne interesează mult mai mult 
decit rezultatele în sine. Spunem 
astfel, fiindcă această competiție este 
ultima menită să testeze și să forti
fice forțele lotului național ce ne va 
reprezenta la campionatele europe
ne — al căror start se va da nu mai 
tirziu decît peste trei săptămîni : la 
25 septembrie. în Finlanda.

Voleiul românesc, se știe 
bine, a reprezentat intr-o 
me o putere cunoscută si
noscută în arena sportivă europeană 
și mondială. De-a lungul deceniilor 
’50—’60, succesiv sau împreună în 
unele perioade de trecere, generația 
reprezentată strălucit de Roman. 
Ponova Si ceilalți colegi ai lor, apoi 
generația Plocon-Cherebețiu. apoi 
generația Derszi-Drăgan au cucerit 
supremația continentală, medalii o- 
limpice și un titlu de vicecampioni 
mondiali. în două rânduri finala 
„Cupei campionilor europeni" dispu- 
tîndu-se între formațiile românești 
Rapid si Dinamo în mijlocul unui 
interes general. Generația ulterioară 
a pierdut însă contactul cu eșalo
nul de elită al voleiului mondial, ju
cătorii noștri nemaireușind de cîțiva 
ani performante răsunătoare. A so
sit, totuși, un moment prielnic : un 
buchet de autentice talente consti
tuie acum o echipă națională capa
bilă să aspire și ea la gloria spor
tivă. Cu toții sperăm să reușească 
aceasta la apropiatele „europene".

La Constanta participă cîteva tor- 
matii de mare valoare: Polonia 
(campioană mondială si olimpică), 
R. D. Germană, U.R.S.S.. Ungaria. 
Există deci condiții pentru ca lotul 
ce ne va reprezenta la „europene" — 
lipsit, din păcate, de excelentul ridi
cător Oros. care e bolnav — să se 
sudeze și să se omogenizeze în cursul 
unui turneu dificil.

Prima partidă a echipei României, 
cu selecționata Ungariei (viitoare co-

legă de serie în Finlanda), a fost 
ilustrativă din acest punct de vede
re. După un debut de meci mai 
bun (15—10 in primul set), „sexte
tul" nostru a slăbit inexplicabil rit
mul, lucind fără vlagă și fără pofta
— ceea ce a dus la pierderea ur
mătoarelor două seturi (la 8 și la 9); 
a fost nevoie de repetate schimbări 
și intervenții ale antrenorului Geor
ge Eremia pentru ca jucătorii să se 
mobilizeze, să ioace cu 
ciștige două seturi (ta 
si. deci, meciul : 3—2.

Ieri după-amiază a 
fruntarea (televizată) cu atletica și 
ambițioasa reprezentativă a R. D. 
Germane, fostă campioană mondială, 
surprinzătoare învingătoare în prima 
zi a turneului în fata actualei cam
pioane mondiale. De data aceasta, 
„sextetul" nostru de bază — în al
cătuirea Udișteanu, Dumănoiu. Chifu, 
Pop, Țerbea, plus ridicătorul Mășcă- 
șan, deci fără Tutovan care jucase 
nemulțumitor cu Ungaria — a jucat 
cu elan, ambiție și vigoare pe tot 
parcursul meciului, manlfestînd o do
rință arzătoare de a se revanșa pen
tru un discutabil 0—3 cu care același 
adversar învinsese nu prea de mult 
la Bratislava. Și s-a revanșat, tot cu 
3—0, dar la diferențe concludente (5, 
4. 12). Cine s-a remarcat 7 Și Udiș
teanu. prin inteligentă tactică si în- 
demînare. si Dumănoiu. prin 
promptitudinea atacurilor, și 
șan. prin pasele trimise cu 
rintă de parcă ungea miere 
ne. Dar cel mai mult și mai mult s-a 
remarcat ieri 
de echipă.

Ne amintim 
chipa noastră 
reușit partide 
ca in ziua următoare să... clacheze 
în fata unui „outsider". Să nu mai 
fie inconsecventă — iată ce i se 
cere acum reprezentativei noastre. 
Adică să dovedească multă constanță
— și la Constanța și, mai ales, la 
Helsinki.

vigoare și să
11 si la 10)

urmat con-

forța și 
Mășcă- 
o ușu- 
pe pîi-

după-amiază... spiritul

însă că și altădată e- 
națională de volei a 
entuziasmante, pentru

G. M1TRO1

Azi și mîine

Finalele campionatelor 
mondiale de caiac-canoe

SOFIA 2 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de caiac-canoe au 
continuat vineri dimineață pe lacul 
Pancearevo cu desfășurarea seriilor 
eliminatorii în probele de 500 m.

Pentru semifinalele programate 
duminică dimineață s-au calificat di
rect sportivii români Vasile Dîba 
(caiac simplu), Lipat Varabiev (ca
noe simplu), Gheorghe Simionov —• 
Toma Simionov (canoe-2) și echipa
jul feminin de caiac-4, compus din 
Agafia Orlov, Maria Ivanov, Nasta- 
sia Nichitov și Adriana Mihala.

în cursul dimineții de astăzi se vor 
disputa semifinalele probelor pe dis
tanța de 1 000 m, iar după-amiază 
sint programate finalele.

