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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

cu membri ai conducerii Uniunii scriitorilor
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întilnit, în stațiunea Neptun. 
cu- membri ai conducerii Uniunii 
scriitorilor, secretari ai asociațiilor 
scriitorilor, directori de edituri, re
dactori șefi ai publicațiilor cultural- 
artistice. --

La această tntilnire au participat 
tovarășii Manea Mănescu și Dumitru 
Popescu.

Cu acest prilej, reprezentant’1 
Uniunii scriitorilor care au luat cu- 
vintul au înfățișat activitatea desfă
șurată in ultima perioadă de uniune 
pe planul îndrumării creației litera
re, al intensificării participării meni
urilor uniunii la viața socială si po
litică a țării, al lărgirii contactului 
acestora, în cadrul unor tot mai va
riate acțiuni, cu masele de oameni 
ai muncii — adevărat» beneficiari ai 
culturii noastre socialiste, creatorii 
bunurilor materiale ale societății.

A fost subliniată justețea politicii 
prâlfrivate de partidul și statul nos
tru pentru dezvoltarea culturii noi, 
socialiste, pentru crearea condițiilor 
în vederea participării la viata spi
rituală a unor categorii tot mai largi 
de oameni ai muncii din toate do
meniile. pentru ridicarea continuă a 
nivelului de cultură al întregului 
nostru popor.

S-a reliefat faptul că succesele de 
seamă obținute în înflorirea lite
raturii și artei se datoresc gri
jii permanente a partidului, per
sonal a secretarului general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
crearea condițiilor menite să stimule
ze talentele autentice, pentru climatul 
social si politic propice valorificării 
largi a tuturor capacităților crea
toare. pentru legarea tot mai strinsă 
a literaturii si artei de viata po
porului, de cerințele si exigentele tot 
mai înalte ale oamenilor muncii.

In încheierea ședinței a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
care a înfățișat o serie de obiective 
și sarcini majore ce stau în prezent 
în fata membrilor Uniunii scriitori
lor. a tuturor scriitorilor și artiștilor 
din patria noastră. Subliniind nece
sitatea sporirii preocupării uniunii 
pentru calitatea lucrărilor literare 
realizate de membrii săi. de toti cei 
care lucrează în domeniul beletristi
cii. secretarul general al partidului a 
atras atenția asupra necesității de 
a se pune pe primul plan nu pro
blema cantității, ci a valorii ideolo
gice șl artistice, problema creării 
unor opere capabile să dăinuie, să 
îmbogățească în mod real patrimo
niul culturii noastre.

în legătură cu orientarea tematică a 
literaturii noastre actuale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a chemat pe 
scriitori să acorde o atentie mult 
mai mare momentelor revoluționare 
de seamă din istoria patriei. în acest 
sens, o importantă deosebită are 
reliefarea mișcării democratice din 
secolul trecut și. cu deosebire, a 
mișcării revoluționare, muncitorești, 
socialiste si comuniste care s-a 
dezvoltat în lupta crincenă îm
potriva claselor exploatatoare, a 
forțelor reacționare, și a cucerit 
poziții tot mai importante in 
viata socială prin uriașe efor
turi. sacrificii și jertfe. Totodată, 
scriitorii noștri sînt chemați să-și 
orienteze eforturile si talentul spre 
reflectarea în operele lor a marilor 
schimbări si transformări revoluțio

nare care au avut loc în societatea 
românească, sub conducerea parti
dului comunist, după eliberarea tării 
do sub iugul fascist, a celor mai ca
racteristice aspecte ale măreței opere 
de construire a orinduirii noi pe pă- 
mintui României. Realizarea unor 
asemenea opere, de cea mai mare 
însemnătate pentru cultura noastră 
socialistă — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cere o mai 
aprofundată analiză si înțelegere a 
proceselor sociale si politice care au 
avut loc in această perioadă in tara 
noastră, a luptei de clasă pe care 
muncitorimea in alianță cu țărăni
mea. cu toate forțele democratice a 
desfăsurat-o împotriva burgheziei și 
mosierimii. a forțelor reacționare, 
pentru cucerirea puterii politice si 
economice, pentru realizarea gran
dioaselor obiective ale socialismului. 
Literatura noastră trebuie să oglin
dească în mod obiectiv faptul ucă 
succesele cu adevărat epocale din 
acest scurt răstimp istoric au fost 
obținute printr-un uriaș efort al cla
sei muncitoare, al întregului popor, 
în pofida greutăților, lipsurilor si 
greșelilor ce s-au manifestat în dife
rite etape ale dezvoltării societății 
noastre pe drumul socialismului.

O condiție importantă a realizării 
■unor asemenea opere — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
cunoașterea tot mai directă si adîncă 
a vieții si muncii poporului nostru, 
dobindirea unei bogate experiențe 
sociale, prin participarea nemijlocită 
a scriitorilor la activitatea diferite
lor compartimente ale societății. 
printr-Un contact cit mai intim cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
în legătură cu toate aceste preocu
pări. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut Uniunii scriitorilor să întoc
mească un program de lucru și, 
fără a îngrădi cu nimic libertatea de 
alegere de către fiecare scriitor a 
temei preferate, să antreneze în 
această sferă de preocupări cele 
mai remarcabile talente, scriitorii 
cei mai experimentați, capabili să

făurească lucrări profund veridice, 
cu adevărat trainice.

în continuare, secretarul general 
al partidului nostru a chemat pe 
membrii Uniunii scriitorilor. în
treaga noastră literatură să parti
cipe mai activ la dezbaterile ce se 
desfășoară pe plan international in 
jurul unor probleme fundamentale 
legate de fenomenele noi ce au loc 
în societate, de dezvoltarea culturii, 
a întregii cunoașteri umane.

Subliniind amploarea confruntă
rilor ideologice dintre forțele revo
luționare, progresiste și forțele 
reacționare din întreaga lume, in 
legătură . cu probleme esențiale cum 
sint democrația, libertatea omului, 
arta, cultura, gîndirea științifică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că scriitorii noștri au datoria să ia 
o poziție fermă față de concepțiile 
retrograde, obscurantiste, să dea o 
ripostă hotărită teoriilor reacționare 
promovate de clasele explbatatoare, 
de cercurile imperialiste. Cu deose
bire este necesar să se combată cu 
toată hotărîrea campania desfășu
rată de propaganda imperialistă îm
potriva țărilor socialiste, a ideilor 
socialismului, a concepției revolu
ționare a proletariatului, campanie 
menită să întunece perspectiva po
poarelor, să diminueze forța și in
fluența socialismului în lumea con
temporană. Totodată, literatura, arta 
trebuie să se opună cu fermitate 
interpretărilor idealiste, obscuran
tiste, mistice ale realităților sociale, 
ale universului, militînd de pe po
zițiile concepției noastre științifice 
despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric — ale prin
cipiilor socialismului științific. Scri
itorii — a arătat secretarul general 
al partidului — trebuie să valori
fice mai eficient în operele lor cu
ceririle științei contemporane, ale 
cercetării și gîndirii materialiste a 
epocii noastre, ridieîndu-se împo
triva ideilor perimate, retrograde, a 
teoriilor care și-au primit. încă din 
secolul trecut, replica din partea ex-

ponenților proletariatului, ai socialis
mului științific.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat Uniunii scriito
rilor ca. împreună cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, să inten
sifice activitatea pentru . asigurarea 
condițiilor ca literatura noastră să 
fie mai bine cunoscută în străină
tate. in cadrul schimburilor cultu
rale. pe bază de reciprocitate. cu ce
lelalte tari aîe lumii. îtl cadrul acti
vității desfășurate de recent creatul 
Centru national pentru promovarea 
prieteniei și colaborării cu alte po
poare. trebuie să se promoveze o po
litică sistematică de răspindire si 
cunoaștere în întreaga lume a opere
lor de valoare făurite de scriitorii 
noștri.

Secretarul general al partidului a 
subliniat, de asemenea, că unele pro
bleme privind activitatea de tipărire 
si răspîndire a cărții în tara noas
tră. în special cele legate de dezvol
tarea si modernizarea capacităților 
poligrafiei, de mai buna folosire a 
potențialului de care ■ dispunem in 
acest domeniu, trebuie să fie anali
zate de Uniunea scriitorilor im- 
preună cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, făcîndu-se propu
neri pentru o mai justă soluționare 
a lor.

în cadrul ședinței s-a exprimat ho- 
tărîrea conducerii Uniunii scriitori
lor. a tuturor membrilor uniunii, a 
oamenilor de litere si cultură din tara 
noastră de a face totul pentru tradu
cerea in viată a politicii partidului, 
a indicațiilor secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înflo
rirea si mai puternică a literaturii și 
artei socialiste, pentru satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerințelor 
uriașei opere educative pe care o 
desfășoară partidul nostru de ridi
care a conștiinței maselor, de formare 
a omului nou. constructor conștient 
si responsabil al celei mai drepte si 
umane orânduiri — orânduirea socia
listă.

SUCCESE DE PRESTIGIU \
ÎN MAREA ÎNTRECERE
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Suplimentar, peste 20 000 
tone cărbune cocsifîcabil și 
energetic au obținut, ca urmare 
a preluării si aplicării cu rezultate 
bune a inițiativei ..brigada înaltei 
productivități", 21 formații de lucru 
de la minele Uricani și Paroșeni 
din bazinul Văii Jiului.

Prin creșterea productivită
ții muncii peste nivelul planificat, 
oamenii muncii din industria jude
țului Buzău au realizat, suplimen
tar fată de sarcinile la zi. însem
nate cantități de titei. 400 tone 
plase sudate, 10 000 mp geam. 100 
mc cherestea. 300 tone ferodouri. 
tîmplărie metalică, confecții, tex
tile. mobilier si alte bunuri mate
riale.

însemnate economii de 
energie electrică. Colectivele 
întreprinderilor industriale din Me
hedinți au economisit, de la înce
putul anului, o cantitate de energie 
electrică care este echivalentă cu 
necesarul unităților economice și 
populației din județ pe timp de 10 
zile și o cantitate de combustibil 
cu care se pot produce 3,5 milioa
ne kWh energie electrică.

,„9 iulie 1976. Secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pune piatra de temelie a 
construcției celei mai mari 
platforme petrochimice 
din țară, aici, la Năvo
dari. La o apăsare de bu
ton, soneta a început să 
bată primul pilot de be
ton în solul nisipos. Su
tele și apoi miile de con
structori au trecut la 
treabă cu hotărîrea fer
mă de a înălța într-un 
timp record giganticul < o- 
biectiv — Unul dintre cele 
mai importante care se e- 
difică in acest cincinal. A 
început lupta cu timpul și 
mai ales lupta cu terenul. 
Căci noul combinat se 
înaltă în plină plajă și 
chiar în... plină mare. A- 
proape 50 de hectare de 
teren urmau să fie recu
perate din mare pentru a 
deveni teren solid pentru 
noile instalații.

