
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11172 Prima ediție Sîmbătă 22 iulie 1978 6 PAGINI — 30 BANI

1944-AUGUST - 1978

In întreaga tară, in cinstea marii sărbători national? 

MUNCĂ AVlNTATĂ, NOI SUCCESE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Producția fizică realizată peste 
plan colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Cluj materializează succe
sele închinate apropiatei sărbători de la 23 
August. Astfel, minerii de la Exploatarea 
Aghireșu, pe baza îmbunătățirii parametrilor 
funcționali ai instalațiilor de preparare, au li
vrat economiei naționale, peste prevederi, 4 000 
tone caolin și peste 14 000 tone nisipuri și cuar- 
țuri, la nivelul prevederilor calitative stabilite 
in contractele cu beneficiarii. Colectivul între
prinderii de materiale de construcții din Turda, 
deținătorul locului trei pe țară în întrecerea so
cialistă, raportează realizarea, peste planul pro
ducției fizice, a 504 tone produse din mase 
plastice, 3 950 metri cubi prefabricate, 1 200 000 
blocuri ceramice și cărămizi și a unui milion 
•îetri pătrați produse hidroizolatoare, în con
dițiile reducerii însemnate a volumului cheltuie
lilor materiale.

îndeplinirea angajamenteloreste 
considerată șl de oamenii muncii din industria 
județului Prahova principala îndatorire a aces
tor zile de avîntată întrecere. Din această part'e 
a țării au fost livrate suplimentar sarcinilor de

plan la zi mai mult de 200 000 tone uleiuri mi
nerale, motorină, benzină, polietilenă șl alte de
rivate din țiței, 25 000 tone cărbune, 1 500 tone 
oțel aliat și înalt aliat, 6 000 anvelope-auto și 
pentru tractor, 5 200 tone îngrășăminte fosfatice, 
1 600 mc cherestea, importante cantități de alte 
bunuri materiale, în valoare de peste un sfert 
de miliard lei.

Prin folosirea la parametri supe* 
riori a potențialului tehnic oame- 
nii muncii din județul Harghita — români și 
maghiari — au realizat peste prevederile de 
plan la zi un volum de producție industrială de 
100 Milioane lei. Importante succese au fost 
obținute în domeniul asimilării și realizării prin 
efort propriu a unor piese de schimb și mate
riale solicitate pînă acum din import. Prin 
bogata activitate de creație tehnică de masă. în 
industria județului a fost asimilat și realizat, 
în acest an. un volum de asemenea pro
duse in valoare de peste 11 milioane lei, de 
patru ori mai mult’ decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Elaborînd peste prevederile pla
nului la zi 900 tone de aluminiu

primar Șl aliaje, colectlvu? întreprinderii
de aluminiu din Slatina — distins, recent, cu 
„Ordinul Muncii clasa 1“ pentru succesul obținut
în întrecerea socialistă din anul trecut — a reu
șit să depășească de 3 ori angajamentul asumat 
pe anul 1978 la indicatorul producție fizică. 
Totodată, aluminiștil slătinenl au realizat o pro
ducție .marfă suplimentară de peste 32 milioafle 
lei.

Valorificarea superioară a ma
teriilor prime constituie un important 
obiectiv pentru lucrătorii de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Iași. O serie de 
metode de muncă avansate rețin atenția. Prin
tre acestea se numără Introducerea croirii după 
diagrame optime analizate pe calculator, asigu
rarea croirii centralizate, înlocuirea ambalaje
lor din lemn. De remarcat că diminuarea chel
tuielilor totale cu aproape 5 lei la mia lei pro- 
ducție-marfă s-a soldat, pînă acum, cu un be
neficiu, peste plan, de peste 600 000 lei, iar din 
economiile de material lemnos realizate se pot 
fabrica 50 de garnituri de mobilă.

Prin bună organizare, ordine și disciplină riguroasă

Transportul și depozitarea recoltei 
fără întîrziere, fără pierderi

CIfrela înscrise în perimetrul fiecărui |udeț reprezintă, în procente, supra
fața de pe care a fost cules griul în cooperativele agricole, la data de 
21 iulie a.c. (în județele marcate cu o linie nu a început secerișul griului 

sau această lucrare abia a demarat)

Secerișul griului a atins cota ma
ximă la începutul acestei săptâmîni, 
cînd un număr de șase județe din 
sudul țării — Dolj, Teleorman, Ialo
mița, Constanța, Brăila, Tulcea — 
au raportat încheierea recoltatului 
pe întreaga suprafață cultivată. E- 
xistă condiții ca secerișul să se în
cheie într-o zi-două și îți județele 
Buzău. Olt. Ilfov si Mehedinți. Cen
trul de greutate al secerișului s-a 
mutat acum în județele din Cîmpia 
de vest, cele din centrul Transilva
niei și Moldova, unde este concen
trată cea mai mare parte a forței 
mecanice, inclusiv cea disponibilă 
din județele care au încheiat seceri
șul. Cu toate acestea, pe ansamblul 
țării, în ultimele două zile se con
stată o slăbire a ritmului de recol
tare. Este adevărat că la aceasta au 
contribuit și ploile, care au afectat 
tocmai zonele unde se desfășoară 
acum secerișul. Dar nerealizarea 
vitezelor zilnice nu trebuie pusă 
numai pe seama ploilor, ci mai ales

__________________________ I

pe defecțiunile de ordin organiza
toric, care au făcut ca în multe 
locuri combinele să fie folosite cu 
mult sub capacitatea lor. Cu atît 
mai necesare sînt deci, în aceste 
zile, ordinea perfectă, disciplina 
strictă în muncă, pentru ca recol
ta să fie strînsă grabnic, fără nici o 
întîrziere.

în același spirit trebuie să acțio
neze organele de partid și de stat 
județene pentru livrarea griului la 
fondul centralizat al statului. Subli
niem aceasta întrucît, chiar în ju
dețele care au Încheiat sau sînt pe 
terminate cu secerișul — ca Dolj, Ia
lomița, Constanța, Buzău, Olt — se 
înregistrează și la această dată mari 
restanțe în îndeplinirea obligațiilor 
contractuale. Or, această stare de 
fapt dovedește că nu peste tot ca
drele trimise să coordoneze șl să 
controleze mersul lucrărilor au ac
ționat cu toată răspunderea pentru 
aplicarea măsurilor privind trans
portul și înmagazinarea producției.

I Cununile griului |
Alte două județe - TULCEA Șl BRĂILA 

au încheiat recoltarea
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tl semănăm de cînd ne știm. De la Dromlchete și de 
la Traian... 11 semănăm și-l visăm crescind in pai ca 
trestia, in spic ca vrabia. 11 simțim in fiecare vară in- 
fiorindu-ne nările cu mireasma lui de piine caldă.

Griul... Făt frumosul pământului nostru.
Dacă mi-ar spune cineva că pe o altă planetă exis

tă griu aș fi convins că acolo trăiesc oameni.
Se desfășoară in aceste zile, după o strategie agri

colă nouă, bătălia griului. Evenimentul atrage, firesc, 
și atenția poeților, a artiștilor. Ce bine Ic stă șevalete
lor printre tractoare și combine ! Ce alt fundal decît

i

hoida aurie, străbătută de navele roșii ale combinelor 
Gloria, ar scoate mai bine in evidență portretul celor 
care au semănat griul și-l conduc acum spre hamba
rele țării ? Arși de soare, cu basca pe-o sprinceană, 
țăranii mecanizatori, tractoriștii și combinerii par in 
șaua mașinilor moderne ale cimpiilor românești ade- 
vărați zei ai pămintului.

Notez pe un bob de griu cuvintele unui anonim ostaș 
al secerișului : ..Treaba asta noi am visat-o întotdeauna. 
In basme se intimpla ca intr-o noapte să fie secerate 
și treierate tarlale întregi de griu. Dar asta numai in 
basme. Dacă cineva mi-ar fi spus altădată că am să 
fac și eu o asemenea minune nu l-aș fi crezut. Acum, 
munca unui sat o facem doar cițiva tractoriști și com
binele noastre Gloria". Ascult cuvintele tractoristului 
din Cimpia Bărăganului. Torentul de boabe aurii um
ple cu repeziciune sacii. Camioanele pline aleargă pe 
drumurile pe care odinioară înaintau trudnic căruțele 
din „Pseudokineghetikos" și din „Ciulinii Bărăganului". 
Miroase ca și atunci a piine caldă. Ciocirlia se înalță 
la fel de amețitor spre cerul albastru.

Pe vremea copilăriei mele, fetele împleteau cununi 
de griu nou și împodobeau cu ele frunțile celor mai 
harnici flăcăi din sat. Obiceiul ar merita să fie con
tinuat... Cununile griului pe frunțile tractoriștilor ! 
Iată cei mai îndreptățiți lauri pentru ciștigătorii bă
tăliei piinii ce se desfășoară in aceste zile.
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Constantin VIȘAN

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii din agricultura județului 
TULCEA au încheiat la 21 iulie recoltatul 
păioaselor de pe întreaga suprafață. în te
legrama adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
Comitetul județean Tulcea al P.C.R. se arată : 
„în aceste zile de vară, eforturile tuturor ce
lor ce muncesc pe ogoarele acestui colț de 
țară sînt concentrate la eliberarea terenu
rilor, executarea arăturilor de vară, însă- 
mînțarea culturilor succesive, respectarea 
programului de udări și a altor lucrări agri
cole de sezon, avind dorința fierbinte de a 
întimpina ziua de 23 August cu succese tot 
mai însemnate".

Șl oamenii muncii de pe ogoarele jude
țului BRĂILA au terminat, vineri, recoltarea 
griului de pe întreaga suprafață cultivată.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de Comitetul ju
dețean de partid se menționează : „Vă asi
gurăm și cu acest prilej că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, colecti
vele de muncă din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste ale județului vor milita neabă
tut pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru ridicarea producției agri
cole la nivelul eforturilor făcute de statul 
nostru socialist.

Secerișul griului și eliberarea terenului de paie, douâ lucrâri care 6e executâ în flux 
pe terenurile cooperativei agricole Balotești, județul Vrancea
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Bijuterie bucureșteană. Atrăgătoarea zonă de agrement din inima cartierului Drumul Taberei
Foto : Gh. Vințilă

Solara cîmpie a Dol
jului. Zona sistemului de 
irigații 
Aici se 
ultimele lucrări de fini
sare, pregătindu-se „bo
tezul" apei în canalele 
ce vor potoli, in final, 
setea a 56 000 hectare. 
Dintre acestea. 20 000 hec
tare au fost încredințate 
tinerilor uteciști pentru 
a fi amenajate. Așa a 
luat ființă Șantierul na
țional al tineretului 
deia-Măceșu, exact 
urmă cu doi ani.

în acest loc de muncă 
și educație comunistă a 
avut loc, zilele trecute, 
sărbătorirea jubileului de 
trei decenii de la con
stituirea primelor șan
tiere de muncă patrioti
că ale tineretului.
nem
zentat 
lej :
200 000 mp perse canale, 
peste 1 milion mc 
samente cu utilaje 
canice, 400 000 mp 
samente executate 
nual, 6 stații de 
sub presiune, 
șanțuri pentru conducte, 
din care s-au 
peste 230 km., s-au con
fecționat peste 80 000 

■ dale ș.a.m.d. La 45 mi
lioane lei se ridică va
loarea acestor lucrări 
care înmănunchează e- 
fortul a 146 brigadieri 
permanent! și a peste 
1 200 brigadieri elevi și 
studenți ce au îmbrăcat, 

vacantelor, 
albastre ale

Nedeia-Măceșu. 
execută acum

Ne- 
în

Reți-
din raportul pre- 

cu acest
. s-au executat

pri-

tera- 
me- 

tera- 
ma- 

punere 
260 km

montat

pe timpul 
salopetele 
muncii, ale afirmării vir
tuților morale înaintate. 
Aceștia sînt continuatorii 
faptelor de brigadier de 
acum trei decenii, ambi
ția brigadierilor de 
fiind la fel de mare 
înflăcărată, dornică 
împliniri și mai mari 
chinate patriei.

Mărturie în această 
'.^privință este și numărul

azi 
și 

de 
în-

; '■

A
mereu în creștere al ce
lor care își fac un titlu 
de mîndrie din obținerea 
carnetului de brigadier. 
Astfel, Ia începutul 
cestei luni, au 
aici, ca înalt simbol 
muncii lor, carnetul 
brigadier 112 studenți 
facultăților cu profil

a- 
primit 

al 
de 
ai 

hi-

de la Liceul nr. 8 Cra
iova. Cel care-i vede 
pentru întîia oară la lu
cru pe Nicolae 
Constantin 
Bărbulescu, 
Martin sau 
mai îi vine 
sînt constructori 
viață. Prin vrednicia lor,

Olaru, 
Florea, Ion 

Gheorghe 
Ion Andrei 
să creadă că 

de-o

Vibrantul imn de muncă 
al tinereții revoluționare răsună 

pe un mare „șantier al pîinii“

„Hei-rup“!

de brigadier

la Nedeia-Măceșu

drotehnic de la institu
tele politehnice Iași șl 
Timișoara, care au efec
tuat practica pe o pe
rioadă de 42 și, respec
tiv, 30 de zile. Alături 
de ei, s-au prins în iu
reșul muncii peste 320 
de elevi-brigadieri de la 
liceele din Dăbuleni, Se- 
garcea, nr. 8 din Craio
va, Melinești. Filiași, 
Cîrcea și Băilești. în 
aceste zile ale lui Cup
tor, pe Șantierul 
nai al tineretului 
zona sistemului de 
gații Nedeia-Măceșu 
dovedesc destoinicia 
elevi de la liceele 
Calafat, Poiana Mare

națio- 
din 
iri- 

își 
120 
din 

și

elevii șl studenții sînt de 
mare ajutor șantierului ; 
dar, așa cum singuri re
cunosc, și șantierul 
ajută în formarea lor ca 
oameni, prin muncă, în 
spiritul respectului 
de glorioasele tradiții re
voluționare ale înainta
șilor.

Dascăli la această înal
tă școală a muncii și e- 
ducației comuniste 
considerați în 
rînd brigadierii i 
nenți, veniți de la 
chiderea șantierului, 
iulie 1976. Cei mai mulți 
dintre ei sînt tineri de 
prin partea locului : Mă- 
ceșu, Goicea. Gighera.

îi
în 

față

; sînt 
primul 
perma- 

des- 
în

Bîrca sau Dăbuleni. Șan
tierul i-a atras ca un 
magnet, așa cum s-au pe
trecut lucrurile cu briga
dieri recunoscut! pentru 
meritele lor. cum sint 
Ivan Ștefan, Dumitru 
Dicu. Constantin Rada 
sau Marin Moșoiu. Nu 
putini sînt. în același 
timp, cei cărora șantierul 
le-a oferit șansa califică
rii într-o meserie fru
moasă. însușită si afir
mată la doi pași de casă. 
Dacă l-am aminti aici fie 
și numai pe acei care au 
deprins profesiile de mon- 
tor conducte, fierar-beto- 
nist sau sudor si încă ar 
fi de ajuns. Dar poate 
că cel mai însemnat cîș- 
tig pentru acești tineri 
este saltul lor de la statu
tul de cooperator la cel 
de constructor, care. între 
altele, se vădește prin 
noul mod de a gîndi si 
acționa. Sînt însă. în a- 
celași timp, și destule a- 
semănări. Iată o părere 
în această direcție : ..în
tre munca în cooperativa 
agricolă de producție șl 
cea de pe șantier există 
un trainic element co
mun : si într-o parte, si 
în alta. muncim după 
programul ..zi-lumină“ — 
afirmă comunistul Florea 
Stîrcu". Stîrcu este unul 
din decanii de virstă de 
aici, iar mezinul șantieru
lui poartă numele de A- 
lcxandru Stîrcu. ..Este 
fiul meu. L-am adus să 
lucreze cot la cot cu mine, 
în aceeași echipă. Vreau 
să-l cresc în respectul 
muncii si. din acest 
punct de vedere, are ce 
învăța la școala șantieru
lui".
Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

12. SCHIMBURILE
CULTURAL-ȘTIINJIFICE - 

important factor al coexistenței pașnice, 
al întăririi prieteniei intre popoare 
Partidul și statul nostru se pronunță pentru o largă colaborare 

cultural-artistică, pentru un intens schimb de valori spirituale între 
popoare, care să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la întă
rirea încrederii și prieteniei dintre ele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Politica de coexistentă pașnică — 

așa cum o concepe și o promovează 
consecvent în practică România so
cialistă — presupune și reclamă dez
voltarea unor ample legături de co
laborare multilaterală intre state, in
diferent de orânduire socială, parti
ciparea activă la circuitul de bunuri 
materiale și valori spirituale pe plan 
mondial. în acest sens, alături de re
lațiile economice, un rol de cea mai 
mare însemnătate are cooperarea în 
domeniul culturii, științei și educa
ției.

0 pîrghie a înțelegerii, 
apropierii și prieteniei în
tre popoare. Schimburile de 
bunuri spirituale reprezintă intr-ade
văr o pîrghie de prim ordin în PRO
MOVAREA ÎNȚELEGERII dintre 
națiuni. Valorile spirituale sînt ex
presia gîndirii, talentului și persona
lității proprii ale popoarelor, mate
rializarea capacităților și geniului lor 
creator, a idealurilor lor etice, pro
gresiste; schimbînd între ele aseme
nea produse ale spiritualității lor, po
poarele se cunosc mai bine, se sti
mează mai mult unul ne celălalt : pe 
această bază, se întărește încrederea 
reciprocă, se leagă și se sudează sen
timente de stimă și respect mutual, 
se dezvoltă prietenia și se eviden
țiază conștiința răspunderii comune 
pentru salvgardarea roadelor muncii 
generațiilor de ieri și de azi, a des
tinelor omenirii.

Iată de ce dezvoltarea relațiilor în 
aceste domenii are o deosebită im

portanță pe plan politic pentru eli
minarea germenilor de animozitate și 
tensiune, pentru promovarea proce
sului de destindere și înseninarea 
climatului international.

Orice cultură națională, oricît de 
bogate ar fi tradițiile el, nu se 
poate dezvolta în afara mișcării 
de idei pe plan mondial, a circuitului 
de bunuri spirituale. în cadrul căruia 
fiecare națiune — mare sau mică — 
are de primit și de dat. Orice ten
dință de izolare condamnă inevitabil 
la stagnare Și regres ; și. dimpotrivă, 
amplificarea conlucrării ne plan in
ternațional fertilizează și stimulează 
propria creație spirituală a fiecărui 
popor, îmbogățind, totodată patrimo
niul universal de cultură și civilizație
— însumare a realizărilor tuturor na
țiunilor lumii.

Totodată, cooperarea cultural-știin- 
țifică are o imensă însemnătate și pe 
plan material ; în condițiile lumii de 
azi, ale uriașului salt în toate dome
niile cunoașterii umane, schimburile 
de valori spirituale reprezintă O CE
RINȚĂ OBIECTIVA A PROGRESU
LUI RAPID AL TUTUROR NAȚIU
NILOR.

Un relief deosebit prezintă în acest 
context colaborarea pe tărîmul știin
ței și tehnicii. Marile realizări ale 
revoluției tehnico-științifice con
temporane — cu condiția de a avea 
scopuri pașnice, de a fi puse în slujba 

,omenirii și nu a țelurilor distrugerii
— deschid ample posibilități pentru 
înaintarea tuturor popoarelor pe calea 
civilizației. Or, tocmai cooperărea 
tehnico-științifică, ca Si cea econo

mică, în genere, oferă fiecărei na
țiuni posibilitatea de a beneficia de 
realizările științei și tehnicii modeme, 
de a tine pasul cu ele. pentru a-și 
pune în valoare resursele, a-și dez
volta economia si. implicit, a putea 
participa mai intens la diviziunea in
ternațională a muncii. De aici și ne
cesitatea de a se asigura accesul 
deplin al tuturor statelor la cuceririle 
științei, la tehnologiile moderne, ca 
modalitate esențială de sporire a gra
dului de civilizație al fiecărei națiuni, 
corespunzător interesului general.

în această ordine de idei, se cuvine 
subliniat că lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state — problemă 
de amploare mondială — nu este de 
conceput decît prin punerea în servi
ciul acestei cauze a realizărilor de 
virf ale științei si tehnicii moderne. 
Corespunde interesului general și re
ciproc ca statele mai dezvoltate eco
nomic să favorizeze transferul de cu
noștințe științifice și tehnice țărilor 
dornice să le utilizeze în scopul unui 
progres rapid, deoarece în acest fel 
se creează condiții pentru intensifi
carea schimburilor, a cooperării eco
nomice, se elimină fenomenele de 
îngustare artificială a pieței mon
diale — ceea ce răspunde necesități
lor de progres ale tuturor statelor, 
indiferent de stadiul dezvoltării lor 
economice. în acest sens, asigurarea 
accesului tuturor popoarelor la cu
noștințele științifice moderne este o
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Un NU hotărît
cîștigului nemuneît!

Vă prezentăm, în cîteva imagini, experiența unui colectiv

în cultivarea atitudinii înaintate față de muncă

OMUL DE LÎNGĂ TINE

Lucrez ca laminorist de 23 de 
ani. Sînt căsătorit. Am doi copii. 
Ciștig 3 800—4 000 lei pe lună. Dar 
niciodată nu mi-aș putea permite 
să vin și să plec la și de la servi
ciu cu taxiul — așa cum văd că 
procedează, zi de zi. unii dintre 
lucrătorii din comerț. Eu ies seara 
din schimb, aștept autobuzul, iar 
ei își comandă telefonic mașină 
mică. Nu spun toți, ci unii. Și nu 
întîmplător sint aceiași pe care (o 
spun in calitate de membru al 
unei echipe de control al oameni
lor muncii) ii surprindem că dau 
lipsă la cîntar, îndoaie cu apă 
băuturile, ne ciupesc la banii de 
rest etc. Practic, toate aceste apu
cături de căpătuială se manifestă 
pe banii noștri, ai celor care mun
cim cinstit.

Personal, cer restul chiar dacă 
este vorba doar de 5 bani. Nu sînt 
avar, vă rog să mă credeți, dar 
nici nechibzuit. Acei 5 bani au 
pentru mine greutatea banului 
mUncit și nu sînt de acord cu unii 
cumpărători care se erijează în a- 
vocați din oficiu ai celor care cau
tă să ne ciupească. Auzi, in cîte 
un magazin, pe unul ce te ia la 
zor : „Pentru cîțiva bani stai’ și 
încurci locul ? Noi ne grăbim. 
Las-că n-ai să te îmbogățești din

ei". Așa e, eu n-o să mă îmbogă
țesc din suma asta, dar cel care 
îmi refuză restul se îmbogățește. 
Cînd, de fapt, el este retribuit pentru 
serviciile prestate și ar trebui să 
trăiască din banii cîștigați de el și 
nu ciupiți de la unul și altul. Toc
mai de aceea. împotriva celor puși 
cu tot dinadinsul pe căpătuială tre-

și-a făcut Ioc gindul ciubucului. 
Fiindcă ce fel de meseriaș este a- 
cela bîntuit permanent de ideea 
înavuțirii cu orice chip ? Cred că 
a sosit timpul să spunem un nu 
hotărît cîștigului nemuncit, tuturor 
practicilor și relațiilor care hrănesc 
parazitismul, tuturor celor care in
tervin cu „atenții" de tot felul. Să

bule să acționăm ferm, cu toții, 
chiar dacă uneori mai pierdem 
timp.