Ieri Ia poligonul 
„Tunari44

în ziua a doua a campionatelor eu
ropene de tir, competiție care se des
fășoară în aceste zile la poligonul 
Tunari din Capitală, s-a disputat 
proba de pușcă liberă — 60 focuri 
culcat, în care victoria și titlul de 
campion continental au revenit spor
tivului polonez Wieslaw Andruk, cu 
un total de 596 puncte. Medaliile de 
argint și bronz au fost cîștigate de 
vest-germanul Ulrich Lind — 595
puncte și, respectiv, norvegianul Ha
rald Stenvaag — 595 puncte.

în proba de pistol viteză, după dis
putarea primei manșe, conduc spor
tivul român Corneliu Ion și vest-ger
manul Heinz Weissenberger. cu cite 
299 puncte.

Competiția continuă astăzi.

HOCHEI
La patinoarul artificial din parcul 

sportiv „23 August" s-a disputat a- 
seară primul ioc dintre echipele 
Steaua București si S.C. Berna (Elve
ția). contînd pentru turul I al „Cupei 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheată. Hocheiștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (1—0. 2—2. 
0—0).

MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Benji — 9; 11; 13; 15,45, Șapte 
zile — 18; 20 ; COSMOS.
• Străina (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
TOMIS — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 19,45, AURORA — 9; 12; 16; 19, 
la grădină — 19,30.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19,30.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19, EFORIE
— 8,45; 11.30; 14,15; 17; 19,45.
• Cartea junglei — 9,30; 11,15 13; 
14,45; 16,30, Doamna cu cățelul — 
18,15; 20 : DOINA.

• Rocky J ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
la grădină — 19,30.
• Robin Hood junior : GRADINA 
PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta î 
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19.45.
• Potopul (seriile III-IV) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• B.D. la munte șl la mare : 
PACEA — 16; 18; 20.

• Inspectorul și fantoma î LIRA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Premiera : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Pledoarie pentru dragoste : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Pușca veche : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 19,45.
• Pasărea albastră — 15,30, în
toarcere tîrzie — 18; 20,15 : DRU
MUL SĂRII.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9; 11; 13, Salvele Aurorei
— 15,30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Nemuritorii : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Lumea animalelor — 9,30; 11,30;

13,30, Acești vecini „minunați* — 
16; 18; 20 : FLACARA.
• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Cidul (ambele serii) s GRADINA 
FESTIVAL — 19,30.
• Timidul : GRADINA FLACARA 
— 20.
• Un gentleman In Vestul sălba
tic ; GRADINA MOȘILOR — 19,45.
• Desene animate : FLAMURA 
— 9.
• Frații mei, păsări călătoare i
GRADINA TITAN — 20, FLA
MURA — 11,15; 12,301 1B.«; 111
20.15.
• șapte păcate i GRADINA 
UNIREA — 19,30.
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LUCRĂRILE COMITETULUI PREGĂTITOR 
AL SESIUNII SPECIALE Â ĂDUNĂRiTgENERALE 

A O.N.U., CONSACRATĂ DEZARMĂRII-

Proiecte românești distribuite co documente 
oficiale ale Națiunilor Unite

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — La New York continuă lucrările 
Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. Comitetul, alcătuit din 54 state, intre care și 
România, examinează căile si mijloacele de convocare, in mai-iunie 1978, 
a primei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării. sesiune care — în viziunea marii majorități a statelor — trebuie 
să constituie un punct de cotitură in eforturile îndreptate spre oprirea 
cursei înarmărilor si trecerea cu hotărire la dezarmare, și in primul rind
la dezarmarea nucleară.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru organizarea sesiunii speciale 
la nivelul cel mai înalt, astfel incit 
măsurile ce vpr H adoptate — sanc
ționate de factorii cei mai autorizați 
ai statelor — să permită O.N.U. să 
joace un rol mult mai activ in reali
zarea dezangajării militare si dezar
mării. ca parte integrantă a procesu
lui de făurire a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale care 
să asigure condițiile necesare pentru 
dezvoltarea liberă si independentă a 
tuturor statelor, fără nici un amestec 
din afară, extinderea neîngrădită a 
colaborării dintre toate națiunile.

în scopul accelerării procesului de 
redactare a materialelor necesare se
siunii speciale, delegația română a 
distribuit, ca documente oficiale ale 
O.N.U., trei proiecte axate pe prin
cipalele puncte ale ordinii de zi a vii
toarei sesiuni speciale : Declarația 
privind dezarmarea, care cuprinde 
principiile negocierilor de dezarmare.

România își reafirmă sprijinul 
în soluționarea 

problemei materiilor prime 
Intervenția reprezentantului țării noastre la Sesiunea 

Consiliului U.N.C.T.A.D.
GENEVA 2 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
siliului U.N.C.T.A.D. asupra comer
țului cu materii prime, reprezentan
tul tării noastre a reafirmat spriji
nul României pentru transpunerea 
în practică a programului integrat 
de reglementare a comerțului inter
national cu produse de bază adoptat 
la cea de-a IV-a sesiune de la 
Nairobi.