...^7 mai 1977. Din nou, 
primul constructor al 
Combinatului petrochi
mic Năvodari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
prezent în mijlocul con
structorilor. Din pămînt 
au început să se inplțe 
primele instalații. Con
structorii și proiectantii 
sînt felicitați. Prinde 
contur un prim angaja
ment pe care proiectanții,

constructorii, montoriî de 
pe această platformă și-I 
asumă în fata secretaru
lui general al partidului : 
la sfîrșitul anului 1978 să 
înceapă probele tehnolo
gice la primul obiectiv — 
rafinăria de t>tci.

electricianul, sudorul, de 
felul in care muncesc toți 
depinde respectarea anga
jamentului asumat. An
gajament de constructor,■< 
angajament comunist : 
primul obiectiv să intre 
în probe tehnologice la

LA NĂVODARI, 
unde se înalță 
o nouă cetate a 

petrochimiei românești

...iulie 1978. Pe cea mai 
tînără platformă a petro
chimiei românești, acum 
în intimpinarea zilei de 
23 August, la fiecare 
punct de lucru se mun
cește intens. Fiecare din 
miile de constructori și 
montori veniți aici, din 
toate colturile tării, știe 
precis ce are de făcut : 
și. mai ales, știe că de 
felul cum muncește el, 
constructorul, montorul,

sfîrșitul acestui an. Care 
este stadiul lucrărilor pe 
șantier și, în special, la 
obiectivul nr. 1 ? — îl 
întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Zeciu, secreta
rul comitetului de partid 
de pe platforma petro
chimică.

— Starea de spirit în 
rîndul fiecărei formații de 
lucru-este foarte bună. Se 
muncește cu entuziasm 
deosebit. Totul este sub

ordonat realizării angaja
mentului asumat în fața 
secretarului general al 
partidului. Să nu vă ima
ginați însă că totul mer
ge lin. că nu ne izbim 
de greutăți. Dar deocam
dată să răspund la în
trebarea dv„ prezentîn- 
du-vă stadiul lucrărilor.

• In parcul de rezervoa
re pentru rafinărie au 
început probele cu apă 
și lucrările de izo
lații ;

• Sînt în plină desfășu
rare probele de etan- 
șare la rezervoarele de 
titei ;

• De asemenea, se efec
tuează probe la con
ductele de pe estacadei, 
urmate de lucrările de 
izolații ;

• La cele 7 instalații teh
nologice de pe platfor
ma nr. 1 — cum este 
denumită rafinăria — 
sînt în fază avansată 
lucrările de montaj.

Adică, sîntem în faza 
în care și un neinițiat, 
trecînd pe lingă șantier, 
își poate da seama de

(Continuare 
în flag, a IV-a)

în cursul zilei de vineri, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, în stațiunea Neptun, delega
ția parlamentară . spaniolă, condusă 
de Antonio Hernandez Gil, președin
tele Cortesurilor, care face o vizită 
îh țara noastră la .invitația Marii 
Adunări Naționale.

Din delegație fac parte : Juan Car
los Guerra Zunzunegui, prim-vice- 
președinte al Senatului (U.C.D.), 
Ignacio Gallego Bezares, vicepre
ședinte al Congresului Deputaților 
(P.C.S.), Victor Carrascal Felgueroso, 
prim-secretar al Senatului (U.C.D.), 
Ramon Lopez Vilas, director general, 
șef al Cabinetului președintelui Cor
tesurilor, Alberto Ballarin Marcial, 
președinte al Comisiei pentru apă
rarea națională a Senatului (U.C.D.), 
Manuel Delgado Sanchez-Arjona, se
nator (U.C.D.), Fernando Baeza Mar
tos, senator (P.S.S.), Ramon Bernal 
Soto, deputat (P.S.S.), Rafael Vallejo 
Rodriguez, deputat (P.S.S.), Rodolfo 
Guerca Fontana, deputat (Partidul 
Socialiștilor din Catalonia).

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ioan Pop D. Popa, pre
ședintele Comisiei pentru sănătate,

muncă, asigurări sociale și protecția 
mediului a M.A.N.

A fost de față ambasadorul Spaniei 
la București, Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re.

Exprimînd, în numele său și al 
membrilor delegației, deosebita grati
tudine pentru primire, pentru posibi
litatea oferită de a vizita România 
și de a cunoaște nemijlocit marile 
realizări obținute de poporul nostru 
în dezvoltarea economică și socială a 
patriei, președintele Cortesurilor spa
niole1 a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea regelui Juan 
Carlos al Spaniei, un salut prietenesc, 
urări de prosperitate și bunăstare 
pentru poporal român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rîndul său, regelui Juan 
Carlos un salut cordial și cele mai 
bune urări de prosperitate și bună
stare pentru poporul spaniol prieten.

în timpul întrevederii s-au evocat 
progresele înregistrate în dezvoltarea 
relațiilor româno-spaniole pe diverse 
planuri. S-a subliniat cu acest prilej 
interesul comun pentru valorificarea 
mâi deplină a posibilităților existente 
in vederea lărgirii colaborării pe tă
râm economic, tehnico-științific, cul
tural-artistic și in alte domenii, ex
tinderii conlucrării dintre cele două 
țări pe plan internațional, apreciin-

du-se că intensificarea cooperării 
dintre România și Spania este în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării între toate națiu
nile. S-a reliefat in acest cadru roiul 
important pe care îl au parlamen
tarii români și spanioli în lărgirea 
continuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
popoare, în ansamblul eforturilor în
dreptate spre edificarea unui climat 
de pace, securitate și înțelegere în 
Europa și in întreaga lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri privind situația in
ternațională actuală, relevindu-se cu 
acest prilej necesitatea consolidării 
cursului spre destindere și cooperare, 
promovării unor relații internaționale 
noi, bazate pe respectarea indepen
dentei și suveranității naționale a,tu
turor țărilor, a unei politici de de
plină egalitate, respect și colaborare 
între națiuni. S-a exprimat interesul 
celor două țări de a-și aduce contri
buția la rezolvarea problemelor com
plexe ale omenirii în spiritul păcii și 
justiției, in interesul popoarelor, in 
conformitate cu năzuințele acestora 
de progres și prosperitate, de a ac
ționa pentru instaurarea unui climat 
de incredere, pace, securitate și coo
perare in Europa și in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Delegația Partidului Conservator din Anglia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste Români^. președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit. vineri, in stațiunea Neptun, de
legația -Partidului Conservator din 
Anglia, condusă de lordul Bessbo- 
rough. care face o vizită în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste. 
Din delegație fac parte Alan Ho
warth si Scott Hamilton, membri ai 
Partidului Conservator.

La primire au participat tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui National al F.U.S.. Radu Voinea, 
membru al Consiliului National al 
F.U.S.

A participat, de asemenea. Colin

Mays. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Marii Britanii la București.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor dintre România si Marea 
Britanie. în cele mai diferite dome
nii. subliniindu-se că dezvoltarea pe 
multiple planuri a raporturilor ro- 
mâno-engleze corespunde ne deplin 
intereselor ambelor țări și popoare, 
servește cauZei cooperării si înțele
gerii în lume. în acest context, s-a 
dat o înaltă apreciere recentei vizite 
de stat efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, vizită 
care a marcat o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la extinderea 
si adincirea raporturilor de colabo
rare dintre România si Marea Bri
tanie. S-a reliefat, totodată, contri
buția pe care organizațiile politice

din cele două țări o pot aduce pentru 
lărgirea raporturilor româno-brita- 
nice pe plan economic, tehnico-știiii- 
tific șl cultural.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale vieții Internationale a e- 
videntiat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor, ale for
țelor politice, opiniei publice, pentru 
impulsionarea procesului de destin
dere si colaborare între toate națiu
nile. . pentru crearea unui climat de 
pace, securitate si cooperare in Eu
ropa si pe întregul glob. în acest 
cadru s-a subliniat importanta în
făptuirii ca un tot unitar a preve
derilor documentelor Conferinței de 
la Helsinki, cu precădere a unor mă
suri concrete de dezangajare mili
tară. de dezarmare generală.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Publicistul egiptean Sayed Farragh Fouad
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit vineri, in stațiu
nea Neptun. ne publicistul Sayed

Farragh Fouad, din Republica Arabă 
Egipt, aflat într-o vizită de docu
mentare în tara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Astăzi, în jurul orei 11, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct, 
de la Tulcea, ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU A 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în județul TULCEA.

13. LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII - 
cerință majori a coexistenței pașnice

O problema de însemnătate vitală a lumii contem
porane o constituie lichidarea subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în țări bogate și țări sărace și crearea unei 
noi ordini economice internaționale. Aceasta reprezintă 
astăzi condiția sine qua non a realizării unei adevărate 
securități și instaurării unei păci trainice pe planeta 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Coexistenta pașnică — opțiune 

fundamentală a României socialiste 
pe plan internațional — are. în esen
ță.. ca scop crearea condițiilor care 
să “permită tuturor statelor globului, 
fără deosebire de orinduire social- 
poiitică, de potențial economic sau 
dimensiuni, să se dezvolte nestînje- 
nit, să-și asigure bunăstarea și 
prosperitatea. în această concepție, 
amplu fundamentată în documentele 
partidului si statului nostru. în lu
crările tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
coexistenta pașnică impune elimi
narea oricăror fenomene și tendințe 
generatoare de tensiune și animozi
tate, a oricăror cauze de fricțiune in 
relațiile dintre state.

Or. așa cum arată întreaga dezvol
tare contemporană, una din sursele 
de amenințări grave ia adresa păcii 
mondiale o constituie perpetuarea 
decalajelor economice dintre state. 
Analizînd cu luciditate și realism 
tabloul economiei mondiale, partidul 
nostru a arătat că nu se poate clădi

un viitor de pace în condițiile în 
care împărțirea lumii în bogati si 
săraci nu s-ar atenua, ci. dimpotrivă, 
s-ar exacerba, bogății devenind tot 
mai bogati. iar săracii tot mai săraci. 
O asemenea evoluție nu poate avea 
decit influente nefaste asupra între
gului curs al vieții internaționale. 
Pe plan economic, agravarea stării 
de subdezvoltare, a decalajelor, duce 
la îngustarea pieței mondiale, ali
mentează criza si instabilitatea eco
nomică. dăunează colaborării inter
naționale. ceea ce. în ultimă instan
ță. afectează toate statele, inclusiv 
statele avansate industrial. Pe plan 
politic, decalajele diseminează ger
menii neîncrederii si încordării, pro
voacă înăspriri în relațiile dintre 
state, creează teren unor confruntări 
și conflicte, reprezentind, așa cum s-ă 
spus într-o manieră sugestivă, o 
„bombă cu . explozie întîrziată" ale 
cărei efecte se pot face simțite la 
scară planetară.

Afirmîndu-se ca unul din proce

sele progresiste fundamentale ale 
epocii contemporane, lupta pentru 
înlăturarea decalajelor dintre state, 
pentru apropierea nivelurilor de 
dezvoltare economico-socială a tu
turor țărilor, prin asigurarea pro
gresului mai rapid al țărilor ră
mase în urmă, pentru instaurarea 
unor raporturi noi internaționale, 
bazate pe egalitate în drepturi, echi
tate si respect reciproc, trebuie pri
vită în contextul existentei în lume 
a unor grupări de țări cu orînduiri 
sociale diferite. în această lumină, 
lichidarea subdezvoltării si făurirea 
noii ordini economice internaționale 
reprezintă expresia însăși a aplicării 
în viată a principiilor de bază ale 
coexistentei pașnice.