în controalele noastre am întâl
nit măcelari care plătesc — zic ei 
că din banii lor — oameni care să 
le tranșeze carnea. Le cunosc re
tribuția, știu că n>u ar putea rupe 
de acolo pentru ca să plătească pe 
alții să le facă treaba. Atunci de 
unde ? Explicația ește simplă. Niș
te bănuți de ici, niște lei de din
colo, mai schimbă prețul de vlnza- 
re după cum i se pare mai ușor 
sau mai greu de dus de nas clien
tul ș.a.m.d. L-am auzit pe unul că 
se lasă de meserie dacă nu-1 ies 
în plus, pe zi. 3 „bătrîne"... După 
opinia mea, de meserie s-a lăsat 
încă din clipa în care în capul lui

fie clar : dacă noi nu am da, ei nu 
ar mai avea de unde primi !

Am citit în ziar că se la atitudi
ne împotriva lor. Am văzut cari- 
caturiști „înțepindu-i". Cred că e 
bine așa. Dar se face încă puțin. 
Trăim într-o societate bazată pe 
muncă cinstită, pe etică șl echita
te. Eu dacă rebutez o tonă de ța- 
gle, pe lîngă faptul că sînt obligat 
să suport material paguba, mă tre
zesc dat și la gazeta de perete, ba 
chiar șl în presă. Sînt făcut de rîs 
cu numele și prenumele meu. Do- 
bîndesc „celebritatea". Ca să nu 
mai repet niciodată greșeala. E nor
mal. Dar dacă pentru mine asta 
este nota obișnuită de exigență, de 
ce nu se aplică, corespunzător, a- 
ceeași notă și altora, din sfera ser

viciilor către populație, de pildă ? 
De ce să folosim alt „cintar" ? De 
ce — o spun ca exemplu, deși n-am 
dat rebut niciodată și mă mîndrese 
cu asta — eu să fiu cunoscut pu
blic datorită unor greșeli, iar dum
nealor trăiesc, și incă bine. In um
bra anonimatului î

Cred că și întreprinderile din 
care fac parte acești nărăviți au 
un cuvînt greu de spus, organiza
țiile de partid de asemenea, orga
nizațiile de tineret si cele obștești, 
responsabilii upităților sub ai că
ror ochi se mai manifestă astfel de 
apucături. De ce tolerează necin
stea ? De ce nu sînt luați de guler 
și întrebați, acolo unde sînt înca
drați ca să muncească, iar nu să... 
ciubucărească, de unde gustul pen
tru cîștigul ilicit ? Nu e de-ajuns 
doar să ne indignăm într-un caz sau 
altul de acest fel. Cu toții trebuie 
să luăm o atitudine hotărltă. Dacă 
nici unul dintre noi nu le-ar mai 
face nici un hatîr. negreșit că ase
menea indivizi s-ar .reprofila" pe 
muncă cinstită — așa ca noi toți 
ceilalți.

Neaqu OȚELEA
șef de echipd la „Laminorul" 
Brâlla

Am auzit rostindu-se 
formula aceasta într-o 
uzină și mi s-a părut 
firesc. Pentru că, mai mult 
decit oriunde in altă parte, 
se face aici simțită, clipă 
de clipă, muncitoreasca și 
■comunista grijă a unui om 
sau a mai multora față de 
un om, față de mai mul ți 
oameni.

Aici, la întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești, 
„Omul de lingă tine" este 
numele generic al unei ac
țiuni pe care au inițiat-o 
comuniștii si utecistii uzinei 
in dorința lor de a trans
pune in viață principiile 
Codului etic. In ultimii ani 
întreprinderea s-a dezvol
tat vertiginos. Formarea 
noilor muncitori n-a fost 
numai o problemă de pre
gătire profesională. Se ce
teau aiutati si în deslușirea 
normelor morale care gu
vernează viata marelui co
lectiv muncitoresc. Asa s-a 
născut ideea acestei ini
țiative, care să antrene
ze în munca de edu
cație întreaga colectivi
tate.

Urmărind în uzină aceas
tă acțiune politico-educati- 
vă, am realizat reporta
jul fotografic de fată. Pe 
care l-aș începe cu... sfârși
tul. Aș pomi adică de la 
un rezultat concret.

Fotografia 1. Treceam prin 
hala cazangerle grea. Ion 
Poenaru, secretarul organi
zației de partid, s-a oprit 
o clipă :

— Iată, a spus el, aici 
lucrează o echipă de tineri 
care au făcut de curind 
o... minune. Fusesem anun
țați că a pornit spre noi un 
trailer agabaritic, pentru 
a duce la destinația lui un 
recipient special, o con
strucție metalică foarte pre
tențioasă, masivă și care nu 
admitea nici cea mai mică 
imperfecțiune. Numai că nu 
era gata. Era după-amiază 
și a doua zi dimineața tre
buia urcată pe trailer și ex

pediată. Eram în mare în
curcătură. Dar s-au ivit 
băieții ăștia, care au spus 
că o fac pînă in zori. Și 
nici măcar- nu era la lucru 
toată echipa. Numai tura 
de după-amiază. A venit pe 
urmă și tura de noapte. E- 
chipa lui Ilie Predoiu. Nu, 
el nu-i acum aici. Dar 
iată-1 pe unul care a lucrat 
atunci. El « Gheorghe 
Matei...

Lucra. Așa cum il vedeți 
în fotografie, înfășurat in 
jerba de scintei a sudurii. 
„Păi, cum să fie — poves
tește el — ne-am mobilizat 
și gata..." Asta a fost: 
„s-au mobilizat". Cînd, di
mineața, a fost adus apa
ratul pentru control Roent
gen, sudurile făcute de ei 
peste noapte n-au prezen
tat nici cea mai mică fi
sură. Ceea ce părea incre
dibil. Dar, dacă... s-au mo
bilizat, se explică. In vo- 
cabularîtl realității noastre, 
a te mobiliza e un termen 
moral. Include și noțiunea 
de conștiință muncitorească 
a necesității, a datoriei. Un 
rezultat al educației comu
niste.

Fotografia J. Lucrând cu 
aparatul de sudură a avut 
o clipă de ezitare, poate un 
mic impas. îndată însă, 
lingă ea s-a ivit... „omul de 
lingă tine".,Șeful echipei i-a 
explicat cu răbdare. E toc
mai clipa din fotografie. 
EI (Constantin Dobre): „E 
cea mai nouă și cea mai 
tinără dintre noi, a venit 
acuma de la școala profe
sională. Trebuie s-o ajutăm. 
Unul dintre noi e întotdea
una prin preajma ei cu o 
explicație, cu un sfat". Ea 
(Anișoara Gheorghe): „întli 
am zis că o să-mi fie greu, 
știți cum e cind. vii în pro
ducție. Dinșii însă se poartă 
cu mine ca în familie, gata 
oricînd să mă ajute. Am 
un frate tot sudor. I-am 
spus «O să-mi fie greul». 
•«Lasă că or să te ajute 
acolo oamenii!» Și chiar 
așa a fost". „Omul de.lîngă 
tine", în înțelesul ajutoru- 
rul concret la primii pași 
in viața de muncitor.

Fotografia 3. Dar „omul 
de lingă tine" mai în
seamnă și un ajutor concret 
atunci cind te împiedici nu 
neapărat de probleme pro
fesionale. Dacă, de exemplu, 
n-ai înțeles rosturile disci
plinei de producție, cei ală
turi de care muncești se 
vor simți datori să ți le ex
plice. Așa s-a întîmplat cu 
Gheorghe Barbu din echipa 
de sudori a lui Vasile Dinu. 
Dinu: „l-am tot zis, de cita 
ori lipsea de la lucru, «măi 
băiatule, pe unde culegi tu 
surcele, eu am tăiat lemne. 
Nu e bine ce faci, ascul- 
tă-mă pe mine. N-aș vrea 
să repete nimeni greșelile 
mele de mai demult. Tu 
ești un băiat bun, apucă-te 
din vreme de o treabă se
rioasă că timpul zboară. Că 
numai munca îl ajută pe 
om...». Uite așa i-am tot 
zis și eu și toți ai mei din 
echipă. Tot timpul l-am 
cicălit. I-a venit vremea 
și-a plecat în armată. 
Ne-am mirat că s-a reîntors 
la noi. Și chiar la noi în

echipă. De unde înțeleg eu 
că omul prinde drag tocmai 
de cei care nu-1 lasă să gre
șească".

Mai primește si acum 
ajutor. Dar numai ca indi- 
tatii tehnice de la șeful de 
echipă (dreapta).

Fotografia 4. „Omul de 
lingă tine" înseamnă si cel 
care poate părea, la un 
moment dat. pierdut cu to
tul. Manole Grămadă (în 
stingă fotografiei), lucrînd 
la sculerie într-un atelier 
de ascuțit, o pornise — ca 
să folosim o expresie a ce
lor de aici — cu totul ana
poda. Din pricina unor „ne
cazuri familiale", din pri
cina unui anume anturaj ca 
si din alte pricini (lipsite 
acum de importantă pentru 
că nu mai sînt). Manole se 
împrietenise bine cu paha
rul. Nici „oamenii de lingă 
el" nu l-au prea ajutat. Și a 
fost atunci mutat într-un 
alt atelier, lingă omul pe 
care-1 vedeți acum în fo
tografia noastră arătîndu-i. 
pe desenul de execuție, 
cum să facă o anume ope
rație. Noul lui tovarăș de 
muncă. Gheorghe Breazu, 
si-a zis că nu există oa
meni care să nu poată fi 
recuperați si si-a pus la 
■încercare voința si pricepe
rea lui pedagogică de co
munist. N-avem loc aici 
pentru a descrie tot ce-a 
făcut. Și nici n-ar folosi la 
ceva, pentru că era un caz 
cu totul particular. E de-a- 
iuns să știm că el a nutrit 
convingerea reușitei. Pen
tru un comunist asta e. a- 
proane întotdeauna. de 
ajuns. Cert este că pentru 
Manole Grămadă, „omul 
de lingă tine", bun si în
țelept. convingător si care 
îti vrea binele, a fost 
Gheorghe Breazu.

...Cum îl aiuti pe ..omtf 
de lîngă tine" ? Cum te 
ajută el ?

Fotoraportal de 
Mihai CARANFIL

DIALOG CU CITITORII
• RĂSPUNS CONCRET, LA O- 

BIECT. In urma publicării anchetei 
sociale „Acasă la familia nefamiliș- 
tilor", primim de la Comitetul oră
șenesc Bistrița al U.T.C., sub semnă
tura tovarășului prim-secretar Mir
cea Purdea, un răspuns detaliat, con
vingător, din care cităm : „Cele se
sizate sînt întocmai cum au fost re
latate în articolul publicat" și consti
tuie „un real sprijin in intensificarea 
activităților din căminele de nefami- 
liști, fapt pentru care vă aducem 
mulțumirile noastre". Din cuprinză- 
toarea suită de măsuri concrete adop
tate cităm : .„Pentru ea tinerii care 
locuiesc în cămine să se cunoască, 
să-și împărtășească preocupările, au 
fost organizate seri cultural-distrac- 
tive, la cape au fost invitați oaspeți 
din căminele vecine șl din intreprin-

“<feri, realigindu-se astfel o apropiere 
tovărășeasca, prietenească între ti
nerii muncitori din zona industrială 
a orașului Bistrița. Și-au dat con
cursul la reușita acestor activități 
formații artistice ale Clubului tinere
tului și din unitățile economice". No
tăm, de asemenea, îmbogățirea zes
trei căminelor cu o serie de dotări, 
precum și inițierea unor acțiuni în
treprinse „in direcția stabilirii ordi
nii, disciplinei, curățeniei".

• REPLICI NECESARE. O temă 
pe marginea căreia am mai „dialo
gat" : buna cuviință. Iar legat de ea 
încă o temă, de asemenea în relu
are : necesitatea opiniei imediate 
față de orice încercare de a transfor
ma mitocănia în virtute, lipsa de bun 
simt in scut.. De data aceasta contri
buie la dezbatere profesorul Val. 
Neștian din lași. Ni se relatează 
cîteva întîmplări mai mult sau mai 
puțin tipice din mijloace de trans
port, magazine, de pe stradă. Inclu
siv în care apare trista figură a 
„avocatului nechemat", insul care, 
abia de s-a găsit cineva să pună la 
punct pe-un golănaș, că sare el cu 
gura să-i ia ăluia parte, deși, pînă 
atunci, în sinea lui fiersese de nervi. 
Așadar, fel de fel de ipostaze cu
noscute. Trecem peste ele, atrăgin- 
du-ne atenția una \dintre concluziile 
profesorului ieșean? Aceea că faptul 
sau impresia că acționezi în numele 
bunei cuviințe nu dă dreptul de a 
deveni tu, intervenient, mai agresiv 
ca agresorul, mai bădăran ca bădă
ranul. Intervenția cu țifnă convinge 
tot atît de puțin ca și moliciunea. 
„Ne facem o datorie socială să-i 
mustram, fiecare, pe cei certați cu 
normele unei conduite civilizate, cu 
disciplina socială, dar s-o facem în 
egală măsură cu fermitate și tact" 
scrie V.N. De altfel, atrage tot dînsul 
atenția, această nuanțare e necesară 
nu numai pentru a nu alimenta noi 
înșine o stare confîictuală, ci și din- 
tr-o foarte simplă rațiune pedagogi
că. Unii n-au fost învățat! sufi
cient de convingător nici de părinți, 
nici de alți educatori. S-o facem noi, 
obștea omniprezentă". Iar corespon
dentul ne citează citeva replici posi
bile : „Regret, dar nu pot să-ți dau 
foc de la țigara mea, elev. Mi-aș 
scădea singur nota la purtare" sau 
„Tovarășe șofer, faptul că eu stau în 
picioare, iar dumneata pe scaun, 
nu-ti dă dreptul să te răstești".

— Mal poftiți, vd rog I Desen de Eugen TARU

Cel mai mulți dintre oa
meni ajung singuri, și la 
vreme, la înțelegerea ros
turilor existenței. Ei nu 
uită o singură clipă adevă
rul simplu că vjața se tră
iește o singuri dată. De 
aceea o parcurg cu demni
tate și răspundere. Au 
oroare de timpul risipit 
aiurea care, din păcate, 
nu mai poate fi dat îna
poi — precum acele unui 
ceasornic, de pildă — pen
tru a repara o greșeală și 
a retrăi cum se cuvine 
ceea ce s-a pierdut. „Ehei, 
dacă aș putea lua viața de 
la capăt !“, auzi pe cîte 
unul care uită că a fost 
cam „în trecere" prin viață 
și a ajuns tîrzlu. nespus de 
tîrziu la necruțătorul ade
văr.

Am cunoscut mulți oa
meni zgirciți cu fiece se
cundă a lor, ritmîndu-și 
orele existenței după ca
dența uriașului orologiu al 
colectivității umane din 
care fac parte. Sînt fericiți! 
și înțelepții noștri contem
porani ; înțelepți cu munca 
și viața lor, ordonate te
meinic, oameni cu rădăcini 
puternice în realitatea 
noastră socialistă, ocoliți 
— tocmai pentru că iși în
temeiază conduita exem
plară pe această filozofie 
stenică — de „amarele tre
ziri din zori". Pe ici. pe 
colo însă mai întilnești

cîte un ins ce ia himerele 
drept realitate. Rătăciți vre
melnic, sau pentru totdea
una, pe drumurile lătural
nice, cu nisipuri mișcătoare, 
mutate aspru la prima 
adiere în cealaltă margine 
a pustiului, aceștia se aleg 
irevocabil cu o viață pus
tiită. „Oaza" de pe alte 
coclauri, „mai altfel" decît 
prin locurile de baștină, se 
dovedește pînă la urmă a 
fi cel mult imagine înșelă
toare. Fata Morgana...

Spre o asemenea „oază" 
a fost atras, nu de mult, 
un tînăr. Cristian Sorin 
Andreescu. La 22 de ani 
încă nu și-a făcut un rost 
al lui. Tata și mama au 
adus pîinea pe masă, nu 
i-a lipsit nimic. Decît hi
mera acelui „ceva", din 
altă parte... „Fiul nostru 
este obsedat de spiritul 
aventurii", spun cu durere 
părinții pe care Cristian 
Sorin s-a decis să-i pără
sească. Ce motive, atit de 
puternice, l-au îndemnat la 
acest pas ? „Am în Austria 
niște prieteni", declară el 
fără să clipească. Așadar, 
„schimb părinți" pe..; „niște 
prieteni".

între acești prieteni se 
numără și Constantin Hul- 
duban. O anume presă, 
foarte „preocupată" de res
pectarea drepturilor omu
lui prin... alte părți (se știe 
doar, în casa spînzuratului

nu se cade să pomenești de 
funie !), a făcut destul ta
paj pe chestia „cazului Hul- 
duban", în treacăt fie spus, 
tot un taie-frunză la ciini, 
cuprins și el de „spiritul 
aventurii". Iar în clipa cînd 
„subiectul", care a stîrnit 
logoreea pe tema dreptu
rilor omului, a pus piciorul 
în „locul mult visat" a și 
fost expediat urgent într-un 
lagăr de pe lîngă Viena, 
de unde-i scrie, negru pe 
alb, amicului hotărît să-l 
urmeze : „Vai de cel care 
apucă pe drumul emigra
ției". Cristian Sorin, ca și 
prietenul său ce-și face 
acum stagiul prin lagăre 
au ajuns de mult la virsta 
cînd. cum se spune la noi, 
e timpul să trăiești cu ca
pul pe umeri, e vremea să 
știi că „nu tot ce zboară 
se mănîncă". Una sînt pli
antele colorate, cu chipuri 
bronzate de play-boy și 
iahturi luxoase, și alta, cu 
totul alta, realitatea coti
diană pentru milioane și 
milioane de oameni. Diverse 
voci obscure, în fața unor 
microfoane ce-și zic „li
bere", toacă vrute și ne-' 
vrute pînă ce alde Huldu- 
ban ajung să-și cunoască 
drepturile omului prin... la-' 
găre de aiurea, unde nici 
urmă din raiul de pe plian
tele ispititor colorate.

Cam așa stînd lucrurile 
dinspre partea asta, un cu

vînt acum despre unii pă
rinți care ajung să-și ma
cine, cum spuneam, dure
rea generată de cîte un act 
necugetat al odraslelor lor. 
Facem și de astă dată apel 
la argumentele unui om 
aflat într-un astfel de im-

Dacd nu curge, pled I...
Desen de Șt. COCIOABA

Dumnealor lacomii, să
racii de ei, sînt împărțiți, 
încă din prima jumătate 
și ceva a secolului al 
XlII-lea, cam in trei 
părți aproape egale. Sînt 
lacomi la mîncarea bine 
pregătită ori nu chiar 
atît de bine, lacomi de 
glorie și lacomi de îm
bogățire. Primul. adică 
lacomul de mîncare, in 
armată se face artelnic 
ori bucătar. Dacă nu-1 
duce mintea la o „func
ție" chiar așa de mare, 
se face ajutor de bucă
tar ori se oferă voluntar 
să spele cazanele. Bagă 
în el de toate. $i cără
mizi necurățate de mor
tar îți mănîncă. In civi- 
lie, dă tircoale comerțu
lui alimentar. Dacă de
vine și responsabil. in 
cîteva luni face o ceafă 
de poți să-l pui la jug. 
Asta numai dacă se mai 
găsesc juguri. Dar, să
racul de el, ajunge 
foarte repede la obe
zitate, drept pentru 
care are colesterolul mă
rit și de obicei el moare 
înainte de termen, cu 
mîna dreaptă întinsă și 
„înghesuit" la pomană, 
Apropo de pomana. 
Lacomul de mîncare știe 
cu precizie -de matema
tician cînd este sîmbăta 
morților, cînd 1 se face 
parastas lui cutare. Stă 
cu urechile ciulite să 
nu-i scape cînd bate clo
potul a mort. Se împrie
tenește cu popa ori cu 
țircovnicul și-i trage de 
limbă... Se interesează de 
perspective.

Urmează cel lacom de

glorie. Asta, dacă are de 
bătut un țăruș de care 
Să-și lege porcul ca să 
nu intre în pămînt atunci 
cînd rimă, se îmbracă în 
haine de sărbătoare, ia 
trompeta și suflă în ea. 
face gălăgie în jurul lui 
pînă se adună lumea ca 
să vadă cum știe el să 
bată un țăruș. Stați vă

lemn de paltin, lși scuipă 
în palme și-i dă bătaie.

Slugarnicii, pentru că 
au interesele lor, îl 
laudă : „Ia uitați-vă la 
el ce fel de țăruș bate 1 
Priviți cum îl bate ! Cită 
măiestrie ! 11 bate artis
tic. îl bate mai bine de
cît un fermier mai ame
rican decît toți america-

Ce știm 
și ce nu știm 

despre... lacomi
rog, să nu sărim chiar 
așa de ușor peste porc. 
Deși nu se obișnuiește să 
se pună clopot decît la oi 
și ia alte vaci, el îi pune 
și porcului. Belciugul pe 
care îl pune în rîtul por
cului îl dă întli la niche
lat, să fie lustruit. Pune 
porcului de rasă rară și 
fundă roșie. Asta, nu ca să 
nu-i fie deocheat porcul, 
ci ca să atragă atenția ve
cinilor ce mai porc are el. 
Dar hal să trecem la ță
ruș. Bate țărușul în vă
zul lumii adunate. Se 
mai oprește din bătut, se 
mai uită la porcul lui că
ruia nu-i găsești pereche 
în tot județul, se mai 
uită și la țărușul pe care 
l-a făcut de comandă din

nli". 11 pleacă pînă la ur
mă porcul cu țăruș cu tot, 
asta-i altceva. Dar a fost 
el cineva cînd a bătut 
țărușul ? A fost.

Urmează la rînd la- 
comul-lacom. Adică omul 
acela care se întinde mal 
mult ori mult-mai-mult 
decît îl este plapuma. 
Asta dacă-ți lucrează — 
să presupunem — la a- 
bator, prima dată, în 
prima zi a angajării lui, 
bagă la carne în el de 
crapă și îți fură și o 
fleică, o vîră între acte, 
intre buletin și certifica
tul de bună purtare, că 
are grijă să-și facă rost 
de certificate de bună 
purtare. Pe urmă, după 
ce prinde mișcarea și 
puțină vechime în cîmpul

muncii, se înfășoară cu 
o bucată de mușchi ca 
și. cum s-ar infășura cu 
un briu al lui Iov. După 
ce vede că-i ' merge 
treaba, se înfășoară tot 
in carne. Căptușeala pal
tonului și-o face din 
carne macră ori vrăbi- 
oare. Din antrieoate nu, 
că astea mai au și os. 
Iși cumpără și bocanci 
ori cizme cu trei numere 
mai mari ca să scoată 
carnea și-n bocanci ori 
cizme. Lacomul-lacom 
fură în felul ăsta „empi
ric" pînă se „maturi
zează". După ce se „ma
turizează", își găsește 
complici și fură cîte-o 
jumătate de mașină cu 
carne, dacă nu chiar o 
mașină întreagă. Laco
mul-lacom este in stare 
să fure întregul abator 
cu paznici de noapte cu 
tot. Și uneori reușește. 
Știu ce întrebare vă stă 
pe buze. V-am ghicit. 
Vreți să mă Întrebați ce 
face el cu carnea furată. 
Cum o comercializează, 
cum scapă de ea. Uite 
că la întrebarea asta nu 
pot, nu sint în stare să 
vă răspund. Iertațl-mă. 
Dar pînă la urmă i se 
încheie cariera.