Reprezentantul român a subliniat 
importanta programului pentru așe
zarea ne noi baze, juste și echitabi
le, a relațiilor comerciale dintre sta
te. pentru, instaurarea noii ordini e- 
conomice internaționale. Ca și alte 
țări în curs de dezvoltare, România 
acționează pentru crearea fondului 
comun de finanțare a stocurilor in
ternaționale de materii prime, ele-

PRINTRE PRIETENII BULGARI, ÎN PREAJMA VIZITEI

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Imagini ale transformărilor socialiste 
la Stara Zagora

Stara Zagora, județ al cărui nume 
este dat de străvechiul oraș din 
nord-estul Cîmpiei tracice, oferă poate 
cea mai elocventă imagine a deve
nirii socialiste a Bulgariei. Odinioară 
o regiune înapoiată, cunoscută mai 
ales datorită uleiului de trandafiri. 
Stara Zagora concentrează astăzi pe 
harta economică a țării multiple în
semne ale dezvoltării.

Cu ani în urmă s-a inițiat un 
concurs pentru realizarea emblemei 
județului. Concurs dificil, pentru că, 
intr-adevăr, cum ar putea fi înmă
nuncheat într-o emblemă tot ceea ce 
caracterizează in prezent Stara 
Zagora — cimpiile de cereale, livezile, 
podgoriile, plantațiile parfumate din 
Valea trandafirilor, dar și marile ba
raje, combinatele chimice, modernele 
unități ale industriei electronice ? Si, 
deopotrivă, emblema județului tre
buia să evoce momentele glorioase 
din trecutul istoric, aprigele bătălii 
desfășurate pe aceste locuri, cu un 
veac in urmă, pentru înlăturarea 
jugului otoman, măreața epopee de 
la Stara Zagora, cînd 8 000 din cei 
12 000 de locuitori ai orașului s-au 
jertfit pentru cauza libertății și inde
pendenței.

Rememorînd momentele dramatice 
ale anului 1877, bulgarii aduc, totoda
tă, un profund omagiu dorobanților 
români care, în nordul țării, au im
plantat steagurile libertății pe redu
tele de la Plevna și Grivița. Am 
transcris aici cuvintele directorului 
adjunct al Combinatului chimic din 
Stara Zagora. Stefan Dimov, dar 
asemenea ginduri ne-au fost împăr
tășite in cuvinte emoționante nu o 
dată în timpul călătoriei pe melea
gurile bulgare : „Niciodată nu am 
uitat si nu putem uita că. alături de 
soldații ruși, de voluntarii bulgari, 
armata română a adus o mare con
tribuție la eliberarea tării noastre. 
Nu am uitat că Botev, Karavelov, 
Levski și atiția alți revoluționari bul
gari au găsit adăpost și îmbărbătare 
pe pământul României, că pe malul 
românesc al Dunării s-au format de
tașamentele de partizani bulgari care 
aveau să aprindă aici flacăra răscoa
lei". Cu o asemenea ceată de 60 de 
partizani au trecut Dunărea Hagi Di- 
mitâr și Ștefan Caragea, purtînd cu 
ei o proclamație către popor și o 
nestinsă dragoste față de patria lor. 
O parte din ei au răzbit piuă 
în inima Balcanilor, pe muntele 
Șipka, unde au căzut eroic. Și tot pe 
Șipka. la cițiva ani după cucerirea 
independentei, în 1891. pe colina 
Buzludja, a avut loc congresul de 
constituire a partidului revoluționar, 
care avea să conducă apoi lupta 
maselor populare bulgare pentru o 
viață nouă, liberă și prosperă.

Aceasta este Stara Zagora — cea 
de ieri și cea de azi. Pe cea de miine 
o prefigurează concludent planurile 
întocmite pe baza programului gene
ral de dezvoltare' a țării. Numai pen
tru acest an, județul are de realizat 
un volum de investiții de 250 milioa
ne. leva, iar in întreg cincinalul — 
1.25 miliarde leva, ceea ce înseamnă 
dublu față de cincinalul precedent. 

telurile și prioritățile acestora, tactica 
și strategia, menite să ghideze des
fășurarea tuturor tratativelor privi
toare la dezarmare ; Programul dc 
acțiune eșalonat în timp, continînd 
măsurile concrete ce trebuie între
prinse în domeniul dezarmării nu
cleare și conventionale, pentru întă
rirea încrederii si cooperării dintre 
state : Structurile de negociere a pro
blemelor dezarmării, prevăzind crea
rea unor mecanisme viabile, învestite 
cu autoritate deplină si. totodată, su
ple. cu reguli si proceduri de lucru 
democratice.

Documentele românești reflectă 
punctele de vedere conținute în cu- 
vintările programatice ale președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu. în documen
tul prezentat in anul 1975 la O.N.U. 
privind „Poziția României în proble
mele dezarmării, in primul rind ale 
dezarmării nucleare si în instaurarea 
unei păci trainice în lume".

ment-cheie în procesul înfăptuirii 
programului. în acest sens, repre
zentantul român s-a pronunțat pen
tru intensificarea preocupărilor 
U.N.C.T.A.D. in ce privește pregăti
rea si desfășurarea în bune condiții 
a conferinței de negociere a fondului 
comun, ce va avea loc în luna no
iembrie.

Pe de altă parte, la propunerea 
„Grupului celor 77". a fost adoptată 
o rezoluție privind organizarea celei 
de-a V-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare. 
Conferința urmează să aibă loc în 
luna mai 1979, la Manila (Filipine).

în prealabil, se va tine la Geneva 
o sesiune specială a Consiliului 
U.N.C.T.A.D. pentru pregătirea aces
tei conferințe.