Flagrante disproporții pe 
harta economică a lumii.
Potrivit concepției partidului nostru,

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Uzina - amfiteatrul ideilor novatoare
La întreprinderea „23 August" din Capitala, competiția a mii de concurenți, pe tema creației științifice și 

tehnice din cadrul Festivalului „Cîntarea României", generează remarcabile fapte de muncă
Am văzut mat întîi 

un carnet, un Iei de a- 
gendă tipărită in mii 
Si mii de exemplare și 
pe a cărei copertă stă 
scris : „Contul perso
nal de creație tehnico- 
științifică in cincinalul 
1976—1980“. Aflate la 
purtător, pe mii de a- 
semenea agende și-au 
scris numele oameni 
ai producției, ai mun
cii practice dintr-o 
mare uzină — „23 Au
gust." București. Mun
citori, maiștri, ingineri. 
E o evidentă concretă 
a ideilor tehnice, a 
contribuțiilor la reali
zarea lor, a efectului 
lor în producție ș.a.m.d. 
în cursul anului trecut 
au notat în aceste 
„conturi" idei novatoa
re si realizări practi
ce 1 500 de oameni. E- 
fectul total al partici
pării lor la creația teh- 
nico-științifică a adus 
în bugetul uzinei un 
spor de 132 milioane 
lei. Titlurile acestor 
creații sînt și ele cu 
miile. De la mari agre
gate și utilaje de înal
tă tehnicitate concepu
te și realizate în uzină, 
pină la inovații și ra
ționalizări de impor
tanță localizată la o 
mașină.

Toate sub genericul 
„Cîntarea României". 
Adică. sub semnul 
prinosului de muncă și 
gîndire creatoare pen
tru o puternică dez

voltare ți înflorire a 
patriei socialiste.

Dintre toate miile de 
contribuții la procesul 
amplu de creație teh
nică am ales una. Este 
una dintre cele mai 
importante realizări 
din ceea ce se cheamă 
acțiunea de autouti- 
lare. O presă mecanică 
pentru debavurat. In
tr-o variantă de 500 
tone șl alta de 800. 
Nașterea acestor prese 
a antrenat, în flux, 
imaginația și compe
tența tehnică a zeci și 
zeci de oameni, con
știința înaltă de stă- 
pîn, de producător, de 
beneficiar.

Mai întîi, cineva a 
gîndit-o, în ansamblu...

Fotografia 1. Helmut 
Kittinger, proiectant 
principal (în stingă) la 
Institutul de cercetări 
și proiectări „Faur" 
(aparținînd uzinei) : 
„Nu, eu n-am fost sin
gurul ei creator. Eu 
am primit doar tema 
de proiect. Era o nece
sitate. Adusă din im
port, o asemenea ma
șină ar fi costat o a- 
vere. După o docu
mentare minuțioasă, 
am tras primele linii, 
o schemă. Au urmat 
discuții cu muncitorii 
care urmau s-o folo
sească. Firesc, i-au 
pretins mașinii să poa
tă mai mult. Și-au ve
nit cu idei. Am cola
borat strîns cu Barbu

Stingă, proiectantul 
principal de la meta- 
lurgul șef. Ideile ori
ginale ale mai multora 
s-au transformat în 
componente ale proiec
tului. Ambreiajul și 
frîna de exemplu sînt 
după o concepție ori
ginală, care îmi apar
ține. Un singur lucru 
am crezut că n-o să-l 
putem face și-l vom 
aduce din import : 
instalația pneumatică 
de comandă. Intr-o zi 
însă, inginerul Ion 
Ceapă a venit la noi

bucuros : „Gata, am 
găsit o idee : folosim 
o instalație dintre cele 
pe care le facem noi 
în uzină, dar cu urmă
toarea șmecherie elec
trică...". A fost apoi o 
problemă cu batiul. 
Au rezolvat-o Mihaela 
Dimoftache .si Stan Vi- 
san (in dreapta foto
grafiei). Apoi altele.

— In afara unui pro
iect bun, ce-ați mal 
dobîndit ?

— Confirmarea că 
trăiesc și muncesc în
tre oameni cu o gin-

dire vie și cu mari dis
ponibilități creatoare. 
Care ărd pentru a- 
ceeași idee generoasă. 
E un sentiment ca- 
re-ți dă mereu puteri 
noi.

Fotografia 2. Execu
ția mașinii a fost în
credințată uneia dintre 
cele mai bune echipe 
de lăcătuși monta tori 
ai secției mecanice 2. 
Echipa lui Mihal Cos- 
tache (în stînga). Da, 
era proiectul unei ma
șini foarte complicate, 
de tehnicitate ridicată. 
Mihai Costache a des
chis proiectul și l-a 
examinat cu singe re
ce. Mai tîrziu avea s-o 
facă și cu privirea cri
tică. Atunci cînd di
verse piese componen
te date spre execuție 
secțiilor specializate 
(turnătorie, forjă, pre
lucrări mecanice etc, 
— o asemenea mașină 
nu poate fi opera unei 
singure echipe) au în
ceput să se adune Ia 
montaj, în spațiul de 
lucru al echipei, s-au 
ivit și primele necesi
tăți de intervenție in 
concepția diferitelor 
părți ale mașinii...

Ene Dragomir, unul 
dintre cei mai tineri 
membri ai echipei :

— Eram nou în e- 
chipă și pină atunci nu 
mă gîndisem că aș pu
tea să propun modifi
carea vreunei ' piese 
dintr-un proiect. Dar

am văzut că ceva nu 
se potrivește, mai întîi 
la instalația pneumati
că, discul... M-am dus 
la tovarășul Costache : 
„N-ar fi mai bine dacă 
am face așa ?“ Pe ur
mă 6-au ivit și altele...

Prins în fluxul gene
ral al unei munci gîn- 
dite, antrenat în at
mosfera de creație, 
Ene Dragomir și-a pus 
și el iscălitura pe ac
tul de naștere al unei 
importante realizări 
tehnice. Sînt, ca el în 
uzină, cu miile.

— Ei, dacă ați ști ce 
mașină a ieșit ! Să 
mergeți la forjă s-o 
vedeți mergînd ! spune 
Mihai Costache gîn- 
dind despre utilajul a- 
cesta ca despre ceva 
care a ieșit din mîinile 
lui și căreia experien
ța și imaginația oame
nilor lui i-au dat viață.

Fotografia 3. Trei a- 
semenea prese func
ționează acum la sec
ția de forjă — inte
grate intr-un ansamblu 
de alte mașini create 
și ele de colectivul u- 
zinei.

— Presele ? — spune 
șeful atelierului, Eroul 
Muncii Socialiste Hris- 
tache Antonache (în 
dreapta). Sint foarte 
bune. Le-am mai adă
ugat și noi cite ceva, 
îndeosebi dispozitive 
de prindere a sculelor 
specifice muncii noas
tre. Toți trebuie să

Cu apă de trandafiri
Cel mai tinăr vlăs

tar al familiei se-n- 
toarce de la școală 
cu un doi cît el de 
mare. Doi curat, doi 
cinstit ? chestiona sora 
Matilda. Nu te grăbi 
să-1 declari și celor
lalți, în toată goliciu
nea lui. De ce să-i 
amărim pe toți, mai 
ales că pînă la sfîrși- 
tul trimestrului scoți 
tu de-un cinci. Sora 
Matilda o informă pe 
sora Eleonora că fra
tele Alexandru a înca
sat un trei oribil. Trei? 
Doamne ferește să se 
afle tocmai acum. Ce 
rost are să trîmbițăm 
un trei, cînd școala a- 
bia a început ? Sora 
Eleonora îl transmise 
fratelui mai mare că 
Alexandru a luat un 
patru. Proastă afacere, 
cum o să-î spun ma
mei de patru, tocmai 
acum ? Fratele mai 
mare ii șopti mamei 
că Alexandru a răs
puns la fizică de nota 
cinci. Vai de mine 1 
Numai cinci 7 Nu pot 
să-l deranjez pe tata 
cu un cinci. Nu e mo
mentul, și-așa are 
destule necazuri, mă
car noi să-l menajăm. 
Alexandru a primit un 
șase, transmise mama. 
Șase ? De-aici Încolo 
să-nvețe mal mult, să 
nu-mi mai vină acasă 
sub nota opt. S-a-nțe- 
les 7

In calitatea sa de 
șef de serviciu, tatăl 
Întreprinse o cerceta
re pe linie economico- 
financiară la unitățile 
aflate in subordinea 
instituției centrale, 
unde se străduia de 
vreo douăzeci de ani 
și descoperi, cu acest 
prilej, numeroase lip
suri șl abateri. După 
ce le așeză pe catego

rii de importanță, se 
prezentă cu ele la di
rectorul său adjunct. 
Nu știu dacă e mo
mentul să ne hazar
dăm — spuse acesta. 
Avem pe cap atîtea 
alte treburi. Tovarășul 
director a stat toată 
duminica aici să rezol
ve niște situații 
încurcate de alții. Aș 
propune să prezentăm 
un scurt referat cam 
în felul următor : Pe 
lingă o serie de rea
lizări indiscutabile ob- '

ținute în ultima pe
rioadă. la unitățile 
noastre încă se mani
festă o serie de lipsuri, 
încă se mai manifes
tă ? se nedumeri di
rectorul. Doar abia 
săptămîna trecută am 
dat niște dispoziții. El 
ceru să se refacă re
feratul : Nu e momen
tul să le creăm difi
cultăți tovarășilor de 
la centrală, mai ales 
că lipsurile constatate 
sînt minore șl în curs 
de lichidare. In urma 
eforturilor depuse, pu
tem raporta azi că si
tuația s-a îmbunătățit 
simțitor la toate uni
tățile noastre, creîndu- 
se condițiile unor rea
lizări deosebite... se 
transmise la centrală. 
Ce formulări mai au si 
ăștia ! se observă la 
centrală : creîndu-se 
condițiile... Dacă tot 
au fost create, înseam
nă că șl realizările au 
apărut. E de datoria 
noastră să-i menajăm 
puțin pe tovarășii de 
la minister. Așa se

face că ministerul a- 
flă despre importante 
succese la unitățile în 
subordine.

Trăgînd învățămin
tele cuvenite, tatăl se 
specializă în rapoarte 
de numai cîteva rîn- 
duri — concise, la o- 
biect — și în scurtă 
vreme se văzu di
rector adjunct, iar 
după încă o scurtă 
vreme plin, mai avind 
o singură nedumerire: 
oare de ce răminea 
predecesorul lui du
minica la birou să re
zolve situațiile încurca
te de alții î Nici urmă 
de situații încurcate. 
Toate rapoartele veni
te de jos arătau că 
totul se desfășoară 
normal, cu succese și 
realizări. Era mulțu
mit că poate să trans
mită centralei aceste 
rapoarte fără nici un 
fel de modificări.