Ce nu știm despre la
comi ? Nu știm cite vîr- 
tejuri au în creștet, 
dacă-și fac mai multe 
noduri la șireturile de 
la pantofi și de ce nu se 
lăcomesc ei să stea mal 
mult cu capul la fund 
cînd se duc la ștrand' ori 
numai la gîrlă...

Nicută TANAS E

menii lui, n-a reușit să re
alizeze ceva (fiindcă nici 
hu și-a propus să realizeze 
ceva prin muncă — n. a.), 
ce se va alege de el cind 
va fi singur printre străini 
Si nu-i va da nimeni nici 
măcar o cană cu apă

natale, care fac parte, pen
tru totdeauna, din structura 
cea mai adîncă a ființei 
omului ? Asemenea viraje 
absurde în traiectoria' unui 
tinăr se cer prevenite din 
timp, cu argumentele expe
rienței și maturității — ca-

„Dus - întors" 
pe drumul amăgirilor 
--------------— Anchetă socială ------ ------------

pas. Este vorba de mama 
lui Popescu Mihail Eugen 
Corneliu, care, declarîndu-se 
împotriva intenției aventu
roase a fiului ei, își măr
turisește, textual, sub sem
nătură, îngrijorarea : „Fiul 
meu Se află in prezent în
tr-un cerc de oameni neis
prăvita mereu în căutarea 
norocului, care socotesc că 
în apus riurile sini de lapte, 
munții de turtă dtilce, iar 
dolarii cresc in cimp. Dacă 
aici, unde a găsit sprijin 
moral și material, unde vor
bește aceeași limbă cu se

in trebarea este dramatică, 
șl din frămîntarea semna
tarei se desprinde nu doar 
sentimentul matern, ci 
poate chiar mai presus, 
responsabilitatea lucidă față 
de destinul celui căruia i-a 
dat naștere. Numai că un 
astfel de caz ridică între
barea de neocolit : de ce 
trebuie să aștepte’un părin
te starea de impas pentru 
a-și avertiza copilul asupra 
pericolului potecii care nu 
duce nicăieri — cel mult, 
la dureroasa dezrădăcinare 
de cei dragi, de meleagurile

pabile să destrame mirajul 
aventurii, să risipească 
trecătoarea confuzie de va
lori.

Diverși „umaniști" cu 
simbrie, pripășiți pe aiu
rea, l-au luat în brațe (din 
lipsă de ceva mai de soi) 
pe un exmatriculat din In
stitutul politehnic din Bucu
rești pentru triplă repe- 
tenție, exmatriculat din nou 
dintr-un institut constăn- 
țean pentru acte de indis
ciplină, și nevoit, din ace
lași motiv, să părăsească și 
întreprinderea de transpor

turi București. Acestea ar 
fi „calitățile" umane și pro
fesionale ale celui în cau
ză — Cornel Munteanu. 
Mai mult însă. Odată ajuns 
priq locurile unde, ca in 
poveștile de adormit copiii, 
riurile ar fi de lapte, mun
ții din turtă dulce, iar do
larii ar crește în cimp, veș
nicul repetent își aduce su
bit aminte că a lăsat acasă 
o logodnică... căreia îi fă
cuse și un copil... dar, in 
febra plecării, „uitase" să 
se declare drept tată. Dar 
iată ce aduc la cunoștință 
autorităților noastre chiar 
rudele logodnicei părăsite : 
de îndată ce ajunge la 
Roma. Cornel Munteanu 
îi scrie logodnicei-mame 
părăsite să-l urmeze, întru- 
cît — ‘devine sentimental 
aventurierul — ea ar fi 
„singura ființă față de care 
nutresc cele mai adinei 
sentimente și în care eu 
mi-am pus toate speranțele 
și idealurile vieții mele". 
Iar pentru ca glasul dra
gostei să fie și mai răsu
nător, cel in cauză îi pro
mite nu numai luna de pe 
cer, ci și „o nuntă fastu
oasă la... Vatican". Fiind 
vorba de „sentimente" și 
„idealuri", logodnica gă
sește înțelegerea cuvenită, 
fiind ajutată să pornească 
pe urmele hoinarului — 
mistuit brusc de sentimente 
familiste pe care, ciudat, le

ignorase total cînd își luase 
tălpășița. Ar fi luat cu ea 
și copilul, dar acesta toc
mai se afla pe masa de ope
rație, medici inimoși încer- 
cind imposibilul pentru a 
înlătura un pericol ce-i 
amenința viața. Rezultatul ? 
Tînăra mamă, antrenată in 
această absurdă aventură, 
se mai află încă în lagă
rele de emigranți, în' timp 
ce repetentul și la școală 
și in viață, care i-a încurcat 
existența, nu prea se arată 
la vedere, deoarece e ocupat 
pînă peste cap cu anunțu
rile la agențiile matrimo
niale. anunțuri prin care 
Se... oferă unei logodnice cu 
parale ! Ademenită spre o 
imaginară țară a clinilor cu 
covrigi in coadă, credulă și 
naivă, o fată în floarea vie
ții plătește prețul aspru al 
pasului fără noimă, bucu- 
rîndu-se, ce-i drept, din 
plin, pe meleaguri străine, 
de... dreptul la suferință și 
umilire.

O experiență amară, pe 
care n^și-o dorește nimeni. 
O experiență dramatică, pe 
care un sexagenar o înfă
țișa astfel, într-o cerere 
adresată autorităților noas
tre prin’ care solicita reve
nirea în țară : „Subsemna
tul Ștefănescu Cprneliu- 
George, născut in Galați la 
12 martie 1917, posesor al 
pașaportului seria..., cu 
mențiunea -stabilirea domi

ciliului în S.U.A.*-, m-am 
reîntors definitiv in Re
publica Socialistă Româ
nia. Am avut ultimul 
domiciliu în București, 
strada..., locuință proprie
tate de stat. Am plecat in 
S.U.A. pentru reintrA/irea 
familiei. M-am reintors in 
țară deoarece fosta mea so
ție, care locuiește in S.U.A., 
orașul New York, nici nu 
a vrut să mă vadă. Iar 
fiica mea, Ștefănescu Ra- 
luca Anca, care locuiește la 
fosta mea soție, a avut o 
atitudine rece și lipsită de 
iubire filială față de mine... 
Pe de altă parte... lipsa 
unei posibilități de a avea 
o muncă corespunzătoare 
studiilor mele, lipsa orică
rui ajutor material și dez
interesarea totală față de 
om, cit și lupta continuă 
numai pentru bani, m-au 
determinat să mă reîntorc 
in România unde m-am 
născut și am trăit 61 de 
ani...".

....Ehei, dacă as putea 
lua viata de la capăt !“. 
Viată care, din păcate, asa 
cum aminteam la începu
tul acestor rînduri. nu 
poate fi dată înapoi, pre
cum acele unui ceasornic, 
pentru a retrăi cum se 
cuvine ceea ce s-a risipit 
absurd...

Ilie TANASACHE
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GRÎUL mai repede
La Combinatul

de prelucrare

a lemnului din

Rîmnicu Vîlcea

din
TRANSPORTUL

Zi și noapte fără întrerupere
I

Am urmărit, timp de o zi, In coo
perativele agricole de producție de 
pe raza consiliilor intercooperatlste 
Prunișor, Strehaia, Stîngăceaua, Broș- 
teni șl Șișești cum este organizat 
transportul. „Cu cele 34 combine ale 
noastre și alte 13 sosite din consiliul 
Gruia — ne spunea ing. Pigulea Ra- 
dion, directorul S.M.A. Strehaia — 
recoltăm zilnic peste 300 hectare. 
Asta înseamnă că, în aceeași zi, tre
buie să transportăm din cîmp o pro
ducție considerabilă, între 500—700 
tone șl chiar mai mult. Toate mijloa
cele de transport — autocamioane, 
tractoare cu reniorcl, atelaje sînt fo
losite cu prioritate în acest scop. 
Atît la cîmp, cît șl la locurile de de
pozitare avem organizate echipe de 
încărcători șl descărcători". în ace
lași consiliu am seținut și faptul că, 
de la început, mijloacele de transport 
au fost repartizate pe combine șl 
tarlale, în raport cu producția pre
conizată a se obține.

în cooperativele agricole de pro
ducție din Stîngăceaua, Butoieștl, 
Breznița de Motru și Grozești, după

cum ne-am convins, griul din com
bine se descarcă „din mers" direct în 
autocamioane. „Cu toate că in cel 
mult două zile vom încheia recolta
tul — ne-a spus ing. Istodor Alexan
dru, președintele consiliului inter- 
cooperatist Stîngăceaua — pînă a- 
cum în unitățile noastre nu a rămas 
pe cîmp griu recoltat, de pe o zi pe 
alta. Numai astăzi, 21 iulie, pînă la 
orele 14, cu mijloacele pe care le a- 
vem am și transportat în bazele de 
recepție peste 100 tone, iar alte 120 
tone în magaziile cooperativelor agri
cole de producție". Secretul acestop 
rezultate bune la livrarea și depozi
tarea producției îl constituie orga-t 
nizarea și desfășurarea transportului 
frîului fără Întrerupere zi și noapte.
ntrucît în unitățile amintite se află 

concentrate multe combine șl ritmul 
secerișului se accelerează cu fiecare 
oră. comitetele comunale de partid 
au luat Inițiativa ca toate cadrele de 
pe raza localităților să sprijine în a- 
ceste zile acțiunea de stringere a re
coltei. Cea mai mare parte din oa
meni sînt folosiți, cum este și nor
mal, la încărcatul, transportul și de
pozitatul producției de grîu. La ba
zele de recepție din consiliile inter
cooperatiste Strehaia și Tîmna, unde

ne-am oprit, descărcarea se face în 
flux continuu, astfel că mijloacele de 
transport se reîntoarc operativ în 
cîmp. Acolo unde punctele de descăr
care mecanizată se aglomerează la 
anumite ore, se acționează și manual 
pentru ca descărcarea să se facă fără 
întîrziere.

Firește, toate acestea sint lucruri 
bune, care dovedesc că se acționează 
cu răspundere, 
vltate pentru 
transportată șl 
post. Și, totuși, 
le-am parcurs, 
am observat și 
neglijenței, 
ta cît mai 
asigură în 
etanșeizare 
port. De asemenea, la preluarea pro
ducției din cîmp nu se dovedește 
pretutindeni exigență sporită pentru 
a se înlătura în totalitate pierderile 
de recoltă. Iată de ce se impune mai 
multă grijă, mai multă 
față de 
Un bob 
piardă.

cu maximă operati- 
ca producția să fie 
pusă repede la adă- 
pe traseele pe care 
de peste 300 de km, 
nu puține urme ale 
graba de a transpor- 

se 
bună

în
repede producția, nu 
toate cazurile o 
a mijloacelor de trans-

_ . răspundere
rodul muncii, pentru ca nici 
din această recoltă să nu se

lan în hambar! Prin autodotare

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteli'

Munca bine organizata pentru descurcarea rapidâ a mi|loacelor de transport la una din bazele de recepție din 
județul Ilfov, unde livrează griul unitățile agricole din consiliile intercooperatlste Oltenița, Ulmenl șl Chlrnogl

Foto : A. Papadiuc

Spre bazele de recepție 
pe calea cea mai scurtă

Pînă la 21 iulie. în cooperativele 
agricole din județul Vrancea griul a 

«fost strîns de pe 21 350 ha, ceea ce 
reprezintă 65 la sută din suprafața 
cultivată. Buna organizare a muncii 
explică situarea în eșalonul fruntași
lor a cooperativelor agricole din con
siliile intercooperatiste Ciorăști. Sih- 
lea. precum și a altor unități, cum 
sint cele din Urechești, Golești. Tă
tăranu, Fitionești. De altfel. în majo
ritatea cooperativelor agricole stadiul 
recoltării griului este înaintat.

Iată un exemplu de ceea ce 
seamnă o temeinică organizare 
secerișului.

— în unitatea noastră — arată 
varășul Gheorghe Preda, inginer 
,al cooperativei agricole de producție 
Nănești — am organizat recoltatul 
pe principiul de a se merge de la o 
fermă la alta grupat, cu întreaga for
mație de utilaje. Am stabilit obiec
tive precise pentru fiecare formație 
constituită din patru combine. Veci
nătatea formațiilor stimulează între
cerea, ține trează ambiția de a se 
efectua lucrări de bună calitate. în

se poate asigura asistență teh- 
operativă și calificată, o per- 
coordonare a lucrărilor, în așa 

iqft fiecare oră de lucru să fie 
ta cu randament maxim. în a- 

în acest mod se asi-

plus, i 
nică i 
fectă 
fel im 
folosit! 
celași timp, 
gură o mai bună sincronizare a ope
rațiilor pe fluxul continuu, de la re
coltat la semănatul culturilor succe
sive. Aici, după cum se vede, presele 
de balotat paie se țin după combine, 
baloții sînt adunați și transportați cu 
10 atelaje, operațiune la care parti
cipă 32 de cooperatori, iar 5 trac
toare vin din urmă cu aratul.

Se poate spune deci că recoltarea 
se desfășoară în bune condiții. Proble
ma cea mai stringentă o constituie 
acum corelarea transportului cu re
coltarea, astfel ca tot griul cules în- 
tr-o zi să fie depozitat în bune con
diții în aceeași zi.

Pentru a se asigura preluarea și de
pozitarea în condiții corespunzătoare 
a producției din noua recoltă, la 
toate bazele de recepție au fost luate 
măsuri pentru mărirea capacității de 
preluare prin dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale. 
sonalului, prin 
sectoare a unor laboranți 
cieni din instituțiile subordonate di-

recției agricole județene, care ajută 
la operațiunile de colectare a probe
lor si efectuare a analizelor. Față de 
anul trecut, capacitatea de preluare 
aproape s-a dublat prin darea în ex-

ploatare a noi buncăre șl amena
jarea a 8 000 mp piste betonate fo
losite la descărcare, solarizare și 
chiar pentru depozitarea provizorie 
a griului. Toate aicaste măsuri își do
vedesc eficienta : mijloacele de trans
port sînt descărcate operativ, iar sta
ționarea lor s-a redus simțitor.

în cooperativele agricole, unde or
ganizarea temeinică a transportului 
constituie o preocupare permanentă, 
rezultatele în ce privește livrarea 
griului la baze sînt din cele mai bune. 
Urmărind ritmicitatea sosirilor mij
loacelor de transport încărcate cu 
griu. evidenta cantităților livrate, am 
găsit argumente în plus pentru situa
rea fruntașilor la recoltat pe un loc 
de frunte și în ce privește onorarea 
contractelor încheiate cu statul pri
vind livrarea griului.. Cooperativele

agricole Bălești șl Ciorăști au predat 
bazelor de recepție întreaga canti
tate de griu planificată, iar cele din 
Tătăranu, Rîmniceni și Străoane 
transportă acum ultimele tone de 
grîu. Pînă în seara zilei de 20 iulie, 
consiliile intercooperatiste Ciorăști și 
Nănești au predat la fondul de stat 
72 la sută din cantitatea de griu con
tractată. iar consiliile Cimpeneanca. 
Tătăranu, Panciu și Sihlea au trimis 
la baze între 52 și 59 la sută din 
cantitatea prevăzută în plan.

Anevoios se desfășoară încă livră
rile în cooperativele agricole _ 
gești, Slobozia-Ciorăști. Făurei., Bor- 
deasca și Vînători. în ultima pe
rioadă și în aceste unități viteza de 
recoltare a crescut. Este necesar ca 
prin mai . buna folosire a mijloacelor 
de transport repartizate cooperative-

Gu-

lor amintite să fie Intensificat sl rit
mul livrărilor de produse. în primul 
rînd. se cere o sincronizare a recol
tatului cu transportul griului și. așa 
cum pentru fiecare combină s-a sta
bilit și se urmărește realizarea zil
nică. orară, a programului de mun
că. tot așa trebuie să se procedeze și 
cu fiecare mașină și tractor folosite 
la transportul griului. Totodată, uni
tățile agricole trebuie să respecte 
graficul orar de transport la baze 
pentru a se evita aglomerările — de 
regulă la ora prînzului și după orele 
118 — cînd bazele de recepție sînt 
suprasolicitate. evitîndu-se astfel 
staționarea mijloacelor de transport

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „ScîntelT

to- 
șef

suplimentarea per- 
detasarea în aceste 

și tehni-

în- 
a

Cînd se seamănă neglijență se culege... risipă
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Acum, de promptitudinea furnizorilor
de utiluje depinde respectarea termenelor
Prin volumul șl complexitatea teh

nică a lucrărilor aflate în construc
ție — o uzină cocsochimică, o fa
brică de aglomerare, două furnale cu 
o capacitate de 1 000 mc fiecare, o 
turnătorie modernă destinată pieselor 
de schimb, numeroase depozite de 
materii prime — platforma siderur
gică din Călan se înscrie printre o- 
biectivfele de investiții importante ale 
actualului cincinal. Execuția u- 
nor lucrări de construcții se află 
în avans față de programele stabi- 
.ite : stația de racord adine nr. 2 
din zona furnalelor și stațiile de 
transbordare de la aglomerator au 
fost terminate cu mai multe luni 
înainte de termen ; un ciștig apre
ciabil de timp este înregistrat și la 
lucrările de la fluxurile de răcire a- 
ferente aglomeratorului ; construcția 
cauperelor de la furnalele 3 și 4 se 
încadrează în graficele „la zi“.

Ritmul dc lucru a cunoscut, în ul
timele două luni, o continuă crește
re. „Secretul" ? Buna organizare a 
tuturor compartimentelor de activi
tate ale constructorului — concepție, 
aprovizionare și execuție — întrona
rea unui climat exigent de ordine și 
disciplină în muncă, a unui spirit de 
înaltă responsabilitate față de înde
plinirea în condiții exemplare a sar
cinilor încredințate. Și, mai ales, pro
movarea hotărîtă a inițiativelor 
loroase, crearea cadrului pentru 
curajarea și stimularea întrecerii 
tre diferitele formații de lucru.

Al doilea factor care și-a pus 
tărîtor amprenta pe desfășurarea
crărilor, contribuind la intensificarea 
lor. il constituie prezența activă și 
permanentă a specialiștilor institu
tului bucureștean de proiectări 
„IPROMET". Neajunsul consemnat 
la un moment dat — restanțe în pre
darea unor documentații tehnico-eco- 
nomice de primă necesitate — a fost 
înlăturat. ~ 
depind 
timp în 
au fost 
însă și 
important prin consecințele sale po
zitive — al strînsei colaborări dintre 
proiectanți și constructori. în urma 
analizelor efectuate în comun, nume
roase soluții de execuție au fost re
considerate și îmbunătățite, realizîn- 
du-se reduceri de manoperă, econo
misirea de materiale și creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

Un exemplu convingător — înlocui
rea planșeulul din beton armat mo
nolit, preconizat -inițial la stația de 
dozare a uzinei cocsochimice, cu unul 
alcătuit din elemente prefabricate și 
metalice. Pe scurt, avantajele noului 
sistem constructiv constau în : redu
cerea numărului de dulgheri, econo
misirea unei importante cantități de 
material lemnos, evitarea lucrului în 
condiții dificile, la mare înălțime și, 
mai ales, reducerea la jumătate a 
duratei de execuție a acestei lucrări.

rămldă semiacidă șl 680 tone cărămi
dă refractară, motiv pentru care nu 
pot fi începute lucrările de înzidire 
la bateriile de la cocserie și furnale. 
Totodată, rămîne de neînțeles pozi
ția adoptată de conducerea acestei 
întreprinderi, care refuză să contrac
teze 594 tone cărămizi silico-alumi- 
noase în pofida faptului că există a- 
tît repartiția, cît și comanda nece
sară.

3) întreprinderea de produse re
fractare „Vulturul" din Comarnic, da-

. -..................... ......... - ——-...............—  ———  

INVFSTITIII F ~,aliV » LU I I I IIImI» mmjyi semestrsemestru

• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

Pe șantierul platformei siderurgice Călan

va- 
in- 
în-

ho- 
lu-

Toate proiectele de care 
executarea și punerea la 
funcțiune a noilor capacități 
primite de constructori. Iată 
un alt aspect — extrem de

O părere este unanimă în rîndul 
constructorilor și beneficiarului de 
investiții : ritmul actual al lucrărilor 
poate fi în continuare considerabil 
intensificat.

PRIMA CONDIȚIE : ca și o serie 
de furnizori de utilaje tehnologice să 
se alinieze la eforturile stăruitoare 
depuse pe șantier, să lichideze cit 
mai rapid restanțele acumulate in li
vrări. Pe această cale, beneficiarul 
— colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai întreprinderii „Victo
ria" din Călan — și constructorul fac 
un nou apel către acei furnizori res- 
tanțieri :

1) Combinatul de construcții de 
mașini din Bistrița, care înre
gistrează întîrzieri serioase la 
livrarea unor părți componente ale 
electrofiltrelor de la furnale și aglo- 
merator. Fundațiile pentru aceste e- 
chipamente sint terminate, pe șan
tier montorii așteaptă sosirea filtre
lor pentru a le putea monta.

2) întreprinderea „Refractara" din 
Alba Iulia, restantă cu 2 600 tone că-

toare cu 750 tone de cărămidă re
fractară.

Lipsa de receptivitate a celor doi 
furnizori de materiale de construcții 
a creat pe șantier o situație parado
xală : în timp ce asigurarea zida
rilor șamotori constituie, în general, 
o problemă, aici, la Călan, efective
le existente nu au ce lucra. în a- 
celași timp, întîrzierile în realizarea 
lucrărilor de înzidire la bateriile de 
la cocserie și furnale pun în cum
pănă respectarea termenelor de fina
lizare a acestor obiective.

4) întreprinderea mecanică din 
Aiud care, întirziind cu 6 luni livra
rea buncărelor inferioare de la in
stalația de dozare-aglomerare, le-a 
trimis cu numeroase defecțiuni, fapt 
ce îngreunează serios montajul lor. 
Calitatea slabă a unor utilaje, în ca
zul acestui furnizor, nu constituie un 
accident : la fel se prezintă lucruri
le și cu circuitul de șarje de la fa
brica de aglomerare, ce trebuia mon
tat încă din cursul lunii ianuarie a.c., 
dar la care se mai lucrează încă pen-

tru remedierea defecțiunilor consta
tate. .

A DOUA CONDIȚIE de care de
pinde succesul activității constructo
rilor și montorilor se referă la în
cheierea acțiunii de contractare pen
tru unele mașini și utilaje. Datoare 
la acest capitol sînt :

1) întreprinderea de comerț exte
rior „Metarom" din Capitală, pentru 
echipamentele destinate secțiilor chi
mice de la uzina cocsochimică.

2) întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier din Baia Mare 
pentru cele 2 poduri raclor de la 
furnale.

în sfirșit, ultima condiție, de fapt 
o călduroasă rugăminte adresată de 
personalul muncitor al 
unor furnizori în scopul 
termenelor de livrare la 
laje-cheie pentru lărgirea 
de montaj. Este vorba de :

1) întreprinderea „23 August" din 
Capitală, solicitată să expedieze mai 
rapid o gură de evacuare a zgurei și 
16 guri de vînt — necesare ia con
strucția furnalelor. Livrarea lor mai 
rapidă ar crea posibilitatea acceleră
rii ritmului de execuție la construc
ția ambelor furnale.

2) întreprinderea de mașini grele 
din București, pentru devansarea ter
menelor de trimitere a cupolelor de 
la furnale, ceea ce ar • contribui la 
montarea aparatului de încărcare, a 
conductei de gaz brut și montarea 
construcției metalice a furnalului.