Așa cum ne declara tovarășul Vilceo 
Naidenov, membru al C.C, al P.C. 
Bulgar, prim-secretar al comitetului 
județean de partid — și cum aveam 
să ne convingem ulterior — județul 
Stara Zagora este un vast șantier. 
Șantierul începe chiar din inima ju
dețului, orașul Stara Zagora. a că
rui zestre edilitară se va îmbogăți 
pină la sfîrșitul anului cu 2 800 de 
noi apartamente. Pe teritoriul jude
țului se construiește una din cele 
mai mari unități energetice — ter
mocentrala Marița Est-3, se ridică 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

noi fabrici și uzine, se modernizea
ză și reprofilează cele existente, o 
atenție deosebită acordindu-se ra
murilor de vîrf ale industriei — con
strucțiilor de mașini, electronicii și 
electrotehnicii. în același timp, o pu
ternică dezvoltare va cunoaște, in • 
continuare, agricultura. In cele șase 
complexe agroindustriale de pe teri
toriul județului urmează să se accen
tueze procesul de mecanizare a lu
crărilor, de specializare și industria
lizare a producției.

Vizitind diferite unități economice, 
este un motiv de satisfacție de a con
semna mărturii ale colaborării româ- 
no-bulgare, nenumărate declarații 
exprimînd dorința de amplificare și 
adîncire a conlucrării prietenești in 
opera de edificare socialistă. Cu a- 
semenea gînduri. împărtășite de în
tregul popor bulgar, oamenii muncii 
din Stara Zagora se pregătesc să pri
mească vizita in județul lor a tova
rășului Nicolae Ceausescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, in a- 
ceste zile de început de septembrie

Stara Zagora — urbanistica noud, într-un oraș strâvechi

Manifestări consacrate 
centenarului Independenței 

de stat și sărbătorii 
naționale a României 
în diferite țări ale lumii au con

tinuat să aibă loc manifestări in 
cinstea zilei de 23 August, precum 
și a centenarului Independentei de 
stat a României.

La cinematograful „Skarpa" din 
Varșovia a avut loc spectacolul de 
gală cu filmul „Prin cenușa impe
riului". Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic, cineaști, un pu
blic numeros.

în sala Bibliotecii naționale din 
Rio de Janeiro a fost deschisă expo
ziția „Lupta poporului român pentru 
cucerirea independenței", care cu
prinde și un număr de cărți privind 
istoria si cultura poporului român. 
La deschiderea expoziției au partici
pat personalități oficiale și un nu
meros public.

în orașul algerian Bumerdes a 
avut loc vernisajul expoziției „As
pecte din lupta poporului român 
pentru libertate și independentă na
țională". In continuare, a fost pre
zentat filmul „Neamul Șoimăreș- 
tilor".

SPANIA

Nou apel la crearea 
unui guvern de 

„concentrare națională**
MADRID 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Congresului Deputaților, 
Camera inferioară a parlamentului 
spaniol, Fernando Alvarez Miranda, 
care aparține Uniunii Centrului De
mocratic al cărui lider este actualul 
premier Adolfo Suarez, s-a pronunțat 
pentru un guvern de coaliție de „con
centrare națională", care să repre
zinte toate forțele politice din țară. 
„Spania se află azi în stadiul elabo
rării unei Constituții" — a spus Mi
randa, adăugind : „Situația econo
mică este gravă și este virtual impo
sibil pentru orice guvern monocolor 
să găsească un teren comun cu 
sindicatele. în astfel de împrejurări, 
singura soluție constă in a forma un 
guvern de «concentrare națională»-, 
capabil să găsească pentru tară o 
ieșire din această situație".

După cum se știe. Partidul Comu
nist din Spania a lansat inițial che
marea la realizarea unui guvern de 
concentrare națională.

După declarația lui Fernando Al
varez Miranda, președintele guver
nului spaniol. Adolfo Suarez, și-a 
întrerupt, vineri seara, vizita in 
Malta, sosind la Madrid pentru a 
examina evoluțiile politice survenite 
in absenta sa.

„Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Stara Zagora — ne declara tovarășul 
Vilceo Naidenov. prim-secretar al 
comitetului județean de partid — 
se bucură din inimă că vor avea pri
lejul să salute pe meleagurile jude
țului nostru pe inalții soli ai poporu
lui român prieten. Sintem in aștep
tarea scumpilor oaspeți. In pregăti
rea acestui important eveniment, in 
adunările organizațiilor de partid sînt 
prezentate realizările oamenilor mun
cii din România socialistă, discutăm 
despre perspectivele colaborării din
tre țările și popoarele noastre. Ne 
bucură nespus faptul că vom avea 
prilejul să prezentăm, la rindul nos
tru, realizările celor din Stara Zagora 
și avem convingerea că noua intilnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov va marca un nou mo
ment de hotar in dezvoltarea legătu
rilor noastre de prietenie si colabo
rare tovărășească".

Despre dorința de extindere a co
laborării român o-bulgare ne-au vor
bit și membrii conducerii marelui 
combinat chimic de la Stara Zagora, 
care întreține strînse relații cu com
binatele chimice din Craiova si Pia
tra Neamț — schimbul de experiență 
dintre ele evidențiind largi posibili
tăți de conlucrare — și președintele 
consiliului de conducere al ■ marelui 
complex agroindustrial „Zagora" și 
directorul combinatului „Hidraulica" 
din Kazanlîk. ca și muncitori, mai 
virstnici și mai tineri, care au ținut 
sâ-și exprime sentimentele de vie 
satisfacție pentru' întărirea continuă 
a prieteniei româno-bulgare. încre
derea că noul dialog între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
va deschide acestei prietenii orizon
turi și mai largi și mai fertile.