în ziua cînd Alexan
dru fu declarat cori
gent la două materii, 
cele mai păcătoase, fi
zica și matematica, îl 
dădură și pe el îna
poi. la o unitate In sub
ordine. pe treapta de 
jos, de unde-șl înce
puse urcușul. în urmă 
cu mai bine de două
zeci de ani. încă din 
prima zi, el se oferi 
să redacteze toate ra
poartele către centru, 
fiind oarecum în spe
cialitate. Rapoarte? Ce 
fel de rapoarte ? Aici 
e mult de lucru. Aici 
stai și-ți vezi concret 
de treburi. A, da, par
că mi-aduc aminte 1 
lucru, treburi, așa se 
spunea șl în tinerețea 
mea. Sigur, dacă s-a 
revenit iar la chestiile 
astea, n-am nimic 
împotrivă...

Nicolae TIC

peste ceea
Mi-a atras atenția, în pagina în

titulată „Exigențele codului etic" 
din „Scînteia" de săptămîna tre
cută. opinia tovarășului Neagu 
Oțelea. laminorist din Brăila. Opi
nie deschisă și dirză. așa cum 
obișnuim noi. muncitorii, să le ex
primăm, fără ocolișuri. Și fiindcă 
nici eu n-am la inimă apucăturile 
unora pătimași după căpătuială, 
mă alătur în aceste cîteva rinduri 
poziției colegului meu din Brăila. 
Are dreptate in ce spunea, am 
discutat acest lucru pe îndelete și 
cu tovarășii mei de muncă — tre
buie să punem cu hotărîre picio
rul în' prag tuturor invîrtelilor, 
bacșișurilor și ..atențiilor" de tot 
felul. Că nu ne-am străduit și noi 
și alții mai dinaintea noastră să 
facem o societate mai bună, ca 
să-i tolerăm acuma pe unii (n-or 
fi ei prea multi, dar de ce să lă
săm meteahna să se întindă ?) 
care să se dea cu nerușinare la 
bănuțul muncit de alții 1...

Sigur, nu cu vorbele, oricit ar fi 
de drepte și inimoase, nu cu indig
nare „de la distantă" se pot 
stîrpi aceste apucături. Mi-a plăcut 
un gînd în cele exprimate de to
varășul Oțelea, anume, dacă noi

gîndim și să punem u- 
mărul la perfecționa
rea producției. In felul 
acesta ne îmbogățim și 
moral, căpătăm con
știința valorii și a par
ticipării noastre la ma
rile realizări ale țării.

Episodul preselor de 
debavurat este poves

tea bogată șl tonică a 
ceea ce se poate ză
misli din suma unor 
eforturi de muncă și 
creație antrenate în 
flux spre un scop ce 
însuflețește conștiința 
comunistă și patriotică 
a mii și milioane de

oameni. Și acest epi
sod este totuși doar 
un crimpei din acordu
rile marii simfonii 
naționale „Cîntarea 
României".

Fotoreportal de 
Mihai CARANFIL

Nimănui, nimic
ce i se cuvine pentru

nu am da, ei nu ar mai avea de 
unde primi 1 Da. așa e. Dacă n-am 
da azi, n-am da miine, ce-ar mai 
avea de făcut toți acești ciubucari ? 
Mina in buzunar n-ar îndrăzni să 
ne-o bage (și dacă ar face-o, abia 
l-am lua scurt de guler și i-am 
pune la punct).

Să nu mai dăm nimic, nimănui,

Te și miri cum boala asta se 
ivește în locuri Ia care nici nu 
gindești : se duce omul să-și spele 
mașina la „Service", pune în mina 
celui care dă cu furtunul, chiar și 
de două ori cît a dat legal prin 
chitanță (iar ciubucarul stringe 
într-o zi un fel de dijmă, cit ciș- 
tigi tu in două-trei zile), ba. am

peste tariful legal, peste ceea ce 
merită munca lui, iar cînd nime
rim peste cel gros de obraz, de ce 
să nu-1 „frecăm" noi pe el și nu 
invers ? Nu vrea să scoată pantofii 
de sub tejghea ? Bine, frățioare, 
nu-i scoate, dar stai că există și 
responsabil, există și organe de 
control, inclusiv ale noastre, mun
citorești. Și legi avem, de aseme
nea, potrivite pentru fiecare do
meniu de activitate. Dar dacă noi < 
dăm, ce ne așteptăm să se întîm- 
ple : să vină legea și să-i dea sin
gură peste mînă celui care o în
tinde numaidecît să-și umple bu
zunarul ?

auzit de pățania unuia, ce-i drept, 
cam naiv, abia mutat în casă nouă 
și ca să i se facă racordul la re
țeaua electrică trebuia să-1 „ungă" 
pe electricianul de pe șantier cu o 
sută... După care, venea cel dih 
tura cealaltă și tăia legătura, că 
așa au „dispoziție" și n-o refăcea 
decît după ce băga și el altă sută 
In buzunar...

Și așa mai departe, că nu de 
' exemple ducem lipsă, o știm ’ cu 

toții. După cum știm că cel mai 
des dau tot cei care iau la rîndul 
lor ; pe ei nu-i doare inima să 
facă pe boierii cu banii fiindcă 
i-au luat repede și pe nemuncite.

munca lui!
De-alde ăștia au și înrădăcinat, 
după părerea mea, obiceiul să te 
duci la doctor cu o sticlă cît mai 
simandicoasă, ori cu cartușul de 
„Kent", la local să-i rotunjești 
nota ospătarului. în fața tejghelei 
să te jenezi a pretinde 30 ori 40 
de bani restul și încă atîtea si 
atîtea situații în care, chipurile, ai 
fi om de lume dacă te lași „vă- 
muit" în dreapta și-n stînga. Bine
înțeles, cum zicea și tovarășul 
Oțelea, nu sărăcești tu cu cei 
cîțiva bănuți sau cîțiva lei lăsați 
ici, colo. Dar ei. cei cărora le 
„lași", se pricopsesc, fac lux și 
trăiesc pe picior mare, ba au și 
impresia că te onorează cu un 
hatîr personal cînd fac treaba pe 
care sînt datori s-o facă.

De aceea, zic eu, nu ajunge, nu 
sînt suficiente nici blamarea, nici 
indignarea pasivă. Trebuie să tre
cem hotărit la fapte. Adică, să nu 
dănr nimic nimănui peste ceea ce 
merită munca lui.

Aurel MATEI
șef de brigadd
la întreprinderea de pompe 
„Aversa" din București

Fdrâ cuvinte
Desen de Viorel SANDU

• NEDUMERIREA UNUI OM 
CINSTIT. „Mă numesc Szilâgyi 
Gyula Iuliu, de origine maghia
ră. dintr-un sat de lingă Tîrgu 
Mureș numit Găești. La vîrsta 
de 16 ani. terminînd școala pro
fesională la Tirgu Mureș, am 
fost repartizat la Brașov, unde 
am lucrat cu foarte multi băieți 
români. Viața m-a adus apoi pe 
meleagurile dobrogene unde am 
rămas pînă acum, la vîrsta de 
43 de ani. Vîrsta nu a reușit 
să-mi ascundă originea maghia
ră si nici accentul. Activitatea 
mea profesională la grupul în
treprinderilor de gospodărie co
munală și locativă Constanta s-a 
desfășurat într-o zonă a țării 
unde naționalitatea maghiară a- 
vea foarte puțini reprezentanți. 
Datorită comportării sociale și 
profesionale am fost respectat 
si apreciat în Întreprinderile 
unde am lucrat".

După cum mărturisește au
torul scrisorii. îndemnul acestei 
succinte dar cinstite autopre- 
zentări l-a simțit înțelegind din 
întrebările sau referirile unor 
ziariști străini că există, pe 
meridiane depărtate, inși care 
încearcă să însăileze o falsă 
grijă fată de naționalitățile din 
România. „Am rămas indignat"
— scrie tovarășul Szilâgyi. „Ne
dumerirea mea este următoa
rea : Cum se poate ca niște oa
meni care nu cunosc realitățile 
din tara noastră să vrea să 
pună în umbră viata pe care n 
trăim în România ?“. Nu e greu 
de dedus cine si de ce umblă 
cu păcura pe lingă oala cu 
smintînă. Sînt oameni pentru 
care adevărul constituie un 
scrupul prea pretențios.

• ONOAREA POATE FI E- 
VALUATA ? Bucureșteanul Ion 
Popescu ne confruntă si cu ur
mătorul caz : E vorba de o nun
tă. Alai mare, și-n salon și-n 
buzunare. Din surpriză-n surpri
ză. și din delicatețe în delica
tețe. s-au strîns, numai bani 
gheață, venit net, peste trei
zeci de mii. Cam atît pre
vedea șl devizul. Nu „devizul 
nuntii", ci devizul casei care-sl 
înălța zidurile pe teren de 
ginerică. Referitor la imobil, 
tinăra mireasă isi făcuse si ea 
o mulțime de calcule, grăbind 
înfrigurată preparativele matri
moniale. Insă cum a fost gata 
casa, cum s-a terminat si căs
nicia. Șicane, mizerii, „plec la 
mama!"... Și a plecat. Corespon
dentul e intrigat că, intentînd ac
țiune pentru împărțirea darului, 
a fabulosului dar de nuntă, 
miresei reclamante i s-au cerut 
speze proporțional cu suma pre
tinsă. Urmează perechile de 
semne : „Să mai dea si bani, 
după toate peripețiile ?? Si cu 
onoarea ei ?? Cum rămine ?“.

In ce privește peripețiile, pă
rerea noastră e că tinăra a sub
scris la scenariul lor. In ce 
privește onoarea, e o altă 
problemă. Să presupunem că 
Julieta spectacolului cu bilet de 
intrare de 500 de lei perechea 
ar obține 15 000 sau pe toți ce> 
30 000, toate încasările, ba și 
ceva pe deasupra, fără nici o 
dificultate. Ar fi prin asta 
onoarea reparată ? „Onoarea" 
de a fi invitat zeci si zeci de 
persoane să fie martore — 
contra cost — unui moment in
titulat „fericire", dar care, de 
fapt, nu era decît o tranzacție ? 
De a-i fi îndemnat să aplaude 
o mireasă care. în realitate, nu 
era decît figurantă la cheta 
pentru terminarea construcției? 
Noi credem că „certificatul" de 
onoare atunci a fost pătat, 
odată cu mintirea nuntașilor. 
Pentru bunul motiv că onoarea 
nu se măsoară și nu se pre- 
țăluiește. Așa că nu poate fi 
vorba de vreo reducere de ta
rif. N-o să se ieftinească nici
odată... kilogramul de onoare.

• O SECUNDA ! — Mihail
Popa — corn. Gogosu. jud. 
Mehedinți : Intenția e bună, 
rezolvarea — discutabilă. Ori
cum. vă mulțumim. Ilarie Birău
— Reșița : Sîntem de acord cu 
dumneavoastră că maiștrii, șefii 
de compartimente, tovarășii de 
muncă. în general, ar trebui să 
aibă o atitudine mâi activă fată 
de aceia care își abandonează 
familiile.