★
Activitatea de pe șantierul platfor

mei siderurgice din Călan este, după 
cum se vede, strict condiționată de 
manifestarea plenară a spiritului de 
colaborare între toți factorii angajați 
în realizarea noilor capacități. Din 
nou se demonstrează pregnant că, in 
activitatea de investiții, care este 
prin excelență o activitate de echipă, 
o singură verigă slăbită în lanțul sar
cinilor și răspunderilor asumate poa
te determina consecințe negative greu 
de înlăturat. Iată de ce acum, cînd 
mai este încă posibil, furnizorii de 
utilaje și materiale sînt chemați să 
dea întreaga măsură a capacității și 
puterii lor de acțiune și să de
monstreze prin fapte că pot să se 
6itueze la înălțimea sarcinilor ce le 
revin.

Griul pe care-l 
strîngem în aces
te zile a însem
nat muncă, preo
cupare intensă, 
strădanii. Orice 
risipă de boabe 
înseamnă o pier
dere irecuperabi
lă. Și totuși sînt 
locuri unde grija 

. pentru pîine 
se manifestă. 
C.A.P. Gruiu, 
județul Ilfov, 
pildă, la arie 
risipește mult, 
aici pornind, 
sipa continuă. 
Din cauza 
etanșeizării 
mioanelor, 
de 9 km pînă la 
baza de recepție 
șoseaua 
„semănată'1 
grîu. Sînt 
nifestări grave 
de neglijență, că
rora trebuie să 
li se pună ca
păt cu hotărire. 
Nimic să nu se 
piardă din pîinea 

poporului I

șantierului 
devansării 
unele uti- 
fronturilor

Sabin CERBU 
Cristian ANTONESCU

De peste 10 ani se desfă
șoară în cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnuui .Rîmnicu 
Vîlcea o amplă acțiune' de masă 
pentru promovarea noului în 
producție, acțiune bine_ cunos
cută sub genericul 
tehnico-știlnțifică la 
maximi ai cerințelor 
țelor producției". Cu i 
această inițiativă se 
efectele ei pozitive ___
du-se deopotrivă în realizarea 
exemplară lună de lună a 
sarcinilor de plan, ca și în e- 
xecutarea unor dispozitive, uti
laje șl instalații de mare com
plexitate.

— Dacă în urmă cu cîtiva ani 
o bună parte din zestrea teh
nică a combinatului o asiguram 
din import — ne spune ing. 
Mihai Groza, directorul combi
natului — astăzi mașinile pen
tru decuparea furnirelor, pre
sele pentru placaj etc., ca și 
piesele de schimb necesare le 
realizăm prin autoutilare. Față 
de 2 'milioane lei cît valorau 
mașinile și piesele realizate pe 
această cale în 1973, acum. în 
cel de-al treilea an al actualu
lui cincinal, valoarea utilajelor 
ce le vom executa prin auto
dotare ajunge la cel puțin 25 
milioane lei.

Experiența acumulată aici a 
găsit un prielnic teren de afir
mare în toate atelierele și sec
țiile combinatului. în secția de 
placaj-panel-lignofol au fost 
puse în funcțiune o mașină de 
derulat furnire și un uscător — 
amîndouă utilajele fiind execu
tate pe baza unor idei în
drăznețe ale specialiștilor combi
natului. utilaje care asigură un 
randament aproape dublu față 
de al celor existente. Pentru 
folosirea mai judicioasă a forței 
de muncă, pentru încărcarea la 
întreaga capacitate a mașinilor 
și instalațiilor din sectorul de 
confecționare a miezurilor pen
tru panel, procesul tehnolo
gic a fost organizat intr-un 
nou și original sistem. Tot prin 
autodotare s-au realizat foarfece 
hidraulice pentru mașinile de 
derulat, înlocuindu-se foarfecele 
electromecanice, cu un mare 
consum de energie electrică.

Cea mai recentă capacitate de 
producție pusă în funcțiune la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Rîmnicu Vîlcea este 
fabrica de mobilă. Mai bine de 
un sfert din utilajele acesteia 
au fost asigurate prin autouti
lare, succes care a dinamizat și 
mai mult energiile, preocupările 
tehnice ale întregului colectiv, 
în viitorul apropiat vor fi con
struite și puse în funcțiune o 
fabrică de elemente mulate din 
furnire și una din elemente 'mu
late din așchii de lemn, o fa
brică de mobilă de artă. Iată 
deci noi terenuri de afirmare 
a gîndirii și competenței mun
citorești.

— Din inițiativa comitetului 
de partid — precizează direc
torul combinatului — depistăm 
și punem în valoare noi re
zerve interne; a reieșit că po
sibilitățile noastre sînt mult mai 
mari, existînd condiții favora
bile pentru a atinge pînă în 
1980 un spor de productivitate 
de peste 36,3 la sută. Progra
mul inițial scăpase din vedere 
mecanizarea formării pachetelor 
de placaj înaintea presării, a- 
menajarea unei linii de înnobi
lare a placajului în spațiile e- 
xistente, asimilarea de noi 
produse, cum este cazul placa
jului și P.A.L.-ului protejat cu 
folie de aluminiu, a mobilieru
lui corp și curbat stil, clasic, 
modern, rustic etc. Toate aceste 
modificări în structura sorti
mentului producției noastre vor 
fi susținute de o acțiune vi
guroasă privind asigurarea prin 
autodotare a tuturor mijloace
lor mecanice necesare. în ace
lași timp, vom acorda o aten
ție mult mai mare calității 
produselor.

Sînt eforturi și preocupări de 
fiecare zi care, spre satis
facția colectivului combinatu
lui, se convertesc în rezultate 
ce dau măsura inteligentei și 
competenței tehnice ale oame
nilor muncii din această mare 
întreprindere vîlceană.

„Gîndirea 
parametrii 
șl exigen- 
fiecare an, 
amplifică, 

> regăsin-

plac Inu după bunul
în ziua de 19 iulie 

autobazele Huși și 
Bîrlad din cadrul 
I.T.A. Vaslui trebuiau 
să asigure cooperati
velor agricole din 
consiliul intercoopera- 
tist Fălciu un număr 
de 30 de autocamioa
ne, destinate 
tului griului 
de recepție. 
30. au venit 
dintre care

transpor- 
la bazele 
Dar. din 
numai 5, 

două...

defecte. 
sînt 
puit. 
tivă. 
peste 
a rămas pe cîmp 
grămezi, supus depre
cierii. Evident, grafi
cul livrărilor la baza 
de recepție, de altfel 
corect întocmit, a fost 
dat peste cap. 
amintit nu

Consecințele 
lesne de inchi- 
în ziua respec- 
o cantitate de 

300 tone de griu 
în

Cazul 
este un

agricole, 
nu asi- 
numărul 
solicitat

simplu accident, 
constată că, și pentru 
alte unități 
I.T.A. Vaslui 
gură integral 
de mașini
zilnic, ceea ce pertur- 
bează serios transpor
tul producției la ba
zele 
ritm 
Cine 
roate 
luci).

de recepție în 
cu recoltarea, 

scoate betele din 
? (Crăciun Lă-

Ion STANCIU 
corespondentul „ScînteiC

în fotografie : La C.P.L. Rîm
nicu Vîlcea, un întreg flux de 
producție realizat prin auto
dotare.

Piese de schimb pentru
aparate electrocasnice

MAGAZINUL „ELECTROCAS- 
NICA“ din București. Bd. 1848 
nr. 6, tel. 16 34 25. livrează prin 
ramburs poștal piese de schimb 
pentru următoarele categorii de 
aparate electrocasnice : mașini 
de spălat rufe, mașini de cusut, 
aspiratoare de praf, frigidere, 
ventilatoare de masă și de geam, 
uscătoare de păr. lustruitoare de 
parchet, aparate de ras electri
ce. bătătoare de covor, mixere 
de uz casnic, roboți de bucătă
rie, roboti de uz gospodăresc, 
electropompe, mașini de gătit e- 
lectrice. încălzitoare de apă 
(boilere), radiatoare cu ulei, ma
șini de găurit, hidrofoare. stor
cătoare de fructe, grilă electrică.
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Participă : compozitorii Do
ru POPOVICI, Stefan Nl- 
CULESCU, Laurenfiu PRO- 
FETA, muzicologul Octa
vian Lazăr COSMA, criticul 
muzical Petre CODREANU 
— directorul Operei ro
mâne, regizorul George 
ZAHARESCU — directorul

Teatrului de operetă

Despre școala vocală românească 
te vorbește elogios pe toate meri
dianele lumii. Stau mărturie sutela 
de premii internaționale, cronicile, 
comentariile de specialitate, avizul 
melomanilor din cele mal renumite 
centre muzicale. Se apreciază vir
tuozitatea, maturitatea tălmăcirii, 
strălucirea și calitatea vocilor, tehni
ca, eleganța frazării, largul ambitus 
repertorial. Școala interpretativă ro
mânească dispune de valori multe și 
diferite, capabile realmente să facă 
din spectacolul muzical o manifes
tare de înaltă ținută artistică.

Și, fără îndoială, calitatea muzicii 
și a interprețllor constituie elemente 
esențiale pentru aprecierea spectaco
lului în general, după cum este evi
dent că frecvența apariției marilor 
interprețl de care dispunem, menți
nerea un timp mal îndelungat, la a- 
celași nivel, 
tacol gratie 
lor al căror 
un larg răsunet ........... ....
ghie la fel de importantă a ca
lității și puterii de atracție a scenei 
lirice. Atunci cînd pe scena lirică 
răsună vocea marilor cintăreti pe 
care ii avem, publicul, departe de a 
ocoli opera, umple sala pînă la re
fuz. demonstrind astfel că opera este 
un gen la fel de popular ca oricînd 
dacă se respectă anumite condiții, 
între care, esențială, calitatea muzi
cii și a interprețllor. Marile scene 
lirice ale lumii consemnează cu res
pect în cartea lor de onoare cola
borarea cu artiștii români — soliști 
ai operelor din București, Iași, Ti
mișoara, Cluj-Napoca, Constanța.

Un spectacol de operă cu „capete 
dc afiș" înseamnă săli pline, chiar 
dacă ariile din „Tosca", sau „Boema", 
sau „Traviata" sînt fredonate de toa
tă lumea... (Este, de aceea.. îndreptă
țită dorința publicului ca marii cin- 
tăreți să fie mâl prezent! și în sta
giunile operelor românești, asigu-
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SPECTACOLULUI LIRIC
rindu-se o îmbinare rațională între 
turneele peste hotare și participarea 
la spectacole în țară). Intr-adevăr, 
marile voci aduc succesul spectaco
lului.

Desigur, aceasta este o condiție e- 
sențială, dar nu singura care 
succesul. Spectatorul de 
de azi 
să audă 
pozitorul Marțian Negrea ; vrea să 
aplaude 
să asculte și orchestra,

Spectatorul 
vrea să vadă, nu 

— spunea odată

decide 
operă 

numai 
com-

vocile interpreților, dar 
să remarce

Se caută tineri dirijori de operă...
George Zaharescu : Teatrul de o- 

peretă caută un tinăr dirijor de or
chestră bine pregătit : e greu de 
găsit, pentru că de mult nu se mai 
învață La Conservator „dirijatul de 
operă", iar acum, după cite știu, nu 
mai există nici catedră de „dirijat 
de orchestră" de sine stătătoare.

Scend din „Dragoste șl |ertfd

înalt, a fiecărui spec- 
contribuției soliști- 

nume se bucură de 
constituie o pîr-

concepția regizorală, intervențiile co
regrafice, să participe intr-un cuvint 
la spectacol. Se întîmplă și la 
Covent Garden ca opera „Bal mas
cat", cu Nicolai Gedda, să nu fie ova
ționată, se întîmplă și la Scala 
di Milano ca o nouă montare 
să fie aspru criticată, se întîmplă și 
la Opera română cu o celebră parti
tură romantică, construită in spiritul 
epocii respective, să nu aibă mare 
ecou la public... De ce se întîmplă ? 
Care sînt carențele scenelor lirice, 
de ce nu reușesc să facă săli pline ? 
Firește că răspunsul la aceasta in
clude și alți factori, fiind legat in 
bună ‘măsură și de arta spectacolului.

în mod cert, sînt necesare împros
pătări, înnoiri în regia spectacolului 
de operă, după cum substanțiale îm
bunătățiri trebuie aduse în domeniul 
școlii de dirijat, precum si al core
grafiei.

Asupra acestor trei coordonate ale 
spectacolului liric, asupra modului 
în care reușesc ele să împlinească 
un spectacol modem, larg accesibil, 
plin de prospețime, novator și ori
ginal, au stăruit și participanții la 
ancheta noastră. Pentru că nici un 
muzician, nici un meloman, nici un 
iubitor de artă, de cultură, nu poa
te fi indiferent la destinul operei.

Octavlan Lazăr Cosrma s Dirijorii 
noștri aspiră să conducă orchestre 
simfonice. Sînt rare cazurile cînd un 
tinăr absolvent al secției de diri
jat (în momentul de față, această 
specialitate nu există în nomencla
torul universitar) se dedică teatru-

lui liric. Or, se știe că dirijatul de 
operă este o specialitate care cere o 
pregătire corespunzătoare, cere ta
lent, o cultură muzicală aparte și 
mai ales multă tragere de inimă 
pentru operă. Este jenant să te afli 
la un spectacol de operă și să con- 
stați mereu că ansamblul nu este 
omogen, că atacul instrumentiștilor 
este relativ, că dirijorul pozează sau 

• face figurație, gesticulînd cu baghe
ta. Opera a avut perioade de vîrf 
cînd a dispus de mari dirijori. Dacă 
dorim spectacole reușite La operă, 
trebuie să creștem și dirijori. Diri
jori cu vocație, nu de ocazia sau 
apăruți Intîmplător.

Ștefan Niculescu : Pentru că regia 
de operă trebuie subordonată In în
tregime muzicii, cunoașterea struc
turii muzicale este vitală. Da aici 
necesitatea colaborării dintre regi
zorul șl dirijorul de operă. Un spec
tacol de operă trebuie mai întii bine 
cintat de toți participant!!, căntăreți 
și instrumentiști. Responsabil: diri
jorul de operă. De-abia apoi se pun 
dificilele probleme ale regiei la care 
dirijorul trebuie să colaboreze. în 
momentul de față însă trebuie să 
recunoaștem că această disciplină 
nu este tratată eu atenția

Petre Codreanu : Avem 
rijori de talent, tinerii 
Brâncuși, Horia Andreescu, 
Bălan, Petre 
conservator, 
orchestră nu
Cîteodată are
Nu numai reintroducerea ei 
menclatorul universitar se 
ne, dar, după părerea mea. 
cializarea „in dirijatul de operă", care 
Iși are in mod incontestabil specifi
cul său distinct, propriu, aparte.

Vineri, în a cincea zi a Forumului 
national al purtătorilor_ cravatelor 
roșii cu tricolor de la 
avut loc „Festivalul 
Această sărbătoare a 
care au fost prezenți 
de pionieri si școlari, a 
rată de o Impunătoare .

Un moment semnificativ in pro
gramul festivalului l-a reprezentat 
deschiderea expoziției republicane 
„Munca si creația pionierilor", care 
ilustrează activitatea 
prin muncă și pentru 
fășurată de Organizația

în cadrul festivalului, 
făcut în Parcul Tineretului demon-

Bucuresti. a 
pionieresc", 

copiilor, la 
peste 20 000 
fost Inaugu- 
paradă.

de «educare 
muncă des- 

Pionierilor, 
oionierii au

strații de radio, modelism, carturi, 
gimnastică artistică și acrobatică.

în Sala Palatului sporturilor și 
culturii a fost prezentat apoi un bo
gat program culturalAartistic de către 
formații pionierești din Capitală și 
din întreaga țară laureate ale Fes
tivalului national ..Cintarea Româ
niei", in cadrul căruia pionieri șl 
șoimi ai patriei și-au exprimat sen
timentele lor de'gratitudine față' de f 
partid și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile 
minunate de muncă și viață pe care 
le au, pentru copilăria lor fericită.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

12,00 Telex \
10,05 Roman foileton : Familia Palllser 

— reluarea episodului 21
13,00 Concert distractiv
13,00 Documentarul românesc de artă. 

Premieră TV • Theodor Aman 
• Ștefan Luchian

14,10 Bulevardul oțelului — reportaj TV
14,30 Ca pe Vlașca — emisiune 

coregrafică susținută de 
blul folcloric „Dunărea" 
de cultură din Giurgiu

14,50 Incursiune tn cotidian. Responsa
bilitatea muncitorească
Stadion
Publicitate 
Melodii lirice
Clubul tineretului. O emisiune de 
muzică 01 poezie

18.30 Antologia filmului pentru copil și 
tineret

19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 
tn cinstea marii sărbători 
Teleenciclopedla • Cosmogonie : 
Planeta Marte • Viața la Polul 
Nord • Puncte cardinale : Glasul 
pietrelor (II)
Film'serial : Om bogat, om sărac 
— episodul 6
întîlnlre cu satira șl umorul 
Telejurnal
Melodii românești de ieri și de azi

19,50

20,40

01,30
22,îs
22,25

PROGRAMUL 2
muzlcal- 
ansam- 

al Casei

19,50

Pe tind reînființarea clasei pentru

regia de operă la Conservator?
Doru Popoviei : Avem tot respec

tul și prețuirea față de realizările 
valoroase pe planul regiei aparți- 
nind unor personalități ale vieții 
noastre artistice. Dar, pe lingă fap
tul că nici in acest domeniu nu se 
face primăvară cu o singură sau 
citeva flori, trebuie să adăugăm că, 
așa cum este firesc în orice ramură 
de activitate, nu ne putem opri doar 
la ceea ce s-a realizat, ci, pe această 
bază, este necesar și aici acel salt 
calitativ, trecerea la o nouă calitate 
pusă în fața întregului front artis
tic, în acord cu cerințele dinamicei 
noastre vieți materiale și spirituale. 
Și cum spiritul novator nu se naște 
de la sine, el trebuie ajutat, 
impulsionat, ajutat 
țele conservatoare, 
atunci cind ele se 
siv în cadrul in
stituțiilor de spec
tacole. Trebuie, 
așadar, să fie iu 
atenția forurilor 
de resort regia de 
operă, necesitatea 
de a se crea anu
mite posibilități, 
îndeosebi tineri
lor, de a experi
menta, de a în
cerca noi soluții 
artistice din care, 
firește, să se ât 
leagă eele mai 
valoroase. $i nu 
numai cea pre
zentă, ci și cea 
viitoare. Iată de 
ce cred că este 
necesar să se re
înființeze în ca
drul Conservato
rului o clasă pen
tru regia de ope
ră. O discuție in 
jurul problemelor 
regiei cred că ar 
determina o „re
facere" în bine a 
multor spectaco
le lirice ; pentru 
aceasta se poate 
colabora și cu oa
meni de teatru.

Ștefan Nioules- 
cu : Se spune că 
opera n-ar mai fi 
un gen muzical 
viabil. Afirmația 
mi se pare falsă 
sub două aspecte. _ . 
creația contemporană 
șt străină s-a îmbogățit cu Ope
re uneori intens novatoare. Pe de altă 
parte, există pretutindeni un public 
pentru operă, iar acolo unde com
plexele probleme ale interpretării 
genului au fost bine rezolvate —să
lile sint pline. Și totuși ceva din 
operă nu mai e compatibil spiritului 
vremii noastre : acel convenționa
lism vetust care continuă să se ma
nifeste uneori în planul creației și 
mai ales in planul interpretării 
și regiei. Consider că regia de 
operă a rămas mult în urma regiei 
de teatru. Chiar și schimbările de 
viziune, tentativele sau propunerile 
înnoitoare apărute ici-colo n-au fost 
asimilate, generalizate, dezvoltate. 
Cit despre înnoirile pe care le-a cu
noscut regia de teatru, din teatrul 
românesc, trebuie spus că ele sint, 
practic, ignorate de operă. Discipli
na regiei, fie ea de teatru, film sau 
operă, nu poate fi improvizată. Mi 
se pare normal ca un tinăr care are 
anume înclinații și este doritor să 
devină regizor do operă să învețe 
regia acolo unde deocamdată se 
predă cel mai bine, adică la Institu
tul de teatru, și totodată muzica (in
clusiv opera) — la instituția speciali-

el trebuie
să învingă tendin- 

acolo unde si 
manifestă, inclu-

zată cu această artă — Conservatorul 
de muzică.

Petre Codreanu : Cred că un curs 
postuniversitar organizat pe lingă 
conservatoare pentru specialitatea 
„Regie de operă", în care să se pre
dea materii muzicale, regie de tea
tru., ar constitui o cale de a ieși din 
actuala situație.

George Zaharescu : Țin minte că 
la Conservator, cînd se studia cu 
mai bine de 20 de ani în urmă ,je- 
gia de operă", prof. Panait Victor 
Cottescu, director și regizor la Ope
ra din Cluj, apoi la București, era 
deosebit de exigent, invita studenții 
să dea anual examene la aproape 17 
materii ! Erau poate prea multe — 
să zicem — însă, in —J —* 
era o școală severă, 
meniul de față, numai

mod cert, 
în mo- 

Conserva-

Scend din „Hamlet'

Pe de o parte, 
românească

torul, după părerea mea, poate asi
gura cadrul legal, cu multe posibi
lități de formare ă acelor tineri re
gizori de operă de care avem ne
voie. ' »

Octavian L. Cosma : Să observăm 
că într-o măsură publicul nu mai 
acordă decît un slab interes teatru
lui muzical. De ce ? Aceasta în
seamnă că există anumite fenomene 
negative, care-1 țin la distanță. Și eu 
cred că în efortul necesar pentru 
reapropierea publicului de operă, 
regia ar putea juca un rol în
semnat : ea trebuie să devină mai 
dinamică, mai modernă, mai efi- 
fieniă. Dispunem de cițiva regizori 
valoroși de operă, insă... schimbul 
de miine este total descoperit ! Me
dia celor cițiva regizori este de pes
te 50 de ani, iar conservatoarele nu 
mai au o secție pentru această spe
cialitate de un sfert de secol. Mai 
poate fi vorba de primenire in acest 
domeniu, de competitivitate în a- 
ceastă specialitate atit de preten
țioasă? Soluția nu trebuie inventată 
acum deoarece există una : înfiin
țarea la Conservator a secției „Re
gie de operă", unde, profesioniști 
remarcabili să transmită sistematic, 
după un plan riguros, cunoștințele 
lor noilor generații.

cuvenită, 
cîțiva di- 

Cristian 
Ovidiu 

Dar la 
clasa de dirijat de 
funcționează continuu, 
pauze de ani

Andriesei...

da zile, 
în no- 
impu- 

sl «pe-

Unde se pot urma cursuri pentru

specialitatea: „maestru coregraf"
Laurențiu Profeta î Trebuie să re

cunoaștem că nici coregrafia nu ara 
o situație mai strălucită. In clipa de 
față nu se are în vedere însușirea 
profesiei de coregraf, maestru core
graf. meserie deosebit de complexă. 
Cei cîțiva coregrafi pe care-i avem, 
unii de mare talent, s-au format ori 
în străinătate (cazuri de excepție), 
ori prin sîrguința lor, invățind „pe 
furate" sau „după ochi" de la alții, 
ori, sintetizînd mai mult sau mal 
puțin empiric propria lor experiență 
de balerini. Nu mai spun că într-un 
cadru organizat, spre 
A.T.M., s-ar putea discuta și proble
mele de specialitate, de viață artis
tică.