Dumitru ȚINU

ADUNAREA FESTIVA
DIN ORAȘUL 
HO Șl MIN

cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a proclamării 

Republicii
HANOI 2 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 32-a aniversări a pro
clamării Republicii — sărbătoare na
țională a Republicii Socialiste Viet
nam — la Teatrul Municipal din o- 
rașul Ho Si Min a avut loc joi o a- 
dunare festivă. Au participat Le 
Duan, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Vietnam, alți conducători de 
partid și de stat. A luat cuvîntul 
Mai Chi Tho, membru al Comitetu
lui Central al P.C. din Vietnam, se
cretar adjunct al Comitetului muni
cipal de partid Ho Si Min. vicepre
ședinte al Comitetului popular al 
orașului.

Un pas important spre normalizarea 
relațiilor dintre Cuba și S. U. A.

Deschiderea simultană la Havana și Washington a „birourilor 
(secții) de reprezentare a intereselor" celor două țări

în capitalele Republicii Cuba și 
Statelor Unite au avut loc ceremo
niile oficiale de deschidere simultană 
a „birourilor (secții) de reprezentare 
a intereselor" celor două țări. Au 
participat oficialități guvernamentale 
locale, reprezentanții oficiilor diplo
matice respective și ambasadorii 
R. S. Cehoslovace la Washington și 
Elveției la Havana, sub egida cărora 
funcționează birourile deschise;
. In cuvîntul rostit la ceremonia 
de la Havana. Pelegrin Torras. vice- 
ministrul cubanez de externe, a sub
liniat semnificația deschiderii, după 
o absentă de peste 16 ani., a „birouri
lor (secții) de reprezentare a in
tereselor". care, deși „nu în
seamnă' restabilirea de relații diplo
matice intre Cuba si S.U.A. — pro
ces care necesită încă parcurgerea 
deloc ușoară a unui anumit drum" 
—. reprezintă totuși o etapă utilă 
prin 'stabilirea unui canal direct de 
comunicație între Havana si Wa
shington menit să faciliteze discu
tarea problemelor ce vor apărea intre 
Cuba si S.U.A.

Philip Habib, subsecretar de stat 
al S.U.A.. a arătat. în cadrul cere
moniei de la Washington, că descin

AFRICA AUSTRALA
• Transferul puterii trebuie să aibă loc sub supravegherea 
Frontului Patriotic Zimbabwe • „Cartea Albă” britanică cu 
privire la Rhodesia • Refuzul regimului rasist de la Salisbury
LUSAKA. — Intr-un interviu acor

dat publicației ..Zambia Daily Mail", 
Joshua Nkomo. lider al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a subliniat hotărî- 
rea poporului Zimbabwe de a depune 
în continuare toate eforturile pentru 
succesul cauzei sale juste. Joshua 
Nkomo a reafirmat că transferul pu
terii din miinile regimului minoritar 
de la Salisbury către reprezentanții 
populației africane majoritare trebuie 
să aibă loc sub supravegherea forțe
lor Frontului Patriotic Zimbabwe.

LUSAKA 2 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Frontului Patrio
tic Zimbabwe a declarat că puncte
le privind trimiterea de forte, de 
pace ale O.N.U. in Rhodesia, trans
ferul de autoritate către Marea Bri- 
tanie si includerea armatei actualu
lui regim rasist al lui Ian Smith m 
armata statului Zimbabwe indepen
dent. puncte care figurează in pro
punerile anglo-americane pentru so
lutionarea problemei rhodesiene. nu 
sînt acceptabile pentru poporul Zim
babwe și armata sa de eliberare.

LONDRA. — La Londra a fost dată 
publicității Cartea Albă care conține 
prevederile planului britanic de solu
ționare a crizei din Rhodesia. Acest 
plan stipulează abandonarea puterii 
de către regimul ilegal al minorității 
albe și revenirea la legalitate : asigu

■ ■■■■■■■■■■ ■■
agențiile de presă

transmit :
Primul secretar al C.C. al 

P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, To
dor Jivkov. l-a primit vineri pe 
Gydrgy Lazar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.. președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, aflat în vizită în Bulgaria. 
A fost prezent Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. Convor
birea care a avut loc a prilejuit re
levarea dezvoltării si întăririi prie
teniei dintre cele două țări.

Acord româno-elvețian. 
La 2 septembrie 1977 a avut loc, la 
Berna, semnarea acordului intne gu
vernele României si Elveției privind 
transporturile internaționale rutiere.

Tîrgul internațional dc 
bunuri de consum de la 
Stockholm ?i_a deschis vineri 
porțile. Țara noastră participă cu un 
stand al Ministerului Turismului. Cu 
ocazia deschiderii oficiale, standul 
românesc a fost vizitat de prințul 
Bertil. alte persoane oficiale suedeze, 
care au apreciat modul de prezen
tare a ofertei turistice si diversita
tea programelor turistice pe care Ro
mânia le pune la dispoziția publicu
lui suedez.