Habar n-avea Constantin 
Iancu. cooperator In comu
na Hîrtiești. județul Argeș, 
că este coproprietar de 
autoturism. N-a apăsat în 
viata lui pe o pedală de 
accelerație, iar la mărcile 
de mașini se pricepea cît 
un hipopotam la... teoria 
relativității. Si iată, deoda
tă, se descoperă că are 
mașină. Acolo, un fleac 
de... Mercedes 220. auto
matic. cu motorină ! O 
vreme mai i-a venit și lui 
să creadă în gluma asta a 
lui frate-su. Dumitru Ian
cu. si a zis că parcă și-ar 
aminti de mașina cu pri
cina. Tribunalul însă i-a 
cerut să fie mai explicit, 
ci nd si unde a cumpărat 
asemenea „obiect" ? Cu ce 
bani si de unde ? întrebări 
prea incomode pentru o 
minciună atît de gogonată.

Habar n-avea același 
Constantin Iancu, precum 
si frații lui mai mici din 
Hîrtieștii de Argeș, ori răs- 
pînditi prin alte localități 
ale tării — Gheorghe Ian
cu. Elena Pătrascu. Nico- 
lae Iancu. Ion Iancu. Ma
ria Tănăsescu — că așa, 
peste noapte, norocul le-a 
pus mina în cap si i-a bla
goslovit cu cîte un carnet 
C.E.C. pe numele lor, în care 
era trecut negru ne alb. și 
stampilat, la fiecare in 
parte : 45 000 lei. Ba. ca să 
nu ne depărtăm de adevăr. 
Maria Tănăsescu. simțind 
că aici ar putea fi rost de 
niscai chilipir, s-a tinut 
tare la început : „Da. par
că-mi amintesc că l-am 
rugat pe fratele meu Du

mitru Iancu să-ml depună 
niște bani la C.E.C. Banii 
mei. se-nțelege". „Cam ce 
sumă ?" „Dacă rețin bine, 
vreo 40 000 de lei. Mai 
mult chiar : i-am spus să 
păstreze el carnetele, să 
nu intru în bani, stiti. ca 
omu..." „Și să calculez do- 
bînzile", adaugă un argu
ment zdrobitor fratele. La 
tribunal însă adevărul nu 
poate fi ocolit — era vor
ba totuși de o sumă care 
se ridica la 270 000 lei, 
dacă adunăm laolaltă cele 
6 carnete C.E.C. găsite acasă 
la Iancu — și atunci frații 
îmbogățiți de fratele lor. 
peste noapte, au început 
să declare sub semnătură : 
Subsemnatul Iancu Gheor
ghe (sau Ion sau Nicolae. 
sau Constantin etc... n.r.) 
declar că nu i-am încredin
țat spre păstrare fratelui 
meu. Dumitru Iancu. nici 
eu. nici soția mea carnete 
C.E.C.. nici nu l-am împru
mutat vreodată". Ba, Nico- 
lae; furios că-i tîrît prin 
tribunale, o spune răspicat: 
„Pe la fratele meu nu 
m-am mai dus de circa 3 
ani de zile".

Atunci ?
Să nu ne grăbim însă. 

Stăruim asupra cîtorva 
poze din albumul familiei 
Dumitru Iancu — Bucu
rești. strada Franzelari nr. 
19, sectorul 2. (Același 
Dumitru Iancu. „personaj" 
principal într-o anchetă 
despre iliciti. publicată in 
ziarul nostru la data de 4 
septembrie. 1976. si asupra 
căreia promiteam cititori
lor noștri că vom reveni).

Ne întoarcem însă la foto
grafii. Fotografii ajunse în- 
tr-un dosar penal. Toate, 
absolut toate, pe aceeași 
temă : Chiolhan la cabana 
din munți... Chiolhan la 
mare... Chiolhan cu chelne
rul de gît... Chiolhan în 
grup... Chiolhan intim... 
Servind „paharul uitării" 
cu racheta de tenis... Fi
guri — bărbați si femei. 
Dumitru Iancu catalizato
rul grupurilor mai mari 
ori mai intime — zîmbâ- 
rete. cuprinse de transa 
alcoolului. a petrecerii. 
Nici o cută de îngrijorare, 
nici cea mai nevinovată 
intenție de a prinde în pei
saj si altceva decît paha
rul. masa opulentă, dispo
ziția debordantă. Fotogra
fiile n-au retinut o floare 
sau un copac. Tocmai a- 
ceastă sărăcie degajă din 
acest „album" o tristețe 
cutremurătoare. Ca o in
tuiție a impasului care se 
apropia implacabil.

— Indivizi ca Dumitru 
Iancu. ne întărește această 
idee procurorul Nicolae 
Rujan, de la procuratura 
locală a sectorului 2, din 
Capitală, se disting prin- 
tr-o asemenea „filozo
fie" : adună hrăpăreți, 
ca hîrciogii, tot ce le cade 
în mînă. Singura lor 
preocupare este să adu
ne si să trăiască. Cum ? 
Fotografiile de la dosar 
dezvăluie într-o anume 
măsură : lor să le fie bine. 
După ei. potopul ! Nu cu
nosc vieți mai serbede, 
risipite fără noimă, vieți 
goale, fără nici un suport

moral, fără o țintă care să 
deie un sens existentei de 
om. decît asemenea „tre
ceri prin viată", cu amare
le treziri din zori...

Dar, cine este Dumitru 
Iancu. ajuns acum la ama
ra trezire din zori ?

La cei 53 de ani al săi, 
Dumitru Iancu n-a schim-

postul de gestionar. Con
ducerea I.C.L. Alimentara, 
sectorul 4. e de altă pă
rere și. după cum e reți
nut In dosarul penal, la 
propunerea contabilului-șef 
Constantin Arnăutu, îl an
gajează pe Iancu ca gestio
nar. Ce argumente mai 
„tari" decît legea au atîr-

1 aprilie, păcăleala nu mai 
tine. Sint descoperite des
tule butoaie cu măsline 
dosite. Butoaie pe care — 
nici nu se uscase cerneala 
pe procesul verbal înche
iat — gestionarul Dumitru 
Iancu. sosit între timp, le 
si pune în vînzare direct 
din depozit — altă ilegali-

Un basm cu... 
mobilă florentină 

-------------------  anchetă socială —---------------
bat prea multe meserii. E 
drept, o pornește in viată 
ca mecanic la I.C.A.B. 
Simte pretimpuriu că vo
cația lui — de om care 
iubește plăcerile vieții — 
ar fi cu totul alta. Și iată-1 
vinzător încasator, sef de 
raion, lucrător gestionar 
prin diverse unităti de ser
vire din Capitală, și, în sfîr- 
șit, gestionar la casa de co
menzi „Minerva" din stra
da Cemisoara nr. 88. sec
torul 4. Pînă aici, colecțio
nase cîteva infracțiuni eco
nomice pentru care fusese 
condamnat. N-avea in 
schimb decît 5 clase pri
mare. Ambele motive ii 
aduceau sub incidența 
Legii 22/1968. care nu-i în
găduia să fie așezat pe

nat In balanță, e treaba al
tora să cîntărească.

Nu însă cu cîntarul lui 
Iancu. Pentru că. lată, 
vine o zi de l aprilie 1976. 
Un control de rutină la 
casa de comenzi .-.Miner
va". Gestionarul, ca de 
obicei, plecat fără adresă. 
A se citi afaceri cu bișni
țarii. cu care trafica va
lută. țigări și haine de 
piele, autoturisme si case- 
tofoane. ceasuri si piese 
auto etc. Lăsase însă dis
poziții clare, ca întotdeau
na. „Aveți măsline negre, 
pentru comenzi ?“ întreabă 
omul care nu-si declinase 
Încă funcția de controlor. 
„Nu !“, răspunde înfipt unul 
dintre subalternii lui Iancu. 
De data asta însă, deși era

ta te 1 — cu «uprapreț. 
Astfel. In numai cîteva 
ore realizează un cîștig 
ilicit de 25 000 lei. Cu cit 
obișnuia oare să încheie 
„bilanțul" unei singure 
zile, e greu de spus. Doar 
fotografiile din albumul de 
familie amintit ne mai 
ajută, cit de cît. să intuim. 
Și. „amănuntul" că cel in 
cauză mai deținea, pe lin
gă locuința sa din Franze
lari 19 si o garsonieră in 
strada Someșul Rece nr. I. 
ap. 3, garsonieră „de plă
ceri" dobindită prin ama
bilitatea unor funcționari 
de la I.C.R.A.L.. sectorul 1.

O primă percheziție la 
domiciliul său din strada 
Franzelari descoperă — 
sub linoleumul din bucă

tărie ! — carnete de C.E.C. 
cu depuneri totale de 
506 861 lei. (între acestea 
si depuneri a cîte 45 000 
lei pe numele fiecăruia din 
cei 6 frați, cu parola de 
scoatere la... depunător. 
Adică la Dumitru Iancu, 
omul care, de cîte ori se 
așeza la masa sa din bucă
tărie, călca în picioare un 
covor de... peste jumătate 
milion lei 1). Sînt remar
cate cu acest prilej cele 
două garnituri de mobilă 
— una sculptată, alta stil 
florentin. „Le am ca zes
tre de la tatăl meu", se 
justifică Aurica Iancu, 
soția gestionarului infrac
tor. Și. spre dovadă, scoate 
un înscris. „Da de unde !, 
va declara în instanță 
mama fiicei hrăpărețe. So
țul meu. cît a trăit, se 
tinea mai mult cu băutu
ra. De unde să-i fi dat 
fiicei noastre o asemenea 
mobilă 7“ Actul, dobindit 
cu aceeași lipsă de scrupule, 
nu-i în stare, să acopere 
un adevăr. Se ajunge ast
fel la cei doi furnizori — 
unul din Timișoara, altul 
din București — ai mobi
lei cu pricina. procurate 
de Dumitru Iancu. cu banii 
jos. la 8 aprilie 1970 și 27 
octombrie 1972. Date nu 
lipsite de semnificație : 
tocmai In această perioa
dă. prin sentința civilă nr. 
1 662. Tribunalul munici
piului București îl „ierta" 
pe Iancu care ajunsese 
aici. via. comisia pentru 
controlul provenienței ave
rilor dobîndite în mod ili
cit ! Tribunalul îl ierta

pentru suma de 25 000 de 
lei. jar el îsi achiziționa 
mobilă de cel puțin trei 
ori suma aceasta. Nu la 
mai mult de un an. ace
lași ins care se văicărea 
in instanță că n-a făcut 
și n-a dres, ba e cît pe-aci 
să ajungă muritor de foa
me, depunea la C.E.C. alți 
380 000 lei !...

O a doua percheziție se 
soldează cu descoperirea 
— intr-o păpușă ! — de 
valută, iar în altă păpușă 
a unei cantități apreciabile 
de bijuterii din aur.

A treia percheziție, la 
locul de... pardon, era să 
zicem de muncă al incul
patului. cînd- aici își avea 
de fapt cimpul lui nestin
gherit de afaceri, află : 
într-o cutie metalică, de 
culoare albastră, uitati ca 
„mărunțiș" — 11 155 lei.
Tot „mărunțiș". Intr-o altă 
cuție, de culoare gri. 
30 000 lei. Alti 30 000 în 
altă cutie. Tot „mărunțiș". 
„Mărunțiș" Pe care un om 
cu calificare bună, dintr-o 
întreprindere. îl poate rea
liza. prin munca lui cin
stită. în luni si luni de 
strădanii.