Octavian Lazăr /Cosma : Situația 
actuală a maeștrilor de balet este 
identică cu cea semnalată pentru 
regizori și chiar dirijori. Improviza
țiile în acest domeniu nu pot să se 
soldeze decît cu degradarea specta
colului coregrafic, al cărui public nu 
poate fi amăgit cu prea multe su
rogate. Remediul poate fi în primul 
rînd pregătirea lor în cadrul Conser
vatorului nostru.

Publicul merge la operă să vadă și să asculte. Spectacolul de operă 
este un spectacol total. De ce să închidem ochii în fața unei regii ve
tuste, sau a unei coregrafii improvizate, sau cînd tinărul dirijor face 
eforturi disperate în a struni complexul aparat : cor, soliști, orches
tră ? Să ne gindim la spectacolul românesc modern. La opera „Za- 
molxe" de Liviu Glodeanu, la „Orestia" de Aurel Stroe, „Iona" do 
Anatol Vieru, „Treptele istoriei" de Mihai Moldovan, la alte creații de 
gen ce așteaptă să vadă lumina rampei. Să ne gîndim că publicul 
vrea să aplaude montări originale, concepții regizorale moderne, li- 
bret-compoziție — partituri inspirate, că dorește să i se ofere specta
cole pe măsura exigențelor lui.

Se impune cu acuitate revitalizarea spectacolului liric. Se cunosc 
frinele așa-numitului impas, se fac destule referiri la ele și in cadrul 
acestei anchete. Sint utile discuțiile, dar așteptăm să-și spună cuvîn- 
tul, să intervină eficient forurile de resort : Ministerul Educației și 
Invățămîntului, C.C.E.S. Cauzele fiind depistate, este oare o problemă 
atit de dificilă găsirea și aplicarea mai operativă a soluțiilor potrivite ?

Smaranda OȚEA.NU

exemplu

Petre Codreanu : Cel mai „proas
păt" regizor de balet, cu studii de re
gie, este Vasile Marcu, care se apro
pie de vîrsta de 50 de ani. Oleg Da- 
novschi nu a învățat la un institut, cl 
de la Floria Capsali, de la Anton Ro- 
manovschi... Nu se poate lăsa doar 
pe seama Intîmplării această dis
ciplină, o disciplină deosebit de im
portantă pentru revitalizarea teatru
lui liric, a spectacolului de balet.

Ștefan Niculeseu : Nici „regia de 
balet" nu poate fi neglijată : nu mă 
gîndese doar la cursuri specializate 
pe Ungă liceul de coregrafie sau 
conservator, ci și la înființarea unor 
studiouri experimentale pe lingă 
teatrele lirice.

Doru Popoviei : In domeniul co
regrafiei problemele sînt aproape si
milare. Cu mici excepții, după păre
rea mea, nu putem vorbi de reușite 
depline, de inovație. Dar să urmă
rim spectacolele de Ia Teatrul de 
operetă ale maestrei Mihaela Atana- 
siu și vom găsi soluțiile : cursuri de 
specializare, studiouri experimenta
le... Nu este păcat să nu punem in 
adevărata lor valoare atiția balerini 
și balerine de talie mondială ?

13.10
10.10
10.10
10.30

20,15

20,30

Vrăjitorul din 
(II) — produc-

lor : formația

Desene animate : 
orașul de smarald 
ție sovietică 
Tinerii și muzica 
„CristaU-Galațl
Reportaj TV : Tipografii. ■ Cel ce 
Înmulțesc luminile

00,50 Bijuterii muzicale. Dansuri ger
mane

01,30 Publicitate
01,30 Meridiane culturale. Cultura româ

nă ta circuit universal
00,00 Dicționar cinematografic. Comu

nistul — eroul filmului românesc

17,40 Agenda culturai-artlstlcâ
10,15 Sâptămtaa politică internă șl In

ternațională

• VASLUI. Ieri, la Vaslui, un 
amplu program de manifestări 
cultural-artistice a fost dedicat 
fruntașilor în muncă _din secto- ' 
rul construcțiilor. 
„Laudă muncii"

Spectacolul 
susținut de 

formații artistice din oraș și 
județ a fost prefațat de deschi
derea expoziției de fotografii 

.intitulată „Aspecte din munca 
noastră", premiera filmului-re
portaj „Omagiu muncii con
structorilor", realizat de cine- 
clubul din Vaslui, o nouă edi
ție a foii volante „Constructo
rul", editată de comitetul de 
partid și consiliu] oamenilor 
muncii al I.J.C.M. Vaslui. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din orașul Vaslui s-a inițiat un 
ciclu de educație muzicală sub 
genericul „Să 
tainele muzicii", 
Conservatorului 
nescu" din Iași 
lui de cameră al Casei de cul
tură din Vaslui — formație în
ființată în cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului na
țional „Cintarea 
(Crăciun Lăluci). 
MUREȘ. La Casa de 
sindicatelor din Baia 
deschis expoziția de 
ceramică a tinerilor 
matori Cornel 
Marchiș, loan Leș, loan 
și Gavril Leș, membri 
luj de artă plastică 
populară de la fabrica 
ță din localitate. Alte 
poziții personale de artă plas
tică sînt găzduite de Galeriile 
de artă ațe fondului plastic și 
Școala populară de artă, prima 
aparținind profesorului Iosif 
Hamza, iar cea de-a doua pen
sionarului 
fn cadrul 
juite de 
„Cintarea 
dețean de îndrumare a creației

Susa). • MEHEDINȚI. 
sala Consiliului jude- 
sindicatelor a avut loc 

volumului „Teoria șl ' 
In analiza sțstemelor

pătrundem în 
cu concursul 
„George E- 

și a coru-

României".
C MARA- 

cultură a 
Mare s-a 
pictură și 
artiști a-

Sitaru. Sofia 
Onea 

cercu- 
artă 

faian-

ai 
și 
de 
două ex-

Nicolae Zalyomi. Tot 
manifestărilor prile- 
Festivalul național 

României", centrul ju-

I 
I
I
I

I

I

I
I
I
I

I

FĂPTUI 

DIVERS 
Aurul 
pădurilor 
dobrogene

tn timpul lor liber, constăn- 
tenii sint nu numai pescari re- 
numiți, dar si vinători iscusiți. 
Delnonstrația a fost făcută de fi
liala din localitate a A.G.V.P.S. 
cu argumente incontestabile : o 
expoziție cu 44 de trofee de 
Căpriori și mistreți, din care ju
mătate întrunesc punctajul ne
cesar pentru a fi medaliate cu 
aur, argint și bronz. Altele, 
neexpuse acum, au și fost dis
tinse cu cele mai mari premii 
la diferite concursuri interna
ționale. O dovadă că deși pă
durile Dobrogei sint restrinse ca 
suprafață, ele adăpostesc o 
valoroasă faună cinegetică.

populare, în colaborare cu aso
ciația artiștilor plastici amatori, 
a organizat. In aceste zile, in 
orașul Borșa, tabăra de creație 
pentru pictorii și sculptorii ne- 
profesioniști din județ. (Gheor- 
ghe
Ieri, tn 
țean al 
lansarea 
practica
de conducere" de Ion A. Popes
cu. Cu acest prilej a avut loc 
și un dialog al autorului cu ci
titorii, oameni ai muncii din 
localitate, pe marginea temei 
care a făcut obiectul lucrării. 
(Virgiliu Tătaru), i 
DOARA. Centrala 
film" din București 
mat. în premieră, la 
graful „Flacăra" din 
ra filmul stereoscopic 
surorizelor". (Sabin Cerbu). 01 
GALAȚI. La Galați se desfă
șoară un concurs republican de 
navomodelism. Participă 280 de 
pionieri și școlari din întreaga 
țară, distinși — in fazele jude
țene ale concursului — în con
strucția șl dirijarea navomode- 
lelor. (FI. Dinu). • VILCEA. 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Rm. Vîlcea găz
duiește expoziția „Expo Vilcea 
’78 — creație tehnică reducere 
import", care sintetizează 
zultatele creației 
masă, realizate în 
de-a doua ediții a 
national „Cintarea

• 
cîntece și 
din Fetești va 

29 iulie și 8 au-

• HUNE- 
„România- 
a progra- 
cinemato- 

i Hunedoa- 
„Pardda

re- 
tehnice de 
cadrul celei 
Festivalului 
României". 

IALOMIȚA. 
dan-

(Ion Stanciu), 
Ansamblul de 
suri „Borcea" 
participa, între
gust a.c„ la Festivalul interna
țional de folclor din Portuga
lia. Reprezentanții artei ama
toare ialomițene vor prezenta 
suite coregrafice din toate' zo
nele țării. (Mihai Vișoiu).

| Cu cîntec 
I și descîntec

Pentru scurtă vreme. Marla 
IPopa din Unirea (Alba) a cu

noscut faima și ciștigul. Deve
nise peste noapte o doftoroaie 

* pricepută. Mulțl creduli din 
| șapte sate și de mai departe au 
■ venit la ea pentru a fi tămă

duiri de diferite suferințe. „Ai 
| necaz cu stomacul ? Te supără 
j ficatul ? Are baba Maria leac". 

Care leac nu ega altceva decît 
1 zeamă .dulce, dar tare piperată 
Ila preț. După tratament, pe 

cîțiva pacienți a' început să-i 
I doară capul ; de aceea s-au a- 

dresat organelor în drept. Se 
pare că zeama doftoroaiei tot a 
fost bună la ceva : i-a vindecat

Ipe cei păcăliți de oarba credu
litate.

I Cum porniți 
I la drum?
» Pe drumul județean 529 Bu- 

ziaș — Lugoj, autobuzul 31—TM
| —5075 al l.T.A. Timiș /rula re-
j gulamentar spre Darova. Din 

sens opus se apropia un auto-
I tractor cu două remorci încăr- 
| cate cu grîu. Mai erau 'cițiva 
• metri pînă cind autovehiculele 
I urmau să ajungă unul in\drep- 

tul altuia, cind cea de-a doua 
remorcă s-a desprins din cuplu, 
luind-o direct spre autobuz. Cu 

I toate manevrele șoferului loan 
Orner de a scoate mașina de 
pe carosabil, impactul s-a pro- 

Idus, soldtndu-se cu moartea a 
trei persoane (două femei și un 
bărbat). Un grav accident de 
circulație, ce putea fi evitat 

(dacă tractoristul Marius Cheve- 
reșean ar fi verificat, la pleca- 

’ rea in cursă, bulonul de prin- 
■ dere a remorcilor.

• O semnătură
I
I pentru
| confirma-

ATESC e®te o emblemă care figu
rează pe numeroase produse in
dustriale cu largă aplicabilitate va- 
lorind, numai in anul școlar recent 
Încheiat, peste 15 milioane de lei. 
Printre ele : 29 tipuri de 
motoare, mașini de 
șini de cusut și țesut, 
puri de transformatoare pentru in
dustria textilă. Sub firma ATESC 
se produc, în exclusivitate la noi in 
țară, motoare cu turație variabilă 
(și cu puteri variabile), pantografe 
(și pentru ex
port), aparate de 
uz didactic — spi- 
rometre (pentru 
înregistrarea ca
pacității toracice 
în activitatea fi
zică) , agitatoare 
de laborator (pen
tru facultăți), po- 
lizoare (necesare 
în ateliere-școală) 
etc.

într-un cuvint, 
ATESC reprezin
tă „cartea de vi
zită" a celor 18 
ateliere-școală de 
la Grupul școlar 
din Tg. Mureș al 
Ministerului In
dustriei Ușoare. 
Cei 2 800 de elevi 
— români și ma
ghiari, fiecare în- 
vătînd în 
maternă — 
șională 
drumați 
ingineri 
condiții ... .. ... .
productivă, pentru cele 8 speciali
zări industriale incluse în nomen
clatorul școlii. Paralel cu pregătirea 
teoretică, științifică, ei iși însușesc 
tainele meseriei alese, realizînd, pe 
bază de contracte economice, o pro
ducție, după cum am văzut mai 
înainte, de remarcabilă tehnicitate, 
cu multiple utilizări In economie, in 
tnvățămînt. Despre toate acestea ne 
relatează Ing. Ioan Borteș, directo
rul grupului școlar.

— Și tn anul școlar pe care l-am 
încheiat zilele trecute ne-am stră
duit să dăm procesului de integrare 
a invățămîntului cu producția un ca
racter cit mai concret, mai activ, 
să-i deprindem pe elevi să gîndească 
științific, să raționeze asupra pro
cesului de producție la care participă, 
acum ca elevi, la care vor participa

bobinat,
9

electro- 
ma- 

ti-

cu responsabilități directe după ab
solvirea școlii.

— Ca într-o uzină adevărată — 
adaugă inginerul-șef al ATESC, 
Petru Sipoș — s-a lucrat tn două 
schimburi, cu toate serviciile afe
rente ; dispunem 
corespunzătoare, 
tibilă ; lucrăm, 
ori, cu materii 
mai bună calitate, 
import. Toată producția este 
tractată cu diferiți beneficiari, care

de o
evident 
nu de 
prime 

uneori aduse din> 
con-

dotare 
perfec- 
putine 

de cea

„Bolyai Farcas". Și aici, pe „cartea 
de vizită" a colectivului de profesori 
și elevi, români și maghiari, sint în
scrise fapte demne de toată lauda : 
rezultate remarcabile Ia învățătură, 
atestate și de nenumărate diplome 
și mențiuni cucerite de elevi la o- 
limpiade ; numărul mare de profe
sori cu grade didactice solicitați ca 
membri in diferite comisii, ca lec
tori în activitatea de propagandă. Cu 
deosebire insă se remarcă preocupa
rea susținută pentru cit mai organi-

| rea... risipei
Ilntr-una din zilele trecute, un 

agent de circulație a oprit pe 
șoferul autocamionului 21—HD— 

2211, 'autocamion de 8 tone, al 
I autobazei l.T.A. Petroșani. „Foa

ia de parcurs ?“ — a întrebat 
• agentul. „Nu o .am. Mă duc 
. acum la autobază pentru a 
I confirma șeful foaia de parcurs 
I de ieri“- — a fost răspunsul șo

ferului. Peste citva timp, alt 
I șofer, Gh. Matei, tot cu un 
I autocamion de 8 tone, dădea a- 

ceeași explicație : „M-a trimis, 
I pentru confirmarea foii de par

curs de‘ieri, tovarășa Lucrețla 
Beldea, șefă de coloană de la 
noi". Distanta parcursă — 8 km.

I Ditamai autocamioanele de 8 
tone se plimbă goale după o 
semnătură ! Cine confirmă foile 

Ide parcurs (a se citi risipa) ?
Socotim că nu însuși șeful auto
bazei...

ră. la biologie, s-a analizat și mai 
la obiect acest aspect. Preocupările 
creatoare ale profesorilor au consti
tuit tema unor sesiuni științifice, 
iar activitatea deosebit de rodnică a 
catedrei de fizică a fost dezbătută 
într-o adunare generală .de partid.

Ce anume a realizat obiectivul ca
tedrei de fizică ? Să vedem la fața 
Ierului, :u lubrrrt-urrlc da fizică, 

......................... ‘ ' Kle- 
principal autor al 

instrumente care, 
așa cum le defi
nește autorul, 
„înlesnesc elevi
lor însușirea fe
nomenelor fizice 
mai greu accesi
bile senzorial sau 
care se petrec re
pede și nu pot fi 
urmărite cu o- 
chiiil liber". Inge
niozitatea. spiri
tul creator al pro
fesorilor. trans
mise cu pasiune 
șl dăruire elevi
lor. sînt vizibile 
în întreaga am
bianță a labora
toarelor, a școlii : 
un televizor obiș
nuit. scos din uz, 
a fost adaptat ca 
osciloscop ; la 
secția de sport a 
școlii, afișajul e- 

Tectronic în competiții este • creație 
proprie. Permanent, in „atelierul" a- 
ferent laboratoarelor, cîțiva elevi, se
lecționați in urma unor concursuri (e 
o adevărată mîndrie „științifică" să 
fii admis in cercul de fizică), lucrea
ză intens și acum, în timpul vacan
tei, la realizarea unor noi prototipuri, 
a unor noi modele.

...Două colective școlare, aceleași 
preocupări majore. Umăr la umăr, 
profesori și ingineri, români și ma
ghiari, urmăresc cu pasiune și răs
pundere ca pregătirea pentru mun
că și viață a tineretului patriei să 
He pe măsura exigențelor cincina
lului revoluției științifico-tehnice, 

( Umăr la umăr, elevii români și ma
ghiari învață în limba lor maternă 
limbajul comun al științei, al tehni
cii, al producției de bunuri materia
le necesare întregii societăți. Și, 
mai presus de orice, învață să fie 
oameni, specialiști, cetățeni de nă
dejde ai României socialiste.

locului, în laboratoarele de 
avindu-1 drept ghid pe prof, 
mentis Janos, 
unor interesante

Umăr la umăr, elevii români și maghiari
învață în limba maternă

știința prosperității patriei comune
• ATESC — o „firmă” de 15 milioane ® „Scientizarea producției” - între obiectivele 
prioritare ale procesului instructiv-educativ • Laboratorul de fizică produce aparatură

limba
în liceu, școala profe- 
școala de maiștri, in- 
154 de cadre didactice,

însemnări despre dona puternice unități școlare din Ig. Mureș
și
de
și maiștri, se pregătesc, în 
de adevărată întreprindere

au o singură nemulțumire : că nu 
reușim să producem întotdeauna can
titatea de piese pe care ar dori-o.

— Cu mijloacele materiale —■ con
tinuă directorul școlii — pe care 
statul nostru ni le-a pus la dispo
ziție (numai valoarea mijloacelor 
fixe din „întreprindere" este de cir
ca 11 milioane), ne străduim să dăm 
o pregătire științifică elevilor pen
tru producție.

— încadrați în noile lor locuri de 
muncă, tinerii dumneavoastră absol
venți vă justifică așteptările ?

— Sută la sută, cum se spune în 
producție. Nu numai că nu am avut, 
în ultimul timp, nici o „reciamație" 
privind calitatea pregătirii elevilor 
noștri, dar întreprinderi industriale 
de prestigiu ne solicită, an de an, 
să le trimitem tineri muncitori ca
lificați la noi în școală.

Dialogul pe tema integrării învă- 
țămintului cu producția și cerceta
rea l-am continuat într-o altă uni
tate școlară reprezentativă a orașu
lui : liceul de matematică-fizică

ca legare a învățămîntului de viață, 
de practică.

— Cu concursul comitetelor de 
părinți, al organizațiilor de partid 
din întreprinderile 
care colaborăm, in 
încheiat am reușit 
la toate catedrele 
tate, ingineri (52 la 
spune prof. Udvarhelyi Mihăly, di
rectorul liceului. De 
reușit să organizăm 
aici in școală, cit și 
întreprinderi-din oraș 
la „Electromureș", 
gust", Fabrica de pielărie și mănuși 
— practica productivă a elevilor.

— Cum anume ați acționat in a- 
ceastă direcție ?

— Pe scurt : In consilii pedagogi
ce am analizat, concret, posibilita
tea de a îmbina mai fertil în pro
cesul instructiv-educativ metodele 
„clasice" de predare cu cele „mo
derne", totul în direcția aprofun
dării cunoștințelor, a lărgirii orizon
tului de cunoaștere al elevilor. Pe 
catedre, la limbile română și maghia-

economice cu 
anul școlar 

să încadrăm, 
de speciali- 

număr) — ne
asemenea, am 
corespunzător, 

tn.tr-o serie de 
— de exemplu, 
I.P.L. „23 Au-

Florica DINUEESCU

i Atentie,
i alcool!

Nu-i stă bine nici bărbatului
• să umble pe „zece cărări" dato

rită consumului excesiv de
• alcool, și cu atit mai puțin unei

I femei ! Dar A. M.. de pe un 
șantier din județul Cluj, era în
tr-o zi intr-o asemenea stare... 
euforică, incit de-abia se mai

I ținea pe picioare. Așa se face 
că, în comuna Căpușu. vrind 
să traverseze șoseaua, a ajuns 

Isub roțile unui autocamion, 
care a accidentat-o grav. Ana
lizele do laborator arătau 2,80 
grade de alcoolemie !

I Cui dați bani 
• cu
, împrumut?
| Cînd i-au trebuit prima dată 

o mie de lei, Floarea G. de la

Il.L.F. Rm. Vilcea i-a împru
mutat de la colega sa Elena T. 
Nu înainte de a-i promite că-i 
va achita cit mai curînd. Dar 

Itot curînd, in loc să-i achite, a 
rugat-o să-i mai dea 2 000 de 
lei, că are mare nevoie de ei.

I Povestea s-a intîmplat cu mai 
bine de doi ani în urmă. De 
atunci și pînă acum Eleka T.

In-a reușit să-și recupereze ba
nii. Ba. colac peste pupăză, 
l Floarea se plinge in dreapta și 
in stingă de „tupeul" colegei 

| sale.
• — Auzi, tu. îmi macină nervii
1 de atita. cicăleală, nu alta. Am 
I să renunț și la serviciu, numai 
Isă n-o mai văd

Și a renunțat la serviciu. în
trebarea a rămas in picioare : 

{ cînd iși plătește datoria ?
Rubricâ realizată de 
Gheorțjhe GKAUKE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelentei Voastre mulțumiri cordiale pentru amabilul mesaj de 
profundă compasiune și condoleanțe adresate familiilor greu încercate in 
urma recentelor inundații dezastruoase din diferite zone ale țării mele, care 
au produs victime și pagube.

Vă transmit cele mai bune urări 
poporului prieten al României.

NUR

Plecarea unei delegații guvernamentale
romane

de bunăstare personală și de fericire

MOHAMMED TARAKI
Președintele

Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 
Prim-ministru 

al Republicii Democratice Afganistan

O delegație guvernamentală, con
dusă de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului, a ple
cat. vineri după-amiază, în Republica 
Populară Chineză, pentru a face - o 
vizită în această țară.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

la Pekin
fost condusă de Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice. Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Li Tin-ciuan. amba
sadorul R.P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Republicii Populare Congo Argentina, Oscar Antonio Montes

Polonia socialistă prietenă
j

sărbătorește „Ziua renașterii
Tovarășului EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

în Capitală s-au Încheiat, vineri 
dimineața, convorbirile oficiale din
tre tovarășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și colonel Louis Sylvain- 
Goma. al doilea vicepreședinte al 
Comitetului Militar al Partidului 
Consolez al Muncii, prim-ministru, 
șef al Guvernului Republicii Popu
lare Congo.

Convorbirile, desfășurate Intr-o at
mosferă de cordialitate si Înțelegere 
reciprocă, au oferit posibilitatea efec
tuării unul larg schimb de vederi 
menit să conducă la amplificarea și 
diversificarea relațiilor româno-con- 
goleze în diverse domenii de interes 
comun. în folosul celor două țări si 
ponoare, al cauzei păcii si colaborării 
internaționale.

După încheierea convorbirilor, a 
avut loc semnarea unor documente.

Tovarășii Manea Mănescu si Louis 
Sylvain-Goma au semnat Protocolul 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice si tehnice, precum si extin
derea schimburilor, comerciale dintre 
Republica Socialistă România Si Re
publica Populară Congo.

De asemenea, tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
I 'ic Executiv, secretar al C.C. al 
P. ,R.. si Louis Sylvain-Goma au 
semnat Protocolul de colaborare între 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Consolez al Muncii pe perioada 
1978—1979.

Tovarășii Aurel Răican. șeful De
partamentului aviației civile, și Pas
cal Bima. ministrul construcțiilor, al 
urbanismului si locuințelor, au sem
nat Acordul între Republica Socia-

listă România si Republica Populară 
Congo privind transporturile aeriene 
civile.