Un act abuziv al autori
tăților de la Pretoria.Secreta- 
rul general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a exprimat dezaprobarea fată de 
recenta hotărire a guvernului sud-a- 
frican dc a trece sub administrația 
regimului portul namibian Walvis 
Bay. Intr-o declarație difuzată la se- 
d'ul O.N.U.. se arată că „este regre
tabil că o asemenea acțiune unilate
rală este întreprinsă de Africa de Sud 
intr-o vreme in care so depun efor
turi pentru realizarea unei soluții

TRIPOLI

Sărbătorirea 
Zilei Revoluției
TRIPOLI 2 (Agerpres). — Poporul 

libian a sărbătorit prin adunări si 
manifestații populare, organizate in 
întreaga țară. Ziua națională a 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste — Ziua Revoluției.

La festivitățile care au avut loc la 
Tripoli au luat parte delegații ofi
ciale din partea unui mare număr de 
state, precum și reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa. Din Republica Socialistă 
România a participat o delegație 
condusă de tovarășul Ion Stănescu. 
secretar al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
minlstru al guvernului.

Cu acest prilej, a avut loc o paradă 
militară. Șeful statului. Moammer 
El Geddafi. a rostit o cuvîntare. în 
care s-a referit la succesele obținute 
de poporul libian.

derea simultană a „birourilor (secții) 
de reprezentare a intereselor" 
în capitalele celor două țări „re
prezintă un prim pas. care, deși 
nu este mare, va permite un dialog 
direct pe teme de avantaj reciproc 
pentru popoarele cubanez si ameri
can si va contribui la întărirea păcii 
si stabilității in regiune si în lume".

Reprezentantul cubanez la Wa
shington. Ramon Sanchez Parodi. a 
evidențiat in context că „acțiunea 
creează condiții pentru un proces 
destinat să pună capăt unei situații 
anormale dintre S.U.A. si Cuba, care 
a afectat relațiile dintre ele. Guver
nul si poporul cubanez — a 
spus el — au subliniat în repe
tate rînduri necesitatea de a fi 
eliminate măsurile de blocadă econo
mică si comercială împotriva Cubei, 
ca un pas prealabil restabilirii și 
normalizării relațiilor oficiale dintre 
cele două țări".

Lyle S. Lane, șeful „biroului (sec
ție) de reprezentare a intereselor" 
S.U.A. in Cuba. a arătat la 
rindul său că inaugurarea birouriloi 
respective „deschide o eră de noi re
lații. directe. între Cuba și S.U.A.". 

(Agerpres) 

rarea unei „tranziții ordonate si paș
nice" către independentă, care va fi 
obținută în cursul anului 1978 ; orga
nizarea de alegeri libere, pe baza su
fragiului universal ; crearea de către 
guvernul britanic a unei „administra
ții provizorii". însărcinată cu organi
zarea de alegeri ; o prezentă a Orga
nizației Națiunilor Unite, inclusiv a 
unor forte O.N.U.. în perioada de 
tranziție ; pregătirea unei Constituții 
a noului stat independent. Se pre
vede că Rhodesia va deveni indepen
dentă. sub numele de Zimbabwe, in
tr-un interval de cel mult sase luni 
după revenirea la legalitate. Docu
mentul britanic nu face nici o men
țiune explicită despre dizolvarea for
țelor armate rhodesiene (ale regimu
lui minorității albe).

Documentul subliniază că propune
rile pe care le conține au fost pregă
tite „cu acordul deplin al Statelor 
Unite si după consultarea tuturor căr
ților interesate".

SALISBURY. — Șeful guvernului 
rasist de la Salisbury, Ian Smith, a 
declarat reprezentanților presei că 
guvernul său nu poate accepta pla
nul anglo-american, întrucit el vi
zează dizolvarea actualului guvern 
minoritar si transferul puterii în mîi- 
nile populației africane majoritare 
din Rhodesia.

pașnice la întreaga problemă a Nami
biei". Walvis Bay. singurul port pen
tru nave mari de ne coasta sud-vest- 
africană. este administrat de Namibia 
din anul 1922.

In Mozambic vor avea 
Ioc alegeri generale. In ca_ 
pitala Republicii Populare Mozambic 
au luat sfîrșit lucrările Adunării 
Constituante a țării care a adoptat 
în unanimitate legea cu privire la 
organizarea alegerilor generale. Pre
ședintele FRELIMO și al R. P. 
Mozambic. Samora Moises Machel. a 
subliniat importanta istorică a vii
toarelor alegeri pentru poporul mo- 
zambican, angajat în edificarea unei 
societăți noi. El a adresat întregului 
popor apelul de a-și da votul celor 
mai buni reprezentanți ai maselor 
muncitoare, pentru consolidarea pu
terii muncitorilor și țăranilor în tară.

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, a anuntat că 
va fi înfăptuită în curind o „refor
mă politică", care să permită parti
ciparea. intr-un cadru democratic, a 
grupărilor de opoziție la luarea de
ciziilor guvernamentale, ceea ce pre
supune legalizarea acestora, inclusiv 
a partidului comunist — transmite 
agenția France Presse.