O a patra percheziție, 
prin depozitele instituției 
care-i patrona afacerile si 
prin alte locuri, dă de 
piese auto în valoare de 
zeci si zeci de mii de Iei. 
de un motor ..Mercedes" 
nou-nout. de Mercedesul 
220 amintit...

A cincea percheziție...
Dar să punem punct aici. 

Nu înainte însă de a sub
linia din nou mijlocul prin

care Dumitru Iancu dobîn- 
dise toate aceste bunuri': 
specula, operații cu valută 
etc. Motiv retinut și în 
sentința Tribunalului Su
prem care admite recursul 
Procuraturii municipiului 
București împotriva sen
tinței date de Tribunalul 
municipiului București, prin 
care Dumitru Iancu era 
condamnat la 5 ani închi
soare (cuantum de pedeap
să la care, prin efectul 
legii, grațierea era integra
lă). și se dispusese confis
carea sumei de 97 475 lei. 
Instanța supremă, luind in 
considerare gravitatea -ac
telor antisociale săvirșite. 
a aplicat sporul de un 
an. maiorînd pedeapsa la 
sase ani închisoare — a 
căror execuție a și în
ceput ! — și a dispus con
fiscarea sumei de 431 784 
lei dobîndită prin speculă 
de către Dumitru Iancu.

Coincidentă nu lipsită 
de un anume înțeles : ho- 
tărîrea Tribunalului Su
prem este așezată, prin 
firea lucrurilor, chiar lingă 
amintitele fotografii din 
„albumul de familie". Ci
tind actul de justiție, apoi 
luînd aminte la chinurile 
„trăindu-si viata" cu vese
lie. începi să distingi cu 
ușurință absurda traiecto
rie a acestor existente 
eșuate, serbede și goale, 
ca o viată omorîtă in 
zadar...

Iile TANASACHE
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ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCH
ÎNALTĂ prețuire hărniciei

Membrii cooperativei agricole de producție din comuna Scornicești, 
judeful Olt — unitate distinsă de curind cu ordinul „Meritul agricol" 
clasa I pentru ocuparea primului loc pe t,ară în întrecerea socialistă pe 
anul 1977 — s-au întrunit vineri după-amiază în sala căminului cultural 
din localitate intr-o adunare generală prilejuită de înminarea pentru a 
5-a oară a Medaliei de aur „Secera și ciocanul", conferită prin Decret 
prezidențial, și pentru decernarea Drapelului roșu și a Diplomei de 
onoare acordate de U.N.C.A.P., a 4-a oară consecutiv, pentru îndeplinirea 
și depășirea indicatorilor economico-financiari în cel de-al doilea an al 
cincinalului.

Adunarea a oferit membrilor cooperativei, tuturor lucrătorilor din co
mună incă un minunat prilej de a-și reafirma, printr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, profunda 
lor adeziune Ia politica promovată de partidul și statul nostru, botărîrea 
lor fermă de a-și înzeci eforturile pentru a spori tot mai mult rodnicia 
pămintului, in vederea ridicării necontenite a nivelului de trai al între
gului popor.

Ne angajăm — se spune în încheierea telegramei — ca. în frunte cu 
comuniștii, să ducem la bun sfirșit toate sarcinile ce ne sîpt încredințate, 
să fim mereu printre fruntași, să facem din fiecare bilanț o sărbătoare, 
să clădim cit mai curind și cit mai trainic viitorul oraș Scomicesti, să 
ne aducem într-o măsură și mai mare contribuția la accelerarea ritmului 
de dezvoltare economică și socială a României socialiste.

La baza succeselor 
-munca stăruitoare, 
priceperea oamenilor 
La C.A.P. SCORNICEȘTI-OLT, pe pămînturi 
sărace, dar lucrate după regulile științei 
agricole, oamenii au sporit producțiile de 

2-5 ori în ultimii ani

Produsul 1970 1975 1977

Grîu (kg/ha) 1 346 5 416 6 425
Porumb (kg/ha) 3146 8 545 8 442
Legume de seră (tone/ha) 107 158 181
Lapte de vacă (litri/animal) 2 446 3 361 4 052

Pentru rezultatele obținute în pro
ducție. în îndeplinirea tuturor . indi
catorilor de plan si eficientă eco
nomică. unității noastre i-au fost 
decernate numeroase distincții : titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, de 
cinci ori Medalia de aur „Secera și 
ciocanul", „Ordinul Muncii" clasa I 
— de două ori, „Meritul agricol" 
clasa I — de două ori, precum și 
de patru ori consecutiv Drapelul 
roșu șt Diploma de onoare pentru 
ocuparea locului întîi pe țară in în
trecerea socialistă. Sint distincții 
care ne onorează, dar totodată ne 
obligă, pentru că e greu să fii frun
taș, dar este și mai greu să te 
menții fruntaș.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adunare 
populară din Slatina,-cu prilejul „Zi
lei recoltei" din anul 1976, in 
fiecare județ există întreprinderi 
agricole de ștat și cooperative 
agricole cu rezultate bune și, de
sigur, toate acestea, ca și altele, 
vor să obțină producții tot mai mari. 
Chiar în cadrul consiliului intercoo- 
peratist Scornicești există o emulație 
în acest sens. Producția medie de 
grîu a celor patru cooperative agri
cole ale consiliului este in acest an 
de 4 840 kg la hectar, cu 1 352 kg la 
hectar superioară celei din anul 1977.

Aceasta a dat posibilitatea ca întreg 
consiliul intercooperatist să livreze 
suplimentar la fondul de stat peste 
2 500 tone grîu, din care 1 000 tone 
numai cooperativa agricolă Scorni-

Cești. Realizarea unor producții peste 
nivelul celor înscrise in plan ne-a 
permis să vindem statului cantități 
suplimentare de cereale și alte pro
duse agroalimentare. în anul 1977, 
bunăoară, am livrat peste plan la 
fondul de stat 1 359 tone grîu, 3 676 
tone porumb, 208 tone legume de 
seră. 668 tone came, 721 hl lapte, 
930 O00 ouă etc.

Creșterea an de an a producțiilor 
a dus la dezvoltarea averii obștești, 
la creșterea celorlalți indicatori ai 
activității economice, care, compara
tiv cu 1970, se prezintă astfel :

Problema esențială 
a dezbaterilor

FOLOSIREA OPTIMĂ

Specificare 1970 1975 1977 1978 plan
A UTILAJELOR

Producția globală (mii. lei) 15,6
Proprietatea obștească (mii. lei) 20,8
Mijloace fixe (mii. lei) 11
Fondul de dezvoltare (mii. lei) 5,4 
Valoarea unei norme

de muncă (lei) 28

105 114 120
142 241 250
128 178 180
32 34 30

75 94 80

Dar ca să ajungem la un aseme
nea nivel, am acordat o atenție deo
sebită fondului de acumulare, care a 
fost in anul 1977 de 64 la sută din 
valoarea producției nete. Am dez
voltat mult sectorul zootehnic și 
activitățile industriale, acestea re- 
prezentînd mai mult de 60 ,1a sută 
din valoarea producției globale a 
cooperativei noastre. Si în continuare 
acordăm atenție dezvoltării și moder
nizării sectorului zootehnic, prin ex
tinderea capacităților productive și 
introducerea celor mai noi tehnologii 
de creștere a animalelor.

Recoltele obținute în anii trecuți 
ți în acest an sint bune, dar nu incă

la nivelul posibilităților noastre. Sin- 
tem conștienți că le putem spori 
simțitor, deoarece mai avem re
zerve mari de creștere a fertilității 
pămintului, care lucrat gospodărește, 
științific poate da mult mai mult. De 
aceea, cooperatorii noștri sint hotăriți 
să muncească cu șl mai multă dă
ruire și perseverență pentru a obține 
recolte și mai mari, aceasta fiind 
baza trainică pentru viața noastră 
mereu mai îmbelșugată.

Vasile BARBULESCU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei 
agricole Scornicești-Olt

Amplasată în partea de sud a plat
formei Cotmeana. cooperativa agri
colă Scornicești-Olt dispune de pă- 
minturi sărace, de tip smolnită. De 
fapt, de aici am început. Ne-am dă
ruit cu toată energia unei singure 
idei : să transformăm smolnită in 
cernoziom. Si realitatea ultimilor ani. 
cind nivelul recoltelor a crescut de 
la 1 000-1 500 kg grîu si 2 000-2 500 kg 
porumb la hectar la 5-6 000 kg grîu 
și 8-9 000 kg porumb boabe la hectar, 
dovedește cu prisosință faptul că 
munca noastră a fost răsplătită.

Nu putem să nu subliniem din 
capul locului sprijinul neprecupețit 
pe care l-am primit din partea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, care a sta
bilit liniile de dezvoltare a coope
rativei noastre agricole și urmărește 
personal modul In care se înfăptuiesc 
indicațiile date. Nu este an în care 
tovarășul Nicolae Ceausescu să nu 
vină în mijlocul cooperatorilor din 
Scornicești. să stea de vorbă cu noi. 
să constate ce am făcut, să ne reco
mande ce mai trebuie întreprins pen
tru continua dezvoltare a comunei 
noastre în pas cu tara. Si programe
le stabilite au fost aplicate cu stă
ruință. respectindu-ne cuvîntul dat 
în fata secretarului general al parti
dului.

Multi se întreabă cum am făcut ca 
la Scornicești să obținem producții 
mari, mai ales că în urmă cu citiva 
ani cooperativa noastră agricolă era 
în rîndul celor mediocre. Răspunsul 
este simplu : muncă și iar muncă, 
făcută cu pricepere. Adică ști
ințific organizată, punînd accen
tul pe cîteva direcții principale 
de care depinde în fond ridicarea 
calitativă a solurilor podzolice. con
comitent cu aplicarea celor mai 
avansate metode agrotehnice. Cu 
citiva ani in urmă, am început să 
aplicăm un program de măsuri care, 
urmărește în principal amplasarea 
rațională a culturilor, afînarea pro
fundă a solului la anumite intervale 
de timp pentru ameliorarea regimului 
hidric. folosirea gunoiului de grajd, 
a resturilor vegetale si a îngrășămin
telor chimice pentru refacerea si ri
dicarea fertilității nămîntului. Toate 
aceste măsuri de ordin tehnic, la 
care se adaugă si altele organizato
rice — constituirea fermelor, genera
lizarea acordului global, prin care a 
crescut responsabilitatea cooperatori
lor în executarea la un înalt nivel 
calitativ a fiecărei lucrări în parte — 
au dus la creșterea an de an a re
coltelor. Comparativ cu anul 1970, 
iată cum au evoluat producțiile la 
principalele culturi și în zootehnie :

în urmă cu numai cinci săptămîni, 
colectivul de oameni ai muncii, ro
mâni. maghiari și germani, de la în
treprinderea textilă „Ardeleana" _— 
Satu Mare primea în mijlocul său. 
cu vie emoție și bucurie, pe secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu prilejul aces
tei vizite de lucru, secretarul genera] 
al partidului a formulat aprecieri po
zitive asupra activității economice a 
unității. îndemnîndu-i pe comuniști, 
pe toti cel ce muncesc aici, la mobi
lizarea tuturor rezervelor tehnico- 
materiale si umane pentru creșterea 
susținută a producției nete si fizice, 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, pentru 
sporirea si mai 
accentuată a efi
cientei economice.