A fost adoptat comunicatul comun, 
care se va da publicității.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică. Gheorghe Cioară. Gheorghe 
Oprea. Angelo Mlculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne si ai unor ministere economice.

Au luat parte persoanele oficiale 
care au lnsotit pa primul ministru 
congolez.

Au fost prezenți Nicolae Oniga, 
ambasadorul României la Brazzaville, 
si Emile Aurelien Bongouande. am
basadorul R. P. Congo Ia București.

Plecarea din Capitală
Vineri a părăsit Capitala colonel 

Louis Sylvain-Goma, al doilea vice
președinte al Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al Muncii, prim- 
ministru. șef al Guvernului Repu
blicii Populare Congo, împreună cu 
soția. Laurentine Sylvain-Goma. care, 
la invitația tovarășului Manea Mă- 
nesen. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru congolez a fost 
salutat de tovarășul Manea Mănescu. 
împreună cu soția. Maria Mănescu. 
de Gheorghe Cioară si Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministri ai guvernu
lui. de alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Primire la Consiliul de Miniștri
al guvernului, ministrul co- 

interior. a primit, vineri, 
Vicen. prim-adjunct al mi- 
comertului interior al R. S.

Tovarășul Janos Fazekas. viceprim- 
ministru 
mertului 
pe Emil 
nistrului 
Slovace.

în timpul întrevederii au fost re
levate posibilitățile de creștere în 
continuare a volumului, schimburilor 
de mărfuri dintre România si Ceho
slovacia.

In aceeași zi a fost semnat un do
cument privind lărgirea schimbului 
de bunuri de larg consum intre mi
nisterele de comerț interior din tara 
noastră si R. S. Cehoslovacă.

Documentul a fost semnat de Petre 
Dănică. adjunct al ministrului co
merțului interior, si Emil Vicen, 
prim-adiunct al ministrului comerțu
lui interior al R. S. Slovace.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri seara a sosit în Capitală 

Averell Harriman, cunoscută perso
nalitate a vieții publice ■ americane, 
care face o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost întimpinat pe 
aeroportul Otopeni de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bel

giei, ambasadorul acestei țări la 
București, Jean Bouha, a oferit vi
neri seara o recepție.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, Suzana Gâdea, ministrul educației 
și Invățămîntului, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alțl membri ai corpului diplo
matic.

loc, în Capitală, o manifestare 
turală organizată de Institutul 
mân pentru relațiile culturale 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-egipteană.

Cu această ocazie ziaristul Cră
ciun Ionescu a împărtășit impresii 
de călătorie din această țară și a 
fost prezentat un film documentar 
egiptean.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, oameni de artă 
șl cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel. ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, și membri ai 
ambasadei.

cul- 
ro- 
cu

(Agerpres)

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Arabe 
Egipt, vineri după-amiază, a avut

A apărut revista 

MAGAZIN ISTORIC 
nr. 7/1978

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S3, 

24 șl 25 iulie. In țară : Vreme tn curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi varia
bil. Innorări mal accentuate se vor 
produce ta vestul și nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale șl cu caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice.

In rest, ploi izolate. Vtat moderat eu 
intensificări ta zonele de munte cu 
viteze ptnă la 60—80 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, izolat mal coborîte, 
iar maximele între 21 și 31 grade, lo- 
eal mai ridicate. Izolat, condiții de 
grindină. Iii București : Vreme în în
călzire ușoară. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

Ministrul relațiilor externe si cul
telor al Republicii Argentina. Oscar 
Antonio Montes, a efectuat o vizită 
oficială în Republica Socialistă Româ
nia. în perioada 19—21 iulie 1978 la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei.

In timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, a primit pe ministrul ar
gentinian al relațiilor externe si cul
telor. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială asupra unor as
pecte ale raporturilor româno-argen- 
tiniene si a unor probleme interna
ționale actuale, exprimîndu-se con
vingerea că dezvoltarea relațiilor de 
prietenie sl colaborare între România 
Bl Argentina servesc interesele celor 
două popoare, cauza păcii, progresu
lui si înțelegerii în lume.

Ministrul relațiilor externe si cul
telor al Republicii Argentina a fost 
primit, de asemenea, de Cornel Bur
tică. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.

Ministrul afacerilor externe 
României si ministrul relațiilor 
terne si cultelor al Argentinei 
purtat convorbiri oficiale într-o 
mosferă de prietenie, stimă si i 
tuire reciprocă. Ei și-au 
satisfacția fată de evoluția pozitivă 
a raporturilor traditionale’ româno- 
argentiniene sl au evidențiat posibi
litățile ample de intensificare si di
versificare. în avantajul reciproc, a 
legăturilor bilaterale pe diverse pla
nuri. în special în domeniul comer
cial și al cooperării economice și teh- 
nico-stiintifice. inclusiv al folosirii 
energiei nucleare în scopuri pașnice.

In acest scop, cei doi miniștri au 
semnat un acord de cooperare eco
nomică si tehnică și au efectuat 
schimbul instrumentelor de ratificare 
a convenției de cooperare științifică 
si tehnologică. Cele două părți au 
convenit convocarea comisiei mixte 
economice înainte de sfîrșitul anului 
curent.

Subliniind importanta pe care o are 
pentru dezvoltarea relațiilor culturale 
între ambele țări comisia mixtă, 
creată prin acordul de cooperare cul
turală. semnat in anul 1968. ei au 
convenit ca aceasta să se întrunească 
în primul semestru al anului 1979 
pentru a studia si recomanda un pro
gram de măsuri si acțiuni concrete 
de interes reciproc.

Cei doi miniștri de externe au tre
cut în revistă principalele probleme 
internaționale actuale, constatînd cu 
satisfacție coincidenta punctelor lor 
de vedere cu privire ia solutionarea 
acestora. Ambele părți au reafirmat 
adeziunea lor la principiile și țelu
rile Cartei Națiunilor Unite, ale men
ținerii si consolidării păcii, egalității 
juridice a statelor, respectului pen
tru independenta si suveranitatea 
națională, neintervenției in treburile 
interne, nerecurgerii la amenințarea 
eu forte sau folosirea forței și la 
orice măsură coercitivă în relațiile 
internaționale.

A fost reafirmată poziția fermă a 
celor două țări în favoarea soluțio
nării pe cale pașnică, a diferendelor 
între state, subliniindu-se importanta

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și oooperării eco
nomice internaționale, a primit, vi
neri. pe viceamiralul Oscar Antonio 
Montes, ministrul relațiilor externe și 
cultelor'al Republicii Argentina, care 
a efectuat o vizită oficială în țara 
noastră.

în cursul convorbirii a fost eviden
țiat cu satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre România și Argentina și au 
fost analizate noi căi si mijloace 
concrete de intensificare a schimbu
rilor de mărfuri și a cooperării eco
nomice în domenii 
proc.

La întrevedere au 
Rădulescu, ministru 
la Ministerul Afacerilor 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte-

al 
ex- 
au 

i at- 
pre- 

exprimat

de interes reci-

participat Ilie 
secretar de stat 

Externe,
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ATLETISM : Două recorduri naționale

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au început ieri finalele campio
natelor naționale de atletism, care se 
desfășoară în acest an sub egida 
„Daciadei11 și reunesc peste 300 de, 
sportivi și sportive din întreaga țară. 
Performerul primei zile de întreceri 
a fost cunoscutul fondist, Ilie Floroiu, 
învingător in cursa de 10 000 m plat

cu timpul de 27’47”8/10, nou record 
al tării noastre. Dintre celelalte re
zultate menționăm noul record sta
bilit în proba de 400 m garduri fe
mei de către atleta Doina Bădescu 
(Rapid) cronometrată cu timpul de 
58”10/100.

întrecerile continuă astăzi.

BOX
La Bacău, patru gale de selecție 

pentru lotul olimpic
La Bacău au avut loc galele ulti

mului turneu de selecție pentru lotul 
olimpic de box la care au luat par
te 63 de pugiliști din județele 
Galați. Constanța,, Vrancea, Tulcea, 
Iași, Neamț, Suceava. Botoșani, Vas
lui și Bacău.

După cum ne-a informat ieri maes
trul Ion Popa, președintele comisiei 
de selecție a F.R.B., condițiile de în
trecere de la sala sporturilor și am
bianța de public au fost foarte bune. 
Organizatorii băcăuani, consiliul ju
dețean pentru educație fizică și sport, 
comisia județeană de box și clubul 
S.C. Bacău s-au ocupat cu multă 
atenție de acest turneu Ia încheierea 
căruia vor fi aleși cei mai talentați 
tineri pugiliști dintr-o mare parte a 
țării. Dacă precedentul turneu, de la 
Ploiești, a fost dominat prin număr, 
dar in special prin pregtire, de boxe- - 
rii brăileni, la Bacău s-au evidențiat 
sportivii gălățeni de Ia B.C.G., Du
nărea și Oțelul. Din rîndurile aces
tora, aptitudini a arătat Stavăr Aris-

totel (19 ani — categoria 81 kg, Du
nărea Galați; deși a fost învins de 
alt gălățean, mai experimentatul Cos- 
tică Chiracu, Stevar a intrat în aten
ția selecționerilor federali. Din alte 
județe, Ion Popa a înscris, spre 
exemplu, pe lista ‘de preselecție nu
mele pugiliștilor Uliniuc Fănică (51 
kg ‘
(54 kg — A.S.A. Bacău), Z. Proeopie 
(57 kg — Delta Tulcea), M. Onofrei 
(57 kg — S.C. Bacău) și al multor 
altora, cu toate că unii dintre acești 
tineri au pierdut meciurile din Sala 
sporturilor din Bacău.

Odată cu galele de la Bacău, s-a 
încheiat șirul turneelor de selecție 
pentru lotul olimpic. Trecerea în re
vistă a unui efectiv de peste 300 de 
tineri. în majoritate puțin cunoscut! 
va permite comisiei de selecție a 
F.R.B. (Ion Popa, Ion Stoanovici, 
Eustațiu Mărgărit să împrospăteze 
rîndurile lotului olimpic lărgit, ale 
cărui pregătiri vor începe la 1 august.

Nicolina-Iași), C. Tismănaru

FOTBAL
După cum s-a mai anuntat. noua 

ediție a campionatului diviziei A la 
fotbal va începe la 24 august. în pri
ma etapă sînt programate următoa
rele partide : Sportul studențesc — 
A.S.A. : S.C. Bacău — Jiul : Politeh
nica Timișoara — Universitatea Cra
iova ; Politehnica Iași 
nul ; F.C. 
Chimia Rm. 
U.T. Arad - 
zău — C.S. 
Olimpia.

Duminică, echipa Steaua, campioa
na tării noastre, va susține cu înce
pere de la ora 10,30 pe stadionul 
Steaua un meci în compania echipei 
cehoslovace Dukla Banska Bystrica. 
Fotbaliștii bucureșteni se pregătesc 
intens in vederea partidelor cu A.S. 
Monaco, campioana Franței, din ca
drul „Cupei campionilor europeni11.

In zilele de 28 și 30 iulie, la Con
stanța se va desfășura pe stadionul 
„1 Mai“ un turneu internațional de 
fotbal. In prima zi. lotul A al tării 
noastre va întîlni formația Lokomo
tiv Plovdiv, iar lotul olimpic va juca 
în compania echipei Carl Zeiss Jena 
din R. D. Germană.

Pentatlon modern

F.C. Corvi-
Baia Mare — Dinamo ; 

Vilcea — F.C. Argeș ;
- F.C. Bihor ; Gloria Bu- 

Tîrgoviște ; Șteaua —

Proba de scrimă din cadrul cam
pionatelor republicane de pentatlon 
modern a fost ciștigată de Dumitru 
Spîrlea (Olimpia București) care con
duce și în clasamentul general cu 
2 160 puncte. Pe echipe, în frunte se 
află formația clubului Olimpia. As
tăzi au loc două probe : tir, în 
cursul dimineții la poligonul Dina
mo, și înot, după-amiază, la bazinul 
din Parcul „23 August11.

pe care o au negocierile sl dialogul 
direct pentru solutionarea acestora 
sl pentru menținerea unul climat de 
înțelegere si cooperare între părți.

Cei doi miniștri au manifestat 
preocuparea lor fată de situația din 
Orientul Mijlociu si continua primej
die de război din această regiune, 
exprimînd interesul lor de a contri
bui la realizarea unei păci Juste si 
trainice în zonă, care să' asigure 
drepturile inalienabile ale părților 
în conflict, în conformitate cu rezo
luțiile Organizației Națiunilor Unite.

Miniștrii de externe român și ar
gentinian au exprimat .preocuparea 
țărilor lor față de evoluția pericu
loasă a cursei înarmărilor, care ame
nință pacea, securitatea șl progresul 
tuturor popoarelor, rellefînd necesi
tatea urgentă a unor eforturi sporite 
pentru a pune capăt cursei înarmă
rilor și adoptării de măsuri de de
zarmare, în 'primul rînd de dezarma
re nucleară.

Considerind că sesiunea specială a 
Adunării Generale din 1978 a deschis 
perspective unor progrese reale în 
această direcție, miniștrii au reliefat 
că este necesar să se accelereze ne
gocierile multilaterale privind dezar
marea, luîndu-se în considerare cu 
atenție punctele de vedere ale tutu
ror statelor, care au dreptul legitim 
de a-și apăra interesele vitale.

Cele două părți au fost de acord 
că efortul propriu reprezintă condi
ția principală a înaintării fiecărui 
popor pe calea progresului și bună
stării. In același timp, în condițiile 
interdependențelor tot mai accentua
te ale lumii contemporane, coopera
rea activă tot mai largă dintre toate 
țările reprezintă un imperativ al 
unei dezvoltări armonioase care să 
permită ridicarea nivelului de trai al 
tuturor popoarelor, în cadrul prin
cipiilor noii ordini economice inter
naționale.

S-a reafirmat de ambele părți ne
cesitatea unei stricte aplicări a prin
cipiilor egalității suverane a statelor 
in legătură cu transferul de tehno
logie modernă și în particular al 
tehnologiei nucleare pentru utilizări 
pașnice, considerind că brice încer
care de discriminare în acest dome
niu — ca și în oricare alt domeniu 
al cooperării internaționale — afec
tează interesele țărilor în curs de 
dezvoltare și in general ale comu
nității internaționale.

Cei doi miniștri au exprimat con
vingerea că vizita și convorbirile 
care au avut loc au contribuit la 
consolidarea relațiilor cordiale care 
în mod tradițional s-au statornicit 
între cele două țări. Ei au reafirmat 
utilitatea acestor contacte ca o 
loroasă contribuție 
bună cunoaștere și 
ciprocă.

Ministrul relațiilor
telor al Republicii Argentina a 
primat mulțumiri pentru calda și 
cordiala ospitalitate, care l-au fost 
oferite de guvernul și poporul ro
mân și a adresat o invitație minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România de a efectua 
o vizită în Republica Argentina. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

★
rior și Cooperării Economice Interna
ționale.

A fost prezent ambasadorul Argen
tinei la București, Tulio Oscar Su- 
gastl.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a Zilei re

nașterii Poloniei, in-numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al po
porului român si al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Populara Polone calde felicitări si un 
cordial mesaj de prietenie.

Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră urmăresc 
cu viu interes și dau o înaltă apreciere rezultatelor remar
cabile obținute de poporul frate polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în înfăptuirea obiec
tivelor trasate de Congresul al VII-lea si cea de-a II-a 
Conferință Națională ale P.M.U.P.. pe calea edificării so-

NICOLAE

cietății socialiste dezvoltate, pentru ridicarea Poloniei pe 
noi culmi ale progresului și civilizației socialiste.

Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru evoluția me
reu ascendentă a relațiilor tradiționale româno—polone de 
prietenie si colaborare, care se dezvoltă in spiritul Trata
tului de prietenie, colaborare si asistentă mutuală, al De
clarației comune și celorlalte înțelegeri convenite cu pri
lejul convorbirilor fructuoase pe care le-am avut împreu
nă. Sintem hotărîți să acționăm și în viitor pentru întă
rirea si aprofundarea legăturilor frățești dintre partidele 
și țările noastre, in interesul poporului român si poporului 
polonez, al cauzei socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

De ziua marii sărbători, vă transmitem dumneavoastră, 
stimați tovarăși. întregului popor polonez, cele mai bune 
urări de noi și tot mai mari succese în edificarea socie
tății socialiste dezvoltate, pentru fericirea și prosperitatea 
tuturor oamenilor

CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

pentru o 
apropiere

externe si

de 
Ju-

Se împlinesc astăzi 34 de ani 
la eliberarea Poloniei de sub 
gul fascist, data de 22 iulie fiind 
încrustată în istoria poporului 
prieten de pe Vistula ca „Ziua 
renașterii11. întreaga națiune po
loneză întimpină această mare 
sărbătoare cu un bilanț de Impor
tante realizări în toate domeniile 
activității 
temicului 
făptuirea 
Congresul 
care a stabilit obiectivele actualu
lui cincinal, precum și jaloanele 
dezvoltării în perspectivă a Polo
niei populare, pînă la sfîrșitul se
colului.

Renăscută din ruinele lăsate de 
cel de-al doilea război mondial. 
Polonia prezintă azi imaginea unui 
stat socialist înfloritor, în care po
porul își făurește prezentul și vii
torul potrivit propriilor aspirații. 
Prin eforturile stăruitoare 
clasei muncitoare, ale 
ale tuturor oamenilor 
fost făurită o bază 
modernă, multilaterală.
voltat amplu știința, învățămîntul, 
cultura, a crescut simțitor nivelul 
de trai al poporului.

Legat prin v’echi relații de prie
tenie țesltte în decursul istoriei, 
animat de sentimente de profundă 
simpatie și solidaritate față de toa
te popoarele care construiesc 
noua orînduire socială, poporul

sociale, In condițiile pu- 
avînt creator pentru în- 
programului elaborat de 
al VII-lea al P.M.U.P.,

ale 
țărănimii, 
muncii, n 
economică 
s-au dez-

român urmărește cu 
res și se bucură din 
succesele de seamă ale 
frate polonez. Avînd ca 
munitatea de, orînduire șl de țeluri, 
prietenia și colaborarea româno-po- 
loneză și-au găsit o 
presie in tratatul 
1970 care, cdnlinuînd 
prevederile primului 
un cadru deosebit de 
tinderii și aprofundării raporturilor 
de strinsă conlucrare, în toate do
meniile construcției socialiste.

Viața însăși atestă că factorul 
esențial, care asigură cursul me
reu ascendent al colaborării co
rn âno-polone, îl constituie relațiile 
de prietenie și solidaritate dintre 
forțele politice conducătoare ale ce
lor două națiuni — Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez. în acest cadru, în
trevederile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu Și 
Edward Gierek — între care dia
logurile purtate în 1976 și 1977 la 
București și. respectiv, la Varșovia 
se reliefează in mod deosebit prin 
bogăția tematicii abordate și im
portanța hotărîrilor adoptate — au 
constituit tot atîtea etape deschiză
toare de noi perspective în dezvol
tarea și adîncirea legăturilor de 
prietenie și colaborare între țările 
și popoarele noastre.

Temelia materială a acestei co

va- 
mai 
re

cul-
ex-

★
Vineri dimineață s-au încheiat con

vorbirile dintre 
externe 
România. Stefan 
relațiilor externe 
blicii Argentina, 
Antonio Montes.

Su ace«t prilej a fost examinată 
evoluția raporturilor bilaterale în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, evidențiindu-se 
dorința celor două țări de a dez
volta si diversifica aceste relații, de 
a lărgi conlucrarea lor în sfera vieții 
internaționale, de a contribui activ 
la instaurarea St consolidarea unui 
climat de pace. înțelegere și coope
rare între națiuni.

în încheierea convorbirilor, cei 
doi miniștri de externe au semnat 
Acordul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
publicii Argentina privind cooperarea 
economică și tehnică sl au efectuat 
schimbul instrumentelor de ratificare 
a Convenției de cooperare in cerce
tarea științifică și tehnologică.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala ministrul relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argentina, 
viceamiralul Oscar Antonio Mon
tes, care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Ilie Ră- 
dulescu, ministru secretar de stat 
la M.A.E„ Constantin Niță, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
merțului Exterior și Cooperării 
nomice Internaționale, de alte 
soane oficiale.

Au fost prezenți Tulio Oscar 
gasti, ambasadorul Argentinei 
București, și membri ai ambasadei.

ministrul afacerilor 
al Republicii Socialiste 

Andrei, și ministrul 
și cultelor al Repu- 
viceamiralul Oscar

(Urmare din pag. I)
...în însorita Cîmpie 

a Dunării, acum, în 
miez de vară, arde 
flacăra bărbăției și a 
entuziasmului tine
resc. Luind aminte la 
iureșul muncii, parcă 
auzi ecourile vibrante 
de la Bumbești — Li
vezeni sau Agnita — 
Botorca. Tinerii de 
aici amplifică prin 
munca dăruită patriei, 
„hei-rup“-ul de atunci. 
Ei răspund prezent la 
chemarea patriei, ea 
acum trei decenii. 
Prezent a răspuns și 
brigadierul Ion Pleșcâ, 
un tînăr care, în anii 
epopeii Bumbești —

Co- 
Eco- 
per-
Su

la

viu Inte- 
inimă de 
poporului 

liant co-

grăitoare ex- 
încheiat în 

și dezvoltînd 
tratat, oferă 
favorabil ex-

muncii din Polonia socialistă.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

laborări o constituie relațiile eco
nomice, al căror volum este pre
văzut să crească în actualul cinci
nal de trei ori față de cincinalul 
precedent, ajungfnd la 3,3 miliarde 
ruble. Au fost încheiate o serie 
de noi acorduri pentru a imprima 
o amploare și mai largă acțiunilor 
de cooperare și specializare tn 
metalurgie, chimie, cercetarea ști
ințifică. aplicarea în producție a 
cercetărilor științei și progresului 
tehnic. Există, de asemenea, am- 

de extindere a 
colaborării în do- 
artei, educației.

ple perspective 
schimburilor și 
maniile culturii, 
invățămîntului.

România și Polonia conlucrează, 
totodată, strîns pe plan internațio
nal pentru promovarea idealurilor 
generale de pace, destindere, înțe
legere. Ca țări europene, atît de 
greu încercate in cele două răz
boaie mondiale, ele acționează pen
tru înfăptuirea unui sistem trainic 
de securitate pe continentul nos
tru, militează pentru soluționarea 
echitabilă a altor probleme majore 
de care depind pacea și progresul 
popoarelor.

Cu prilejul marii sărbători . de 
astăzi, poporul român transmite un 
cald salut poporului polonez prie
ten, urîndu-i, în același timp, tot 
mai mari succese pe calea edifică
rii socialismului, a înfloririi conti
nue a patriei sale.

Pe temeliile de otel ale industriei
La 24 iunie, în familia unui ofițer 

de marină de pe Oder și a unei în
vățătoare s-a născut o fetiță : Pauli- 
na-Agatha Zalewska. Spre bucur te 
firească a părinților ci, Paulina- 
Agatha insă a adus bucurie întregii 
țări. Nașterea ei constituie o fericită 
punte peste timp : populația Poloniei 
a atins, in acea zi, 35 milioane 
de locuitori, cit era înainte ca inva
zia hitleristă și pirjolul războiu
lui să fi pustiit pămintul țării. 
Micuța din orașul Wroclaw este, 
astfel, simbolul puterii de rege
nerare a poporului polonez, al dorin
ței sale arzătoare de a-și făuri un 
prezent și un viitor pe măsura sacri
ficiilor făcute pentru dobîndirea li
bertății și a demnității naționale.