Țările în curs de dezvol
tare trebuie sprijinite ,n ®- 
forturile lor pentru obținerea inde
pendenței economice, a declarat 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social Democrat din R.F.G.. in 
cadrul unei reuniuni internaționale 
avind ca temă „Asistența către țările 
In curs de dezvoltare", care se desfă
șoară in orașul Wiesbaden. „Pentru 
întreaga perioadă care a mai rămas 
pină la sfîrșitul acestui secol, acor
darea de asistență către țările fn 
curs de dezvoltare va trebui să con
stituie sarcina prioritară a comunită
ții internaționale", a spus Willy 
Brandt.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLIC» ȘAN MARINO
Excelențelor Lor

Domnului ALBERTO LONFERNINI 
Domnului ANTONIO VOLPINARI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO-CITTA

Ziua națională a Republicii San Marino îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și 
urări de fericire personală, de pace si prosperitate pentru poporul sanmarinez 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie româno-sanmarlneze vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pe turnurile vechi
lor fortărețe si edificii 
din San Marino sint 
arborate astăzi steagu
rile naționale alb- 
albastru. mareînd a- 
dăugarea a încă unui 
an la virsta celei mai 
vechi republici euro
pene și din lume, fon
dată, potrivit legen
dei, în anul 301, in 
centrul Peninsulei Ita
lice. de către cioplito
rul in piatră Marino. 
Micul stat (61 kmp; 
are mai mult de 20 000 
locuitori) și-a păstrat 
neatârnarea de-a lun
gul a 17 secole de e- 
xistență, ceea ce i-a a- 
tras și denumirea de 
„stâncă a libertății". 
Sistemul politic si ad
ministrativ al țării, 
exprimat în tradițio
nale forme democrati
ce. precum si ceremo
niile oficiale, păstrea

ză același mod de or
ganizare ca si in seco
lul al 13-lea.

Capitala tării, ridi
cată pe unul din ver- 
sanții muntelui Titan, 
impresionează prin 
monumentele sale is
torice. prin pitoreștile 
sale străzi înguste și 
întortocheate. Spre la
turile exterioare, ora
șul San Marino si-a 
adăugat atributele ur
banismului modern, cu 
liniile sale simplifi
cate și culori pastela
te. Sursa principală a 
veniturilor o consti
tuie turismul. San 
Marino fiind vizitat 
anual de 2,5 milioane 
de persoane.

Vocația tradițională 
spre pace a sanmari- 
nezilor își găsește ex
presia în legăturile 
prietenești cu celelal

Plenara C. C. al P. C. din Japonia
Convocarea celui de-al XlV-lea Congres al partidului

TOKIO 2 (Agerpres). — La Tokio 
s-au desfășurat lucrările plenarei Co
mitetului Central al P.C. din Japonia, 
la care s-a hotărît convocarea la 16 
octombrie a.c. a celui de-al XlV-lea 
Congres al partidului. La plenară au 
fost discutate o serie de documente 
sub formă de proiecte de rezoluție 
care Vor fi supuse adoptării de către 
congres.

Secretarul general al P. C. Peruan despre proiectul 
creării unei Adunări constituante

LIMA 2 (Agerpres). — Intr-un in
terviu apărut în ziarul peruan 
„Correo". secretarul general al Parti
dului Comunist Peruan. Jorge del 
Prado, referindu-se la proiectul în
ființării unei Adunări constituante 
anuntat recent de președintele Fran
cisco Morales Bermudez, a precizat 
că. „dacă organismul va fi creat în 
baza actualului sistem electoral, el 
ntl va răspunde necesității istorice 
de a se include în noua constituție 
schimbările intervenite in ultimul 
timp im Peru". Aceste schimbări in
clud „naționalizările, care au condus 
la preponderenta sectorului de stat 
in economia națională, reforma agra
ră. care aproape că a eliminat mono
polul latifundiilor si a dat naștere 
la o formă nouă de proprietate asu
pra oămîntului — întreprinderea 
agricolă în asociere, precum si alte 
măsuri care, deși nu au determinat

• „COPIII, VICTIME 
ALE SCLAVAJULUI" - 
se intitulează raportul prezen
tat la sediul european al O.N.U., 
din Geneva. de o echipă 
de sociologi ai Societății de 
luptă împotriva sclavajului, care 
a efectuat, recent o anchetă in 
Namibia. Mii de copii negri în
tre 7 și 10 ani. relevă raportul, 
sint „înregimentați" de colonia
liștii sud-africani în minele de 
diamante, cupru și uraniu. Ei 
lucrează din zori pină noaptea 
și primesc in schimbul unei 
munci Istovitoare mai puțin de 
un dolar pe zi. Datorită condi
țiilor inumane în care trăiesc si 
trudesc acești copii, mai bine 
de jumătate dintre ei mor îna
inte de a împlini virsta de 15 
anj — arată specialiștii socie
tății amintite, care au lansat un 
apel opiniei publice mondiale, 
îndemnind-o să-și intensifice 
eforturile pentru a se pune ca
păt ocupării ilegale a Namibiei 
de către rasiștii de la Pretoria.

• LINIE DE TELEGRAF 
TRANSVIETNAMEZĂ. 111 
Vietnam se desfășoară, în pre
zent. lucrările de construcție a 
liniei de telegraf transvietname- 
ze, în lungime totală de 2 080 
kilometri. Ea va fi conectată cu 
liniile provinciale de comuni
cații pentru a forma o rețea 
națională completă.