Iată de ce a fost 
pe deplin firesc 
ca recenta aduna
re generală a oa
menilor muncii din 
această unitate să 
se desfășoare sub semnul prețioase
lor indicații si exigente formulate de 
secretarul general al partidului, dez
baterile evidențiind cu prioritate căi
le si rezervele ce pot fi mai bine 
puse în valoare pentru ca. prin apli
carea noului mecanism economico- 
financiar. transformarea cantității 
într-o nouă calitate să devină și în 
întreprinderea sătmăreană o reali
tate. Din darea de seamă a consiliu
lui oamenilor muncii privind activi
tatea economică a unității pe semes
trul I al anului, prezentată de direc
torul Întreprinderii, inginerul Ale
xandru Mic. a rezultat un bilanț îm
bucurător : producția netă a fost rea
lizată în proporție de 102 la sută, 
producția fizică s-a soldat cu depă
șiri între 1,6—8,3 Ia sută la toate ti
purile de țesături aflate în fabricație. 
Iar aceste rezultate au fost obținute 
în condițiile sporirii productivității 
muncii peste prevederi si livrării 
unor produse de cea mai înaltă cali
tate pe piața internă și externă.

Fără a constitui motiv de automul- 
tumire. asemenea realizări au fost 
apreciate de participantii la dezba
teri ca fiind departe de a exprima 
posibilitățile si rezervele tehnico-ma- 
teriale si umane de care dispune în
treprinderea. Cu exigentă si respon- 
sabilite muncitorească, ei au adus în 
discuție o serie de stări de lucruri 
necorespunzătoare, la care ne vom 
referi în cele ce urmează. Nicolae 
Șimon, ajutor de maistru în tesă- 
torie, în cuvîntul său a menționat că

La întreprinderea textilă 
„Ardeleana**—Satu Mare

CONTRASTE
Centuri de

Utilitatea centurilor 
de siguranță este cu
noscută si recunoscută 
de toti automobiliștii. 
De altfel, majoritatea 
mașinilor înscrise in 
prezent în circulație 
posedă asemenea cen
turi. Și totuși, multe 
dintre ele sint inutili
zabile. De ce ? Asa 
cum rezultă din sesi
zările primite la re-

Glume
Ați auzit de „pre- 

comprimarea răspun
derii" ? Nu, bănuim că 
n-ați auzit, deoarece 
această „noțiune" este 
abia în curs de elabo
rare la întreprinderea 
de materiale de con
strucții din Călărași. 
Cit privește „studiul 
de precomprimare". a- 
cesta a început prin 
luna ianuarie a.c.. 
ziua 23. cînd nu
mita unitate s-a an
gajat ferm, cit pu
tea ea de ferm, să 
livreze 23 de grinzi 
precomprimate între
prinderii de panouri

siguranță in... 
dactie de la mai multi 
cititori, fabrica pro
ducătoare — I.M. Bra
șov — a găsit de 
cuviință să monteze, 
la unele ioturi de 
centuri, catarame din 
material plastic, care 
se rup extrem de ușor, 
Ce siguranță mai pot 
prezenta centurile cu 
asemenea catarame? — 
ne-au întrebat citito-

nesiguranță
rii. Că doar centurile 
sint făcute pentru a 
rezista la solicitări 
intense! Este 6 între
bare pe care o adresăm, 
la rîndul nostru, uni
tății producătoare., cu 
siguranța că ne viitor 
— și asta ciț mai ur
gent posibil — cen
turile de siguranță nu 
vor mai fi în... nesi
guranță. (M. lonescu).

cu „precomprimate
electropneumatice Ba
cău. Termenul stabi
lit : luna aprilie, pro
babil tot ziua 23. Cum 
aprilie este luna pă
călelilor, furnizorii că- 
lărășeni s-âu . gîndit 
ce-ar fi să le tragă ei 
o mică păcăleală be
neficiarilor din Bacău. 
Ceea ce n-a fost greu 
deloc. Așa se face că 
termenul de livrare a 
fost amînat. Mai în- 
tii, pentru luna mai, 
apoi pentru luna iu
nie. Si nici pină a- 
cum, la sfîrșitul lunii 
iulie, nu s-au săturat 
de păcăleli, nelivrind

grinzile precomprima
te. Perspectiva ? înce
pe să devină foarte 
limpede la... Bacău : 
termenul de punere în 
funcțiune a investiției 
nu va putea fi respec
tat.

Cum se vede, „stu
diul cu privire la pre- 
comprimarea spiritului 
de răspundere" se a- 
flă într-o fază foarte 
avansată la întreprin
derea din Călărași, e- 
xistînd toate șansele 
de „premiere". Vom 
reveni cu detalii la 
momentul oportun, (V. 
Sălăgean).

Detectivi pentru sertare
Enigmă la Grupul 

de șantiere nr. 2 al 
Trustului de construc
ții Bacău. Pentru 
dezlegarea ei au fost 
mobilizate — in bi
rouri — importante 
forțe. Și atit de in
sistent s-a urmărit a- 
cest lucru.. incit, vă- 
zind neputința celor 
din conducerea grupu
lui de șantiere, pe unul 
dintre participanții la 
recenta adunare gene
rală nu l-a mai ’ răb
dat inima să nu le 
vină în ajutor. Cu
noștea „cheia" enig
mei. Să vedem, mai 
întii, despre ce este 
vorba.

La precedenta adu
nare generală a oame

nilor muncii au fost 
adoptate 46 de mă
suri tehnico-organiza- 
torice, a căror oportu
nitate și eficientă au 
fost apreciate de în
tregul colectiv. Re
cent însă, luîndu-se 
„urma" lor. pe șantie
re. nu au ■ fost regăsi
te decit 25 dintre a- 
ceste măsuri. Ce s-a 
întîmplat cu celelalte 
21 de propuneri, unde 
au dispărut ele ? Răs
punsul a fost, pină la 
urmă, simplu : în ser
tare. în birouri. Dar 
„cheia" adevărată a 
enigmei a fost găsită 
la recenta adunare ge
nerală. cind partici- 
panții la dezbateri au 
cerut celor din condu

cerea grupului de șan
tiere să se ocupe mai 
puțin de dispecerat, să 
se despartă mai des de 
birouri, iar atunci cînd 
vin pe teren să le a- 
corde un sprijin, efec
tiv în rezolvarea pro
blemelor cu care se 
confruntă. Adică, să 
rezolve pe teren, pe 
șantiere, tot ceea ce ei 
propun in adunarea 
generală.

...După cum se vede, 
de fapt nu era vorba 
de nici o enigmă. în
văluite în mister ră- 
min. deocamdată, con
cluziile și învățămin
tele practice la care a 
ajuns • după aceste 
dezbateri conducerea 
grupului de șantiere. 
(I. Ștefan).
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ÎN JUDEȚELE DIN ZONA A DOUA:

unele pierderi de capacitate produc
tivă. de irosire a timpului de muncă 
se datorează încetinelii cu care se 
remediază uneori defecțiunile la răz
boaie. Cu deplină justificare deci, el 
a adus critici îndreptățite conduce
rii atelierului mecanic, care a mani
festat un insuficient spirit de exi
gentă fată de o seamă de lucrători 
din echipele de reparații ne care le 
coordonează, care tărăgănează repa
rația războaielor invocind drept scu
ză lipsa unor piese de schimb, pe 
care de fapt trebuie să le execute ei 
înșiși. în atelierul mecanic. Tinăra 
țesătoare Elisabeta Rotter sublinia, 
la rîndul ei. fapul că. nu de puține 
ori. functionarea mașinilor este între

ruptă — desigur, 
generînd pierderi 
inevitabile de pro
ducție — din ca
uza nepregătirii 
corespunzătoare a 
canetelor la sec
ția de prepara- 
tie. „Nu e mai 

puțin adevărat — a adăugat aju
torul de maistru tesător Iosif Ari
ci — că și in cadrul tesătoriei sint 
neajunsuri a căror remediere stă în 
primul rînd în puterea noastră. Mai 
avem încă, din păcate, un procent de 
țesătoare mic. dar suficient ca să nu 
ne lase indiferenți, care se situează 
cu realizările sub norma de plan. 
Prea puțin s-au preocupat comuniș
tii din. organizațiile de partid, orga
nizația U.T.C.. grupele sindicale, pen
tru a le ajuta să depășească aceas
tă situație. E cazul să sprijinim 
concret pe aceste - tinere spre a 
se integra cît mai grabnic în ritmul 
de muncă al celorlalte țesătoare". La 
rîndul său. șeful secției tesătorie. 
Gavril Mânu, semnala o situație care 
a devenit nefirească si îngrijorătoa
re : ușurința, netemeinicia cu care se 
acordă in multe cazuri certificate 
medicale pentru concedii de boală, 
din care cauză — spre a se evita 
staționarea mașinilor — se fac 
frecvente dislocări de lucrătoa-e 
dintr-un sector în altul. Evi
dent, cu diminuarea eficien
tei economice. E de datoria consiliu
lui oamenilor muncii, a sindicatului 
să întreprindă acțiuni pentru cunoaș
terea cauzelor, spre a pune capăt prin 
acțiuni politico-educative acestei si
tuații la care concură si unele cadre 
medicale, prin superficialitatea cu 
care semnează certificatele medicale. 

Dezbaterile au reliefat că. dincolo 
de neajunsurile manifestate în uni
tate si de care colectivul este pe de
plin conștient si hotărit să le înlă
ture. există greutăți provocate de 
neonorarea exemplară a contractelor 
de către o serie de furnizori de fire 
si. îndeosebi, de către Filatura din 
Huși, de unde provine un mare vo
lum de materie primă de slabă cali
tate. Această situație creează mari 
dificultăți întreprinderii sătmărene, 
care, totuși, si in aceste condiții, rea
lizează parametrii calitativi ai pro
duselor. dar cu prețul unor cheltu-

SECERIȘUL GRIULUI
...dar nu și

AVANSEAZĂ REPEDE
transportul

Mașini-unelte
Datorită calităților deosebite și 

caracteristicilor tehnice supe
rioare de care dispun, mașinile 
de prelucrat metal prin așchie- 
re realizate la întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău 
sint tot mai solicitate atit în 
tară, cit și peste hotare. De la 
începutul anului și pină acum 
au fost livrate peste plan, în 
U.R.S.S., Italia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Portugalia. Venezue
la și în alte țări, mașini-unelte

pentru export
în valoare de circa un milion 
lei valută. Pe banda de mon
taj se află acum noi tipuri 
de mașini de prelucrat me
tal, care vor fi expediate încă 
în cursul acestei luni partene
rilor din S.U.A., R. F. Ger
mania și Italia. în același 
timp, specialiștii și muncitorii 
de aici pregătesc noi loturi de 
mașini pe care le vor trimite 
la expozițiile și tîrgurile inter
naționale de la Teheran, Viena 
și Chicago. (Gh. Baltă).