Paulina-Agatha a văzut lumina zi
lei doar cu puțin timp inainte de 22 
iulie, zi în care poporul prieten ce
lebrează aniversarea a 34 de ani de 
la eliberarea de sub ocupația fas
cistă. In înfățișarea de azi a orașelor 
și satelor poloneze, în dinamica dez
voltării lor economice, în tot ceea 
ce s-a Înfăptuit pentru om și bună
starea lui se regăsesc forța și vitali
tatea acestui popor, capabil să clă
dească, din cenușă și ruine, o țară 
ce ocupă un loc de seamă printre 
națiunile lumii.

Pe întreg cuprinsul țării, în fabrici 
șl uzine, pe ogoare se muncește cu 
spor, se depun eforturi remarcabile 
pentru realizarea obiectivelor stabi
lite de Congresele al VI-lea și al 
VII-lea, de Conferința Națională din 
decembrie 1977 ale P.M.U.P. Ca un 
fir roșu, ca o expresie a conti
nuității politicii partidului, unul din 
obiectivele cele mai importante ale 
acestui deceniu este ritmul inalt de 
dezvoltare a economiei naționale.

...Nu există oraș in Polonia unde 
să nu te întîmpine brațul inalt al 
macaralelor. Peste tot se construieș
te. Se ridică noi cartiere de locuințe, 
magazine, școli, spitale. Se constru
iesc uzine, fabrici noi, se moderni
zează cele vechi. Investițiile din in
dustrie au făcut ca participarea in
dustriei la crearea venitului național 
să crească de la 28,7 la sută în 1950 
la 46,6 Ia sută în 1970 și la 52,3 la 
sută în 1977. In prezent, fiecare 
a doua mașină este nouă, are 
mai puțin de 5 ani. Au fost re
înnoite circa 70 la sută din utilaje șl 
instalații. Dotarea cu tehnică avan
sată, nivelul crescînd al calificării 
cadrelor, au dus nemijlocit la obți
nerea unor rezultate superioare 
producție : în 1977 
milioane tone mai 
cit in 1970 ; pînă 
descoperirii a noi 
căminte, producția 
rior va ajunge la 200 milioane tone, 
ceea ce va situa Polonia pe locul 4 
in lume. A sporit considerabil și pro
ducția de energie electrică : de la 
74,5 miliarde kWh în 1970, la 109 mi-

liarde kWh în 1977. Producția de 
oțel a crescut de la 11,8 milioane 
tone in 1970, la 17.8 milioane tone 
în anul trecut, uimind ca in 1980 să 
se depășească 20 milioane tone a- 
nual.

Este poate de-ajuns să arătăm, 
pentru a ilustra mai bine mersul as
cendent al industriei poloneze, că 
întreaga producție antebelică se re
alizează astăzi în numai... două zile. 
Și nu este vorba de o simplă creștere 
aritmetică, da un simplu spor canti
tativ. In anii socialismului, în Indus
tria țării prietene s-au produs impor
tante schimbări calitative, au apărut 
noi ramuri de producție, de înal
tă tehnicitate și competitivitate. 
Pe malul Balticii, la Gdansk, a

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

fost lansată cu 30 de ani în 
urmă o navă de 50 000 de tone 
purtînd numele unui muncitor frun
taș de la șantierul naval, abia în
ființat, „Soldek11. Acum, de pe țărmu
rile poloneze se desprind nave da 
55 000 și 100 000 de tone, specializate 
în transportul diferitelor feluri de 
materii prime, nave de pescuit ocea
nic — adevărate fabrici plutitoare de 
industrializare a peștelui, ce străbat 
mările și oceanele lumii, sub pavi
lionul a numeroase țări importatoare.

Tot o creație a acestor rodnici ani 
este și industria chimică, inclusiv 
ramura producătoare de utilaje pen
tru industria chimică. O atenție 
deosebită s-a acordat, mai alea 
începînd din 1970 încoace, dez
voltării industriei bunurilor de con
sum : s-au construit întreprinderi 
producătoare de ustensile electrocas- 
nice, au fost date in funcțiune nu
meroase unități ale industriei ușoare. 
Noile capacități înseamnă, totodată, 
noi locuri de muncă, îndeosebi pen
tru tineret. în timp ce in 1950, în 
industrie munceau 2,1 milioane per
soane, în 1977 numărul acestora a 
sporit la 5.2 milioane, in condițiile 
modernizării și automatizării proce
selor tehnologice, folosirii cu eco
nomie a forței de muncă disponibile.

In prezent, așa cum au subliniat

■ - - - -............ - - ■>'
interlocutorii noștri, oamenii muncii 
polonezi își concentrează eforturile 
și inteligența spre găsirea căilor ce
lor mai adecvate pentru a obține 
maximum de eficiență economică 
de la marile investiții făcute, de 
a îmbunătăți calitatea produselor 
la nivelul celor mai înalte exigențe 
pe plan mondial. în acest sens a fost 
introdus un nou sistem economico- 
financiar care leagă mai strins sala
riile de producția efectiv realizată, 
punindu-.se un accent deosebit pe 
dezvoltarea sortimentelor rentabile 
și scăderea pe toate căile a costu
rilor de producție. Progresul in in
dustrie este legat nemijlocit de spo
rirea veniturilor oamenilor muncii.

Dar brațele macaralelor, așa cum 
spuneam la început, nu se întind 
doar pe deasupra obiectivelor in
dustriale. La Varșovia, Katowice, 
Lodz, Gdansk, Wroclaw. Kielee și alte 
centre urbane și muncitorești au a- 
părut cartiere noi, cu o arhitectură 
modernă. Iar construcția de locuințe 
continuă in ritm intens. Cele o sută 
de „fabrici de case11 lucrează neîn
trerupt pentru a satisface dorința fi
rească a oamenilor de a avea o lo
cuință confortabilă, modernă. Și tre
buie avut în vedere că anual se în
temeiază circa 300 000 familii. In a- 
cest cincinal se prevede a se construi 
1 575 000 de apartamente ; la sfîrșitul 
acestui an, numărul celor date in fo
losință va ajunge la 900 000. Se alocă 
sume importante ocrotirii sănătății 
populației, învățămintului. culturii, 
asigurărilor sociale : in 1970 s-au alo
cat. pe locuitor, 3 538 de zloți, iar in 
prezent această «urnă trece de 7 900 
zloți.

Sînt cifre și fapte ce pot părea 
seci, rupte din file de anuar statistic, 
dar care, confruntate cu realitatea, 
cu munca și viața oamenilor, cu gîn- 
durile și sentimentele lor, prind con
tur precis, se transformă în certitu
dini. Ele se oglindesc in înfățișarea 
înfloritoare a orașelor, în clocotul 
activității economice, in existența co
tidiană a fiecărei familii, a fiecărui 
om, in mîndria cu care-ți vorbesc 
despre realizările Poloniei socialiste, 
în optimismul cu care scrutează vii
torul patriei lor.

Rodica ȘERBAN

TELEGR E

Livezeni nici nu ve
nise pe lume. El a ve
nit aici, la Nedeia — 
Măceșu, dintr-o altă 
școală a muncii pa-

în 
s-a extras cu 46 
mult cărbune, de- 
în 1980, datorită 
și importante ză- 
de cărbune supe-

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 
aniversări a Zilei renașterii Poloniei, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor. Comitetul na
țional pentru apărarea păcii, Consi
liul național al Societății de Cruce 
Roșie, alte instituții centrale și orga

nizații de masă din țara noastră au 
trimis telegrame de felicitare insti
tuțiilor și organizațiilor similare din 
Republica Populară Polonă.

♦
' Cu prilejul celei de-a XXXIV-a a- 
niversări a Zilei renașterii Poloniei, 
ambasadorul acestei țâri la Bucu
rești, Wladyslaw Wojtasik, a rostit, 
vineri seara, o cuvintare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

„Șantierul, ne spune 
Ion Pleșca, te învață 
lucruri pentru toată 
viața : să fii discipli
nat, să nu te sperii

dova-Corabia. La Ne
deia-Măceșu li s-a 
născut primul copil : 
Cornelia. Seara tîrzîu. 
după ce și-au isprăvit

sese că acești con
structori. ca si șeful 
lor. sînt disciplinați, 
harnici. Confirmă Du
mitru Gheorghe : ,.A-

„Hei-rup"! de brigadier
triotice brigadierești : 
Giurgiu — Răzmirești. 
în 1974, cînd a în
ceput lucrul la Răz
mirești. a plecat din 
Flăminzii Botoșani
lor, locul său de obîr- 
șie. împreună cu încă 
14 consăteni. Au 
trat în primele 
duri ale brigadierilor.

in- 
rîn-

de greutăți, 
de omenie, 
curajos11.

în marea 
brigadierilor 
Nedeia-Măceșu 
nesc și o familie mai 
mică : tinerii soți Du
mitru și Georgeta 
Gheorghe. S-au căsă
torit pe șantierul Sa-

să fii om 
drept și

familie a 
de la 

întîl-

oas- 
locu- 
către 
cele

z.

treburile, le sînt 
pete. în cocheta 
ință dotată de 
șantier cu toate 
necesare — televizor,
aragaz, radio, mobilier, 
frigider. Știam că 
tehnicianul Dumitru 
Gheorghe are în sub
ordine 70 de construc
tori. Ni se mai spu-

cum cîteva 
mese un 
radio de 
Portărești, 
se solicitau 
pentru descărcarea 
numai puțin de două 
vagoane cu vată de 
sticlă, trei vagoane cu 
agregate si două va
goane cu piese meta-

zile pri- 
apel prin 
la stația 

prin care 
oameni 

a

lice. Era ora 20. Nu 
am numit pe nimeni, 
doar am anuntat ape
lul. Au plecat 10 oa
meni. Dimineața 
ora 8 s-au întors 
zîmbetul pe buze si 
mi-au spus doar atît : 
«Gata, am terminat»11.

. Fapte firești. intrate 
în viata cotidiană a 
șantierului.

Vibrantul imn de 
muncă al tinereții re
voluționare răsună pu
ternic in solara cîm
pie doljeană. „Hei- 
rup 1 Hei-rup 1“ se 
aude de la o zare la 
alte și aici, unde, cu- 
rînd-curind, haldele 
vor fi mai bogate, mai 
viguroase.

la 
cu
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Un imperativ major

evidențiat de Conferința la nivel înalt a O.U.A.

Popoarele africane trebuie lăsate 
să-și rezolve singure problemele 

litigioase
KHARTUM 21. — De la trimisul 

special Agerpres, Paul Diaconu : Vi
neri, în continuarea dezbaterilor ge
nerale ale Conferinței șefilor de stat 
Si de guvern ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane, de la 
Khartum, a luat cuvîntul președin
tele Republicii Sierra Leone, dr. Ste
vens Siaka Probyn, care a subliniat 
necesitatea reglementării prin mij
loace pașnice a disputelor interafri- 
cane, a respectării integrității terito
riale și neamestecului în treburile 
interne ale statelor. El s-a pronun
țat pentru crearea unei forte africane 
care să servească drept mecanism de 
natură să permită organizației să răs
pundă pericolelor ce amenință inde
pendenta statelor africane. Referin- 
du-se apoi la lupta dusă pentru eli
berarea sudului Africii, vorbitorul a 
spus : în Zimbabwe, participarea 
Frontului Patriotic trebuie să fie asi
gurată în orice reglementare rezona
bilă. de durată, iar în Namibia. ..orice 
soluționare care nu va include 
participarea deplină si activă a 
S.W.A.P.O. este sortită eșecului".

Mulțumind tuturor tarilor africane 
Si neafricane prietene care au aju
tat Angola să-și dobîndească inde
pendenta. Agostinho Neto, președin
tele Republicii Populare Angola, a 
propus adoptarea, la nivelul O.U.A.. 
a unor proiecte privind industrializa
rea țărilor continentului, precum si 
crearea unei piețe comune, proiecte 
care să contribuie la creșterea po
tențialului economic al statelor afri
cane.

Președintele Comitetului Militar de 
Eliberare Națională din Mali, șeful 
6tatului. colonel Moussa Traore, 
a exprimat îngrijorarea tării sale 
fată de evoluțiile conflictuale pe 
continent si pericolul interven
ției străine si a optat pentru gă
sirea de soluții problemelor africane 
potrivit principiilor Cartei O.U.A. în 
legătură cu propunerile vizînd crea
rea unei forte panafricane. președin
tele Traore a relevat că aceasta tre
buie să asigure securitatea Africii 
împotriva intervenției străine si în 
nici un caz să nu poată fi folosită 
împotriva vreunui stat african. El s-a 
pronunțat pentru întărirea cooperării 
dintre statele Africii si celelalte țări, 
în special țările arabe, și a chemat 
O.U.A. să depună eforturi pentru re
concilierea diferendelor africane.

Președintele Consiliului Superior

Realizări ale economiei naționale a U.R.S.S. 
în primul semestru al acestui an

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în 
primul semestru al acestui an, pro
ducția Uniunii Sovietice a marcat o 
creștere de 5,2 la sută în comparație 
cu perioada corespunzătoare a anului 
1977 — se arată în comunicatul Di
recției centrale de statistică a 
U.R.S.S. Productivitatea muncii a 
crescut cu 3,8 la sută,' realizîndu-se 
pe această cale peste 75 la sută 
din creșterea producției. în perioada 
amintită, industria sovietică a furni
zat economiei naționale 600 miliarde 
kWh energie electrică, 279 milioane 
tone țiței, 76,5 milioane tone otel, a 
crescut producția de metale neferoa
se, de metale rare și produse petro
chimice.

Potrivit datelor preliminare — 
menționate in comunicat — suprafe
țele agricole însămînțate sînt de

Convorbiri la nivel înalt siriano - iordaniene
DAMASC 21 (Agerpres). — La Da

masc au luat sfîrșit convorbirile din
tre președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad, și regele Hussein al Iorda
niei, aflat într-o scurtă vizită în a- 
ceastă țară. în cadrul convorbirilor, 
la care au luat parte și alte oficia
lități siriene și iordaniene, cei doi 
șefi de stat au examinat situația ac
tuală din lumea arabă, evoluțiile din

(Urmare din pag. I)
componentă primordială a noii ordini 
economice internaționale.

De aci decurge necesitatea imperi
oasă de a se elimina restricțiile, dis
criminările, piedicile care persistă 
în calea schimburilor tehnico-științi- 
fice, de a se asigura toate condițiile 
pentru desfășurarea largă a unei co
laborări rodnice, reciproc avanta
joase.

0 concepție constructivă, 
profund umanistă. Pentru a 
răspunde țelurilor nobile ce îi revin, 
cooperarea pe planul culturii, știin
ței, artei, ca șl în orice alt domeniu, 
se cere clădită pe temelia principii
lor noi menite să guverneze relațiile 
Interstatale — principiile indepen
dentei și suveranității naționale, e- 
galitătii în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. Numai stricta respectare a a- 
cestor norme fundamentale poate a- 
sigura valorificarea deplină a valen
țelor constructive ale colaborării cul
turale, creează premisele ca ea să ser
vească realmente înțelegerii, destin
derii șl securității internaționale.

In concordantă cu aceste principii. 
România afirmă în viața internațio
nală o concepție profund umanistă, 
potrivit căreia schimburile culturale 
trebuie să ducă la întărirea respec
tului față de tradițiile și cultura ori
ginală a fiecărui popor, să contribuie 
la răspindirea valorilor culturale au
tentice, să cultive idealuri morale și 
sociale înaintate, să înnobileze ființa 
umană, asigurînd, totodată, înflorirea 
spirituală a societății în ansamblu.

într-o asemenea viziune, dezvolta
rea colaborării internaționale presu
pune un schimb liber de valori cul
turale, de idei și de informații, dar. 
în același timp, și o poziție activă, 
combativă împotriva unor fenomene 
negative, a unor manifestări retro
grade. Astfel, este evidentă incom
patibilitatea dintre scopul nobil a! 
schimburilor culturale și propaganda 
de război. Mesajele unei spiritualități 
înaintate nu pot fi decit mesaje de 
pace și bună înțelegere*între popoare. 
Din păcate, trebuie spus că în ulti
mul timp, în legătură directă și cu 
unele evoluții negative din viața in
ternațională, asistăm la o recrudes
cență a propagandei de război, se 
constată o intensificare a apariției de 

Militar al Republicii Ciad, șeful sta
tului. generalul Felix Malloum, s-a 
pronunțat pentru aplicarea în rela
țiile dintre statele africane a princi
piilor Cartel O.U.A.. care preconizea
ză egalitatea si neintervenția în tre
burile interne. Statele africane, a de
clarat el, trebuie să-și soluționeze 
disputele fără intervenții străine.

Șeful delegației Republicii Popu
lare Congo, Okongo. reprezentant al 
președintelui Joachim Yhomby-O- 
pango. s-a referit in principal la ne
cesitatea dezvoltării cooperării între 
statele africane și s-a pronunțat pen
tru întărirea luptei în vederea de
mascării planurilor colonialiste și 
neocolonialiste, împotriva regimuri
lor rasiste și politicii de apartheid.

Președintele Republicii Democrati
ce Sao Tomâ și Principe, Manuel 
Pinto da Costa, a adresat un apel la 
unitate, pentru lichidarea rasismului 
și colonialismului pe continent, pen
tru sprijinirea mișcărilor de elibe
rare. El a arătat, totodată, că țara sa 
depune toate eforturile pentru înlătu
rarea dificultăților economice moște
nite din perioada dominației colo
niale.

Ministrul de externe etiopian, Fe- 
leke Gedle Giorgis, a făcut o evaluare 
a situației din Cornul Africii, expu- 
nînd poziția tării sale în această 
problemă. ..Poporul si guvernul Etio
piei socialiste — a spus el — doresc 
si sînt hotărîte să vadă restabilirea 
unei păci durabile în Cornul Africii".

Primul ministru al Marocului, 
Ahmed Osman, și-a consacrat cuvîn- 
tarea expunerii poziției tării sale pri
vind Sahara occidentală si a insistat 
asupra necesității de a se asigura 
unitatea pe continentul african, pen
tru ca eforturile să poată fi îndrep
tate spre solutionarea problemelor 
serioase afectînd emanciparea si dez
voltarea popoarelor Africii.

Președintele Republicii Liberia, 
William Richard Tolbert jr.. a pre
zentat un proiect de rezoluție asupra 
problemei Namibiei. Sprijinit de Li
beria. Tanzania. Botswana. Zambia, 
Mozambic. Angola. Nigeria si Sudan, 
proiectul de document salută acordul 
de la Luanda în problema Namibiei. 
Proiectul de rezoluție cheamă O.N.U. 
la aplicarea rezoluțiilor privind in
dependenta Namibiei si recunoaște
rea S.W.A.P.O. drept singurul repre
zentant al poporului namibian.

aproximativ 217,9 milioane ha, pro
ducția de carne și ouă a crescut cu 
aproape 6 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 1977. Agricultura 
sovietică a beneficiat de 182 000 
tractoare noi, aproape 95 000 combine 
de diferite tipuri și de 40,9 milioane 
tone îngrășăminte minerale ; comer
țul exterior al U.R.S.S. a atins în pe
rioada amintită nivelul de 34,3 mi
liarde ruble, înregistrînd o creștere 
de 6,8 la sută comparativ cu primul 
semestru al anului trecut. Salariile 
muncitorilor au crescut cu 3,4.1a sută, 
iar veniturile colhoznicilor cu 6 la 
sută. Din fondurile de stat au fost 
construite și date în folosință 575 000 
apartamente noi.

La 1 iulie 1978, populația Uniunii 
Sovietice a fost de 261,2 milioane lo
cuitori.

Orientul Mijlociu, probleme legate 
de ocuparea de către Israel a unor 
teritorii arabe, chestiuni privind 
mișcarea palestiniană de rezistentă, 
precum și relațiile bilaterale și căile 
susceptibile să ducă la consolidarea 
acestora. Hafez Al-Assad și suvera
nul hașemit au subliniat necesitatea 
consolidării solidarității arabe — re
latează agenția I.N.A.

cărți, publicații, filme care răspîn- 
desc „cultul armelor", alimentează 
psihoza războiului atomic, fac apo
logia fascismului și rasismului — 
ceea ce, firește, contravine interese
lor destinderii, constituie încercări de 
a reînvia atmosfera „războiului rece", 
cu consecințele ei atît de nefaste.

Principiile umanismului adevărat 
repudiază, de asemenea, acele „pro
ducții culturale"' în care abundă 
pornografia, exaltarea consumului de 
droguri, violența, brutalitatea, crima 
și care, prin aceasta, nu pot decît să 
otrăvească sufletele oamenilor, mal a- 
les ale tinerilor, „să polueze" me
diul spiritual.

Cu totul inadmisibil este șl faptul 

SCHIMBURILE CUL TURALȘTIIHȚIFICE
că. sub pretextul „liberei răspîndirl" 
a informațiilor, nu rareori se ascund 
manifestări profund contrare relați
ilor de prietenie între popoare, se 
desfășoară o activitate de dezinfor
mare și denigrare a altor popoare, 
apar recidive ale politicii șovine, de 
învrăjbire între popoare. Evident, a- 
semenea practici, constituind acte 
de ingerință în treburile altora, 
dăunează relațiilor prietenești din
tre popoare, intereselor destinde
rii. România consideră că acti
vitatea de informare trebuie sâ 
respecte adevărul, să se desfă
șoare într-un spirit constructiv, 
să promoveze statornic bunele re
lații dintre popoare si state. 
Partidul nostru se pronunță con
secvent și încurajează informarea 
veridică, de Ia sursă, dezbaterea de 
idei, schimbul de opinii, relevînd în 
permanentă necesitatea ca acestea să 
se desfășoare într-un spirit construc
tiv, de respect reciproc, de recepti
vitate fată de punctele de vedere ale 
tuturor părților, numai astfel ele pu
țind contribui la înțelegere si priete
nie între popoare.

în flagrantă contradicție cu cerin
țele unei cooperări culturale, reci
proc avantajoase, se află si practica 
încurajării „exodului de creiere" din 
țările în curs de dezvoltare, care au

ST bolmIdiu agențiile de presă transmit:
• Puternica efervescenta poli
tica după anularea alegerilor 
generale de la 9 iulie • Pre
ședintele Banzer își reafirmă 
hotărîrea de a demisiona • O 
junta militară va prelua în 
mod virtual conducerea țării

LA PAZ 21 (Agerpres). — în urma 
efervescentei politice provocate în 
Bolivia de anularea alegerilor gene
rale. desfășurate în tară la 9 iulie, 
precum si de reafirmarea deciziei 
actualului șef al statului de a demi
siona din funcție la 6 august, guver
nul bolivian a declarat starea de ase
diu în întreaga tară. în virtutea 
acestei măsuri, impusă prin decret, 
,ln Bolivia sînt suspendate toate ga
ranțiile constitutionale.

Surse militare din La Paz. citate 
de agențiile Reuter si France Presse, 
afirmă că o juntă militară de urgen
tă. formată din trei membri, va pre
lua în mod provizoriu conducerea 
după retragerea președintelui Hugo 
Banzer. Acesta a precizat că mili
tarii sînt cel care vor hotărî viitorul 
politic al tării.