• DESALINIZARE CU 
FREONI. La Institutul de 
termofizică aplicată din Odesa 
(U.R.S.S.) se elaborează o nouă 
metodă, economică de desalini
zare a apei de mare cu ajuto
rul freonilor (derivați ai meta
nului și etanului) și compușilor 
acestuia. Se știe că la adînci- 
mea de 30—50 m apa din Marea 
Neagră are o temperatură de 
6—7 grade. Freonli, pompați la 
această profunzime intră în 
combinație eu apa de mare for- 
mînd cristale mici (asemănă
toare celor de gheată) și o so
luție salină. Această suspensie 
ajunge printr-o conductă la su
prafață, unde temperatura apei 
este vara de 20—25 grade. Sub 
acțiunea apei călduțe a mării, 
cristalele, separate de suspensie, 
se topesc, dezagregîndu-se în 
freoni și apă dulce. Ultima este 
captată, iar freonii sint trimiși 
din nou în adincuri, creîndu-se 
un circuit neîntrerupt. O insta
lație cu freoni. cu un randa
ment mediu de 50 000 mc pe zi, 
poate da apă dulce ieftină, de
oarece se consumă energie elec
trică doar pentru actionarea 
pompelor.

te țări ale lumii, în 
participarea activă la 
eforturile' pașnice ale 
popoarelor europene.

Intre România si 
San Marino s-au sta
bilit relații de priete
nie. stimă si prețuire 
reciprocă. a căror e- 
volutie ascendentă a 
fost puternic marcată 
de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în 
San Marino, ca și de 
vizita căpitanilor re
genți ai Republicii 
San Marino în tara 
noastră. Cursul pozitiv 
al raporturilor dintre 
cele două țări se în
scrie. fără îndoială, ca 
încă un aport la con- 
solidarea climatului de ‘ 
înțelegere si destin
dere pe continentul 
nostru.

C. VARVARA

In proiectul de rezoluție referitor 
la problemele internaționale se afir
mă că P.C. din Japonia va acționa 
pentru o Japonie neutră si nealiniată. 
Condiția prealabilă pentru o astfel 
de orientare politică externă a țării, 
se arată în document, va trebui să 
fie anularea Tratatului de securitate 
mutuală japono-american.

dispariția proprietății capitaliste, au 
afectat nreoonderenta ei si au dat 
clasei muncitoare posibilitatea de a 
continua să avanseze", precum și pro
movarea unei politici internaționale 
pluraliste. Partidul Comunist Pe
ruan. a sdus el. privește cu satisfac
ție faptul că în mesajul adresat na
țiunii de președintele tării se eviden
țiază necesitatea menținerii si conti
nuării cuceririlor obținute în cadrul 
procesului peruan de dezvoltare. De 
aceea. în contextul intenției forțelor 
armate de a preda. în viitor, puterea 
unui guvern civil. Partidul Comunist 
Peruan, a declarat Jorge del Prado, 
se pronunță pentru „un transfer al 
puterii în condiții optime", care să 
asigure ferm continuarea procesului 
revoluționar de transformări social- 
economice si politice în avantajul 
maselor largi populare, al întregului 
ponor.

• VIZUALIZAREA A- 
TOMILOR. Un grup de fi
zicieni de la Universitatea din 
Minnesota au reușit să facă vi
zibili atomi de bariu, realizind, 
astfel, un spectacol unic. Ei au 
utilizat un fascicul de laser a 
cărui frecvență era acordată 
exact cu aceea a atomului de 
bariu. Aceasta a făcut ca atomul 
în chestiune să absoarbă razele 
electromagnetice ale laserului 
făcindu-1 astfel vizibil pentru o 
milionime de secundă : fiecare 
atom care traversa fasciculul 
s-a transformat intr-un semnal 
luminos.

TIC.
HOTEL SUBACVA-
în apropiere de portul

egiptean Hurgada. la Marea Ro
șie. urmează să fie construit 
pină în 1980 un hotel subacvatic 
cu 120 de camere și 48 de apar
tamente. Clădirile formate din 
șase secțiuni vor fi grupate în 
jurul unui cilindru uriaș scu- 
fundabil care, în. timpul lucră
rilor de montaj, va pluti la su
prafața apei. Construcția va fi 
apoi ancorată la aproximativ 
zece metri sub oglinda mării.

• DE LA „CAREUL 
MAGIC", IN STUDIOU
RILE DE FILM. Campionul 
mondial de box la toate cate
goriile. .Muhammad Aii, aflat la 
Londra, pentru a participa la 
premiera filmului „Cel mai 
mare din lume", care reconsti
tuie episoadele carierei sale de 
sportiv, a’ declarat că intențio
nează să se consacre în viitor 
cinematografiei. Primul rol pe 
care îl va interpreta în noua 
sa carieră : acela al lui Hanni
bal, vestitul erou al celui de-al 
doilea război punic (218—201 
î.e.n.), care a trecut Alpii, ajun- 
gînd pină la porțile Romei.

• CENTRU DE IN- 
TÎLNIRI INTERNATIO
NALE. Cind va fi terminat, 
peste doi ani, centrul de int.il- 
niri internaționale din Berlinul 
occidental va fi unul din cele 
maj moderne din lume. In in
cinta sa, însumind un volum de 
801000 mc. centrul va adăposti 
o mare sală, cu 5 000 de locuri, 
echipată cu multiple mijloace 
audiovizuale, 80 de săli de con
ferințe cu capacitate variabilă, 
studiouri de televiziune, maga
zine. Din momentul în care va 
trece pragul centrului, vizitato
rul va fi ghidat de un sistem 
special de semnalizare.
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