Pe de altă paria, agenția France 
Presse relatează că elemente mili
tare bollviene au preluat vineri con
trolul asupra orașului Santa Cruz de 
la Sierra, la o mie kilometri est de 
La Paz. pentru a cere autorităților 
electorale revocarea deciziei de anu
lare a recentelor alegeri generale si. 
respectiv. Învestirea generalului Pe- 
reda Asbun — declarat cîstigător al 
scrutinului cu 50,03 la sută din votu
rile exprimate la 9 iulie — în funcția 
de șef al statului bolivian.

Președintele Hugo Banzer a reunit 
de urgentă, la sediul Statului major 
general, pe cel trei comandanți șefi 
ai forțelor armate, pentru a analiza 
ultimele evoluții ale situației Interne. 
Se precizează, totodată, că forte poli
țienești patrulează înarmate pe stră
zile capitalei, iar politia militară a 
luat poziție în jurul palatului prezi
dențial.

Reuniunea Direcțiunii 
P. C. Italian

ROMA 21 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian s-a 
reunit, la 20 iulie. în vederea pregă
tirii apropiatei plenare a Comitetului 
Central — Informează agenția 
A.N.S.A. Secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer. a prezentat, .cu 
acest prilej, un raport în legătură cu 
ultimele evoluții politice interne 61 
activitatea viitoare a partidului.

Miting de masâ la Coruche, în Portugalia, în apărarea reformei agrare, care, 
în ultimul timp, a devenit tot mai frecvent ținta atacurilor unor forțe 

conservatoare

atîta nevoie de specialiști, de cadre 
naționale în opera de dezvoltare eco
nomică șl culturală ; „racolarea" sub 
această formă a specialiștilor este 
un fenomen cvasiidentic, prin 
esența sa. cu spolierea resurselor 
naturale în perioada colonialismului.

Aspecte acute prezintă si problema 
Informației pe plan mondial. împăr
țirea lumii în state avansate econo
mic și state rămase în urmă, persis
tența și adîncirea decalajelor se tra
duc pe planul informației prin aceea 
că marile mijloace de comunicare în 
masă sînt deținute de fostele metro
pole ; ca urmare, acestea prezintă șl 
interpretează fenomenele vieții inter
naționale prin prisma intereselor 

lor ; ele ațîță disensiunile între sta
tele care și-au dobîndit independen
ta. ignoră procesele noi. eforturile 
ce se depun în aceste state in scopul 
lichidării grelei moșteniri a trecutu
lui; trec sub tăcere sau prezintă de
format pozițiile politice, inițiativele 
și propunerile avansate de acestea 
în vederea soluționării problemelor 
mondiale. Tocmai de aceea se afirmă 
cu tot mai multăi vigoate cerința 
„decolonizării" informației, a instau
rării unei ordini noi și în acest do
meniu.

Promotoare activă a 
schimburilor culturale. Pozi_ 
țiile de principiu pentru care se pro
nunță și pe care le susține Româ
nia în domeniul schimburilor pe plan 
cultural își găsesc materializarea 
într-o activitate concretă, de o tot 
mai mare amploare și diversita
te. Țara noastră poartă peste ho
tare mesajul spiritualității unui po
por cu un eroic trecut de luptă pen
tru libertate și dreptate, cu realizări 
remarcabile în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale, capabil, 
prin talentul și capacitățile sale crea
toare, descătușate în anii puterii 
populare, să contribuie la îmbo

Președintele R.S.F. IUgO- 
SlaVia, IosiP Broz Tito, l-a primit 
vineri, la Split, pe secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a- 
flat Intr-o vizită în Iugoslavia, cu 
care a avut o convorbire prieteneas
că — Informează agenția Tanlug. La 
Întrevedere a fost prezent Iosip 
Vrhovet, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

Protocolul de colaborare 
între Radioteleviziunea ro
mână și Televiziunea din 
R.D. Germană, p* anU 1978~ 
1979, a fast semnat vineri la Berlin 
de Gheorghe Tache, ambasadorul ță
rii noastre la Berlin, și de Heinrich 
Adameck, președintele Comitetului de 
Stat pentru Televiziune al R.D.G. 
Protocolul prevede intensificarea 
schimburilor de programe și mar
carea unor date șl evenimente im
portante din viața popoarelor celor 
două țări.

Incidente în Nicaragua. 
Două persoane și-au pierdut viața 
In cursul incidentelor care au avut 
loc Intre efective ale Gărzii Națio
nale din Nicaragua și participanțil 
la manifestațiile de protest orga
nizate împotriva regimului dictato
rial al președintelui Somoza. Mani
festațiile ah avut loc în contextul 
grevei generale de 24 de ore care a 
paralizat întreaga activitate din 
Nicaragua. Greva a fost lansată la 
chemarea Frontului Amplu de Opo
ziție (F.A.O.), organizație politică 
recent creată, cu participarea a nu
meroase partide, între care Uniunea 
Democratică de Eliberare '. (UDEL), 
centrale sindicale, federații studen
țești.

La Phenian >u BVUt Ioc con- 
vorbiri între delegațiile Partidului 
Muncii din Coreea și Partidului So
cialist din Japonia, în cursul cărora 
s-a făcut un schimb de opinii asu
pra unor probleme de interes comun.

Pentru o conferință în 
problema rhodesiană. M1- 
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, David Owen, și secretarul 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, au 
declarat, la Londra, că guvernele 
celor două țări vor continua efortu
rile în vederea convocării unei con
ferințe a tuturor părților pentru re
glementarea problemei rhodesiene. 
Șeful Foreign Office-ului a adăugat 
că emisari diplomatici ai celor două 
guverne vor reveni, în curlnd, în 
Africa australă, pentru a continua 
contactele în problema menționată.

gățirea tezaurului culturii și civi
lizației universale. Și, desigur, con
stituie un motiv de adincă satisfacție 
constatarea că acest mesaj trezește 
un interes viu, crescînd pe toate me
ridianele. că valorile autentice roma
nești în domeniu] științei, culturii, 
învățămîntului, literaturii, artei, fol
clorului se bucură de o deosebită 
apreciere peste hotare. în acest con
text, se cuvine relevată prețuirea 
pentru gîndirea social-politică româ
nească — o expresie concludentă 
fiind larga răspîndire a lucrărilor 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, apăru
te în traduceri în zeci de țări ala 
lumii.

în același timp, poporul român, 

angajat cu toate forțele șl capacită
țile creatoare In construirea socialis
mului — operă Istorică ce se poate 
înfăptui numai pe baza celor mai noi 
cuceriri ale cunoașterii umane — 
este profund interesat șl receptiv 
fată de tot ce a realizat mai bun o- 
menirea în toate domeniile. în acest 
sens. România promovează o politi
că de largă deschidere spre tot ce 
este valoare autentică a gîndirii și 
creației celorlalte popoare și poate 
Îmbogăți orizontul oamenilor muncii 
din patria noastră.

în prezent, țara noastră are relații 
culturale cu peste 140 de state, pe 
bază de acorduri, programe, înțele
geri, convenții etc. Acest curs ascen
dent. mereu mai variat și mai bogat 
în ultimii ani, și-a găsit expresie in 
marele număr de opere ale literaturii 
clasice și moderne traduse si tipărite 
la noi. ca și in răspindirea cărții ro
mânești în diferite țări ale lumii ; în 
sutele de turnee întreprinse de for
mații artistice românești pe toate 
continentele, ca si în spectacolele 
date la noi de colective străine ; in 
contactele dintre oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști ; în numeroa
se alte forme de contacte, schimburi 
de idei, de experiență. Firește, dez
voltarea în continuare a acestui curs 
reclamă îmbunătățirea activității de

Negocierile între guver
nele R. P. Chineze și Japo
niei k* vederea Încheierii unul tra
tat de pace ți prietenie între cele 
două țări s-au reluat vineri la Pe
kin — informează agenția China 
Nouă. Delegațiile slnt conduse de 
Han Nien-lun, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. Chi
neze, și Shojl Sato, ambasadorul 
Japoniei la Pekin.

Cooperarea economică 
iugoslavo—bulgară. Bel- 
grad s-a Încheiat cea de-a XV-a se
siune a Comisiei mixte lnterguver- 
namentale de cooperare economică 
și tehnico-știlnțlfică iugoslavo-bul- 
gare, transmite agenția Tanlug. în 
protocolul semnat se constată dez
voltarea favorabilă a cooperării bi
laterale, preconizîndu-se o extindere 
a acesteia, precum șl a specializării 
în producția industrială.

BRAZZAVILLE tl (Agerpres). 
— La sediul Bibliotecii naționale 
populare din Brazzaville a avut 
loc vineri ceremonia donării 
unui lot de publicații românești 
insumînd 150 de titluri, din par
tea Bibliotecii Centrale de Stat 
din București, in cadrul alocu
țiunilor rostite cu acest prile) 
de secretarul general al Minis
terului Culturii, Artelor și Spor
tului din R.P. Congo și de În
sărcinatul cu afaceri a.i. al Am
basadei Republtcii Socialiste 
România la Brazzaville au fost 
subliniate bunele relații de coo
perare existente intre cele două 
țări și popoare.

Ministrul de externe al 
R.P.D. Coreene la Relgrad. 
Președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, Veselln 
Giuranovicl. l-a primit pe Hă Dam, 
vicepremler al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene, aflat în vizită la 
Belgrad. Cu acest prilej a fost evi
dențiată evoluția favorabilă a rela
țiilor pe linie. de stat șl de partid 
dintre cele două țări socialiste ne
aliniate, precum și Întărirea coope
rării economice lugoslavo-coreene șl 
s-a subliniat necesitatea unor noi 
eforturi pentru dezvoltarea în con
tinuare a acestor relații. Au fost 
abordate o serie de probleme inter
naționale și, în special, aspecte le
gate de apropiata conferință la nivel 
ministerial a țărilor nealiniate, ex- 
primîndu-se dorința celor două țări 
de a coopera pentru ca această con
ferință să se încheie cu succes.

La Panmunjon * avut !oc 
cea de-a 454-a reuniune a Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea, la 
cererea R.P.D. Coreene — infor
mează agenția A.C.T.C. A fost re
glementată problema restituirii unei 
nave sud-coreene, reținută de partea 
nord-coreeană la începutul acestei 
luni, în estuarul fluviului Han.

Pregătiri pentru „naveta spațială"
• 35 de astronaut! — 29 bărbați șl 6 femei — vor efectua 
în Cosmos cercetări în domeniile medicinii, fizicii și biologiei

• Pentru „astronaute”... un model nou de costum
HOUSTON 21 (Ager

pres). — Administrația 
națională pentru aero
nautică și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA) 
a definitivat componen
ța grupului de 35 astro- 
nauți care vor face par
te din echipajele misiu
nilor de la bordul „na
vetei spațiale" america
ne. Grupul a început 
deja, la Centrul spațial 
„Johnson" din Houston, 
un program special de 
pregătire și antrena

ment, care va dura doi 
ani.

Din cel 35 de astro- 
nauți — 29 de bărbați șl 
6 femei — 15 sînt piloți 
de profesie, iar 20 —
specialiști In diverse 
domenii ale științei. El 
se vor pregăti pentru 
îndeplinirea unor cer
cetări speciale în spa
țiul cosmic în domenii
le medicinii, fizicii șl 
biologiei.

Agenția Associated

prezentare în străinătate a realități
lor românești, o atitudine mai activă 
din partea forurilor de resort din ță
rile cu care avem relații culturale.

Preocuparea țării noastre pentru 
dezvoltarea colaborării și schimburi
lor cu alte țări în domeniul culturii, 
științei, educației, în scopul întăririi 
prieteniei între popoare s-a manifes
tat și în cadrul forurilor și reuniu
nilor internaționale. Așa, de pildă, 
este cunoscut interesul larg de 
care s-au bucurat propunerile pre
zentate de România în cadrul re
uniunilor general-europene, atît la 
Helsinki, cît și la Belgrad, pri
vind organizarea de festivaluri ale 
prieteniei, care să includă manifes

tări teatrale, muzicale el coregrafice, 
mese rotunde, simpozioane, colocvii, 
cu participarea de specialiști din do
meniul respectiv. Transpunînd în 
practică astfel de initiative, acțio- 
nînd hotărît In spiritul Actului final 
de la Helsinki, tara noastră a găzduit 
Festivalul european al prieteniei. 
Festivalul de folclor al țărilor balca
nice și alte acțiuni, care, prin mesa
jul lor umanist, au contribuit efec
tiv la dezvoltarea prieteniei și în
țelegerii între popoare.

în dorința de a determina ca în
treaga această activitate de relații șl 
schimburi cultural-științifice și artis
tice să fie ridicată pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat in luna martie „HOTARÎREA 
CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
LEGATURILOR DE PRIETENIE. A 
colaborării și schimburilor 
ÎN DOMENIUL CULTURII. EDUCA
ȚIEI. ȘTIINȚEI ȘI INFORMAȚII
LOR" — amplu program de măsuri 
concrete pentru promovarea schim
burilor culturale in toate domeni'le. 
Un accent deosebit se pune în hotă- 
rire pe îmbunătățirea activității de 
prezentare în străinătate a reali
tăților românești, a istoriei patriei, a 
producțiilor cultural-artistice ale po
porului nostru — ca o oontribuție

Președintele Franței, la 
Lisabona. Prbitr'° nou4 
vedere avută cu președintele Portu
galiei. Antonio Ramalho Eanes, pre
ședintele Franței, Valăry Glscard 
d’Estaing, ți-a încheiat vineri vizita 
oficială de trei zile efectuată la Li
sabona. Agenda acestor contacte a 
fost dominată de problema aderării 
Portugaliei la Piața comună. Au fost, 
de asemenea, abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, în rlndul cărora 
situația celor peste 900 000 de mun
citori portughezi din Franța a o- 
cupat un loc aparte. Situația din 
Africa și relațiile dintre țările vest- 
europene și cele africane s-au aflat, 
de asemenea, pe agenda convorbiri
lor.

Noul șef al guvernului 
din Guineea-Bissau. Coml- 
tetul Executiv al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (PAIGC) 
a aprobat propunerea președintelui 
Consiliului de Stat, Luis Cabrai, pri
vind desemnarea comandantului 
Joao Bernardo Vieira în funcția da 
președinte al Consiliului Comisari
lor de Stat (guvernul). Vieira a 
Îndeplinit, pînă în prezent, funcția 
de președinte al Adunării Națio
nale Populare (parlamentul).

PrOtOSt. Partidul Comunist 
German a dat publicității o declara
ție în care protestează energic îm
potriva înscrierii Iul Herbert Mies, 
președintele P.C. German, și a altor 
membri ai conducerii partidului, „pe 
listele negre ale persoanelor cău
tate", așa cum rezultă dintr-o emi
siune a televiziunii vest-germane. 
Asemenea acțiuni arbitrare con
travin Constituției R.F.G. — se arată 
în declarația amintită.

Primul ministru danez, 
Anker Juergensen, a anunțat că Da
nemarca subscrie la Declarația asu
pra terorismului adoptată la reuniu
nea la nivel înalt a principalelor 
țări occidentale Industrializate. El 
a precizat că guvernul său va exa
mina conținutul acestui document 
împreună cu guvernele Suediei șl 
Norvegiei, țări cu care Danemarca 
cooperează In domeniul transportu
rilor aeriene, In cadrul companiei 
„S.A.S.".

Atentat la Madrid
MADRID 21 (Agerpres). — Vineri 

a fost comis la Madrid un atentat 
căruia i-au căzut victimă generalul 
Juan Sanchez Ramos Izquierdo, de 
la Ministerul Apărării, șl aghiotantul 
acestuia, locotenent-colonelul Juan 
Perez Rodriguez. Autoare a atenta
tului s-a declarat organizația extre
mistă autointitulată „Grupurile înar
mate proletare" (G.A.P.). Poliția spa
niolă consideră că G.A.P. ar putea 
avea legături cu organizația GRAPO, 
care a pus la cale, în ianuarie 1977, 
răpirea generalului Emilio Villaes- 
cusa, președintele Consiliului Suprem 
al justiției militare.

Press subliniază, cu 
umor, că primele pro
bleme provocate de ca
racterul mixt al grupu
lui nu au întîrziat să 
apară. Astfel, partea 
superioară a costume
lor de astronauți, croi
tă pînă acum exclusiv 
pentru bărbați, s-a do
vedit Inutilizabilă pen
tru femei, fapt ce a 
Impus trecerea la exe
cuția unul al doilea 
model.

Importantă la opera de cunoaștere 
reciprocă, de apropiere intre po
poare. La aceasta este menit să con
tribuie Centrul național pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu 
alte popoare, organism obștesc care 
a primit sarcina de a coordona pro
gramele de relații si schimburi cul
turale ale instituțiilor centrale, orga
nizațiilor de masă șl obștești, de a 
se preocupa de îmbunătățirea conti
nuă. pe bază de reciprocitate, a in
formării opiniei publice internațio
nale asupra realităților românești șl 
reflectarea lor mai bogată de către 
mijloacele de informare de peste 
hotare. în baza aceleiași hotărln au 
apărut noi publicații în limbi de cir
culație internațională („Actualitatea 
românească", precum și traduce
rea săptămlnalulud de politică ex
ternă „Lumea"). O preocupare 
cresclndă se manifestă pentru îmbu
nătățirea producției de bunuri cultu
rale — cărți Si alte tipărituri, filme 
artistice si documentare, spectacole, 
discuri etc. — și crearea tuturor con
dițiilor pentru a se asigura înscrierea 
lor ne scară cit mai largă In circuitul 
mondial al valorilor literaturii, tea
trului. muzicii, cinematografiei, arte
lor plastice. S-au intensificat turnee
le peste hotare ale diferitelor forma
ții artistice ; corespunzător rolului 
important al științei în viata econo- 
mico-socială a tării noastre, se acor
dă o atentie deosebită relațiilor știin
țifice și pe linie de învătămînt, ur- 
mărindu-se intensificarea contactelor, 
schimburilor de experiență, de păreri 
și informații între savanti si cercetă
tori. prin participarea la congrese și 
alte reuniuni științifice internaționale, 
prin publicarea de comunicări, prin 
intensificarea schimburilor documen
tare, de cărți, periodice etc. O aten
ție deosebită se acordă în țara noas
tră dezvoltării continue a turismului 
internațional.

în mod evident, toate aceste pre
ocupări. slujind progresului patriei 
noastre, tind, totodată, să sporească 
contribuția României socialiste la 
marea operă de cunoaștere si apro
piere între poporul nostru și cele
lalte popoare ale lumii. Astfel, 
România socialistă oferă și ne acest 
plan exemplul unei contribuții active 
Ia promovarea coexistentei pașnice, 
la destinderea si înțelegerea interna
țională. la făurirea unei lumi mal 
drepte și mai bune.

Ion FINTÎNARU
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• LOCUINȚA ORI
GINALĂ... Un pensionar din 
apropierea Moscovei, fost con
structor de avioane, și-a con- 
ștruit această originală locuin
ță. Principala materie primă 
utilizată — sticle de bere și de 
vin, fixate cu ajutorul cimen
tului. Corpul clădirii, cu cinci 
etaje, este construit din sticle 
de culoare închisă, frontonul — 
din sticle albe. Noaptea, cînd 
se aprind becurile electrice, 
casa, înaltă de 20 de metri, se 
luminează feeric. Buteliile din 
sticlă sînt un material de con
strucție accesibil și practic : în 
sezonul cald ele mențin răcoa
rea în interiorul clădirii, iar 
iama pereții acesteia se com
portă ca un termos.

• MILIARDE RISIPI
TE IN FUMUL DE ȚI
GARA. Cifre amețitoare au 
fost menționate în cadrul unei 
conferințe internaționale desfă
șurate la New York. Și, Întrunit 
deviza conferinței era „Stop 
fumatului", este lesne de înțe
les că cifrele se referă la țigări 
și la sume de bani care se 
transformă in fum șl pier in 
atmosferă — pe care o mal și 
poluează : un trilion (unu ur
mat de 18 zerouri) de țigări 
sînt fumate anual în întreaga 
lume, costul lor, precum și 
pierderile pe care le implică 
bolile tabagice ridicindu-se la 
100 miliarde de dolari. O sumă 
uriașă, care ar putea fi utilizată 
mult mai cu folos în alte 
scopuri.

• CONSUMUL DE 
ALCOOL. Datele statistice 
arată că Franța se situează 
pe primul loc între țările occi
dentale în ce privește con
sumul de băuturi alcoolice, 
fiecărui francez revenindu-i 
in medie 16.5 litri pe an. Ur
mează portughezii — 14,1 litri 
pe an. spaniolii — 14 litri, lu
xemburghezii — 13,4 litri, ita
lienii — 12,7 litri, vest-ger- 
manii — 12,5 litri, austriecii — 
11,2 litri și olandezii — 8,3 litri. 
Acest nivel este apreciat ca în
grijorător, mai ales ținînd cont 
de faptul că în special în rân
dul tineretului ia amploare con
sumul de băuturi alcoolice.

• PLUGUL SUBAC
VATIC este o invenție a in
ginerilor suedezi și canadieni. 
Remorcată de un vapor spe
cializat în montarea cablurilor 
pe fundul apelor, mașina este 
coborîtă în adîncuri, unde sapă 
o tranșee, așază în ea cablul, 
apoi îl acoperă cu nisip pentru 
ca să nu fie deteriorat de fiin
țele marine sau de ancorele 
vapoarelor. Cu ajutorul acestui 
plug, în zona de nord-est a 
continentului american a fost 
instalată o linie de forță de o 
sută MW între insula Prințul 
Edward și teritoriul Canadei. 
Cisternele de pe plug slujesc 
drept balast în momentul imer
siunii utilajului. Plugul este 
comandat de pe vaporul care-1 
remorchează.
• APARATE DE DE

TECTAT CUTREMURELE, 
în Japonia au fost create în 
premieră aparate seismice sub
marine pentru prevederea cu
tremurelor de pămînt. Patru a- 
semenea aparate vor fi instalate 
în curînd de-a lungul faliei de 
pe fundul Oceanului Pacific, 
considerată ca „focar" al seis
melor in regiunea Tokal din 
centrul țării. Fiecare aparat 
cîntărește 1,3 tone și este con-, 
ceput pentru a rezista la o pre-’ 
slune submarină corespunzătoa
re unei adîncimi de 4 000 de 
metri. Datele recepționate de a- 
parate, inclusiv cele mal mici 
schimbări ale scoarței terestre, 
vor fi transmise laboratorului 
din Tokio 24 de ore din 24. Ob
servațiile vor Începe in luna 
septembrie anul acesta, ansam
blul sistemului urmînd să de
vină în întregime operațional 
în aprilie anul viitor.

• TEATRUL ESCHI
MOȘILOR. Un grup de 
eschimoși din Groenlanda care 
își fac studiile superioare la 
Copenhaga a înființat în ca
pitala Danemarcei primul stu
dio de artă dramatică eschi- 
mosă. Cu banii oferiți de dife
rite organizații, ei au amenajat 
o mică sală de spectacole, ate
liere, cabine pentru actori șl 
repetiții și au început pregăti
rea pentru teatru a cîtorva zeci 
de tinere talente, sub îndruma
rea unui cunoscut actor danez. 
Studenții își confecționează sin
guri costumele și decorurile, iar 
spectacolele date de ei se 
bucură de afluența publicului, 
în curînd formația „Tukak" — 
așa a fost denumit teatrul es
chimos — va întreprinde cel 
dinții^ turneu în marea insulă 
natală, Groenlanda, unde arta 
dramatică nu este cunoscută ca 
atare. (însuși cuvîntul teatru 
lipsește din limba eschimoși
lor). în repertoriu — piese care 
promovează tradițiile legende
lor populare groenlandeze.
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