GORJ

Graficele sint respectate
Recoltarea i Pînă la 28 iulie, în 

unitățile agricole de stat si coopera
tiste griul a fost strîns de pe 19 000 
ha. ceea ce reprezintă 80 la sută din 
suprafața cultivată. Un număr de 25 
cooperative agricole de producție — 
între care cele din Ionești. Plopșo- 
ru. Ceplea. Hurezani — si consiliul 
intercooperatist Turceni au încheiat 
secerișul.

Transportul : După cum ne spunea 
tovarășul Ion Giurcan, director ad
junct al direcției agricole județene, 
spre deosebire de alti ani. în această 
vară transportul a fost mult mai 
bine corelat cu ritmul de recoltare. 
S-a acționat din timp pentru ca 
mijloacele proprii să fie în bună sta
re de funcționare, acestea fiind re
partizate pe combine si puncte de 
lucru. S-a organizat un dispecerat la 
direcția agricolă prin care se stabi
lește cu o zi înainte numărul de ma
șini de la I.T.A. de care au nevoie 
cooperativele agricole.

Livrarea produselor: Buna orga
nizare a transportului explică și re
zultatele bune la livrarea produse
lor. Pînă vineri, la bazele de recep
ție s-a livrat circa 87 la sută din în
treaga cantitate de grîu contractată. 
Pentru a nu se pierde timp, la bazele 
de recepție, la magazii si în cîmp au 
fost organizate echipe de coopera
tori care încarcă si descarcă mijloa
cele de transport. Așa s-a procedat 
în cooperativele agricole din Cătune, 
Gîrbov. Plopșoru. Jupînești. Tg. Căr- 
bunesti s.a.. care au livrat întreaga 
cantitate de grîu contractată cu sta
tul. De altfel, comandamentul jude
țean a stabilit măsuri ca. odată cu 
terminarea în cel mult 2—3 zile a 
secerișului, in același timp să se în
cheie transportul și depozitarea în
tregii producții de grîu.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii"

GALAȚI

Bine la recoltare, 
poticneli la... bazele 

de recepție
Recoltarea: Pînă pe 28 iulie 

griul a fost strîns de pe 86 la sută din 
suprafața totală cultivată. Ritmul 
este amplificat și de prezența a 100 
de combine venite în ultimul timp

din județul Brăila, care au fost di
rijate în zona de nord a județului 
Galați. în felul acesta există condiții 
ca secerișul să se încheie în cursul 
zilei de azi.

Transportul: „Anul acesta ■ — 
ne spunea tovarășul Adrian Mihăi- 
lescu, director adjunct al întreprin
derii de transporturi auto Galați — 
transportul se desfășoară în condiții 
mai bune, unitatea noastră asigurînd 
unităților agricole mijloacele solici
tate". într-adevăr, în cele mai multe 
zile unitățile agricole au primit mij
loacele de transport solicitate. Din 
păcate există și excepții. Și e sufi
cient ca numai într-o zi să nu se asi
gure toate autocamioanele, ca să se 
creeze decalaje între recoltare și 
transportul producției. Iată un caz. 
Pe 25 iulie, fața de cît au solicitat, 
întreprinderile agricole de stat au 
primit mijloace transport pentru 
o capacitate cu 10^ tone mâi puțin. 
Aceasta explică de ce în aceeași zi 
întreprinderile agricole de stat ra
portau că a rămas pe cimp, în gră
mezi, o cantitate de 5 320 tone de 
grîu.

Livrarea produselor: „Preluarea 
la baze se desfășoară în continuare 
cu mult sub capacitatea acestora de 
primire" — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Marcoșanu, director teh
nic al I.V.C. Galați. Astfel, pînă la 
27 iulie, bazele au primit numai 80 
Ia sută din cantitatea de grîu recol
tată Si 70 la sută din cantitatea de 
grîu contractată la fondul de stat. 
Deci, livrarea produselor trebuie 
grăbită in următoarele zile. Reco
mandarea se adresează îndeosebi în-

treprinderilor agricole de stat, care 
au în grămezi pe cîmp cantități mari 
de grîu. dar în această ’situație se 
află și multe cooperative agricole.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scîntșii"

VÎLCEA

„Buturuga*4 nu-i chiar 
atit de mică

Recoltarea : Pînă la data de 28 iu
lie griul a fost strîns de pe 15 000 ha, 
ceea ce reprezintă 73 la sută din su
prafețele Cultivate. In prezent, majo
ritatea forțelor mecanice sint concen
trate la unitățile agricole din partea 
colinară a județului, unde secerișul a 
început mai tîrziu.

Transportul: Există unele deficien
te în organizarea muncii, care „frî- 
nează" transportul producției la baze. 
Un aspect. La cooperativa agricolă 
Măciuca, patru combine erau coma
sate la recoltarea unei suprafețe de... 
50 ari. Și pentru că așa s-a înțeles 
aici gruparea forțelor, lingă cele 
patru combine, care mai mult se 
încurcau, două autocamioane au aș
teptat o zi întreagă pină să fie încăr
cate.

Nu este singurul neajuns. în uni
tățile agricole din vecinătatea muni
cipiului Rm. Vilcea. după ce sint în
cărcate in cîmp. autocamioanele si 
remorcile tractate sint trimise cale 
de 5—10 km si chiar mai mult spre

cîntarele cooperativelor si. abia după 
aceea, pleacă la bazele de recepție 
unde, desigur, are loc o a doua cîn- 
tărire în prezența delegaților pro
prii. Această „metodă" birocratică 
nu face decit să pună bete în roa
tele transportului de cereale.

Livrarea produselor: Consecința 
modului defectuos în care se face 
transportul producției în unele uni
tăți agricole : pe ansamblul județului 
n-au fost livrate la fondul de stat 
decit 12 300 tone cereale, ceea ce re
prezintă ceva mai mult de jumătate 
din sarcina planificată.

„Bazele de recepție sînt pregătite 
să primească zilnic cîte 2 000 tone 
grîu — ne asigura tovarășul Emil 
Fota, directorul I.V.C. Dar ritmul de 
livrare este mult mai' mic". Aceasta 
si pentru că unele cooperative agri
cole — Copăceni. Mitrofani. Oltean
ca. Mădulași, Budești, Lăpușata. Go- 
ruriești etc. — deși au început recol
tarea griului de mai multă vreme, 
abia au transportat primele tone de 
grîu. Ritmul livrărilor ar putea creș
te simțitor deoarece activitatea baze
lor de recepție a fost organizată mai 
bine.

— Toate aceste deficiente — ne-a 
precizat tovarășul Marin Bălan, di
rectorul general al direcției agricole 
județene — au constituit obiectul 
unei analize critice în cadrul coman
damentului județean pentru agricul
tură. luindu-se măsurile necesare 
pentru înlăturarea grabnică a tutu
ror neajunsurilor.

ieli materiale de producție supli
mentare si al diminuării productivi
tății muncii. Tocmai de aceea, forul 
suprem de conducere al întreprinde
rii sătmărene — adunarea tgenerală 
a oamenilor muncii — a adresat, 
prin intermediul centralei de resort, 
un apel tovărășesc pentru ca unitatea 
din Huși să facă totul pentru ridica
rea calitativă a produselor.

DIN HOTĂRÎREA ADOPTATA DE 
ADUNAREA OAMENILOR MUN
CII :
• Se va continua cu Intensitate 

acțiunea de reproiectare si introdu
cere in fabricație de articole noi. a 
căror greutate maximă să nu depă
șească 100 gr/mp — sarcină centrală 
pusă în fata textiliștilor de conduce
rea partidului :
• în scopul realizării unor indica

tori tehnico-economici superiori, pen
tru toate sortimentele nou introduse 
îri* fabricație se vor elabora caiete 
tehnologice prin care se va urmări 
mai eficient modul cum se respectă 
parametrii tehnici optimi pentru fie
care articol ;
• Se vor întreprinde acțiuni poli

tico-educative si organizatorice de 
întrajutorare în muncă si de ridicare 
a gradului de calificare al lucrătorilor 
care nu-sfrcalizează normele ;
• Se va extinde acțiunea de re

cuperare a pieselor uzate si recondî- 
tionarea acestora la parametrii ini
țiali de utilizare.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

Transportul griului, imediat dupâ re
coltare, la C.A.P. Albeni, județul Gorj

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

La C.A.P. Olarlu, județul Vilcea, se recolteazâ griul
pe ultimele suprafețe Foto : M. Poșîrcă

Prin forțe proprii
La întreprinderea de spume 

poliuretanice „Spumotim" din 
Timișoara. promova-ea pro
gresului tehnic în produc
ție a declanșat valoroase 
initiative în activitatea de crea
ție. Astfel, au fost concepute și 
realizate noi mașini si utilaje 
tehnologice cu comandă auto
mată. pentru turnat si confec
ționat tălpi poliuretanice de în
călțăminte. care au asigurat ri
dicarea productivității muncii 
si creșterea producției fizice Ia 
aceste produse cu aproape 10 la 
sută fată de vechile capacități, 
îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea cheltuielilor de 
fabricație. Tot pe baza folosirii 
noilor utilaje s-au creat condi
ții tehnice pentru realizarea 
unui număr de sortimente tipo- 
dimensionale de tălpi de peste 
două ori mai măre fată de cele 
executate anul trecut, articole 
cu pondere însemnată- în pro
ducția întreprinderii, solicitate 
în cantităti tot mai mari de in
dustria de încălțăminte.
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PE CARE LE TRĂIM
BRĂDUȚ COVALIU : „In tabdra de la Cimpeni

Elogiu tinereții I I

Este cunoscut că în ope
rele de artă deia create de 
pe pozițiile filozofiei nța- 
terialist-dialectice. ale ideo
logiei Partidului Comunist 
Român, care situează omul 
si interesele sale în cen
trul preocupărilor, artiștii 
sugerează si zugrăvesc in 
imagini plastice coerente, 
idei ante să contribuie la 
transformarea condiției u- 
mane. căutind ca medita
ția lor asupra omului si 
realităților sociale să dea 
naștere la lucrări care 
de fapt sint cea mal bună 
mărturie a adeziunii lor la 
marile idei de progres so
cial ce animă poporul 
român. Artiștii sint mereu 
mai constienti. asa cum 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, de adevărul 
conform căruia ..Istoria 
arată că tot ce a rămas 
trainic si măreț !n patri
moniul culturii naționale 
si universale poartă mesa
jul unei filozofii umaniste, 
e-a inspirat din problema
tica existentei sociale, că 
umanismul socialist, filo
zofia militantă a epocii 
noastre, promovează încre
derea în puterile omului 
de a-si croi un destin mai 
bun. în forța sa de auto- 
perfectionare. tn sentimen
tele si virtuțile sal» înalte, 
în victoria luptei pentru 
fericirea umanității si că 
făurind opere străbătute 
de această luminoasă filo
zofie vom putea inscrie, 
fără îndoială, o nouă epocă 
strălucită in istoria culturii 
noastre naționale".

Pe acest temei, artiștii 
Plastici îsi dau bine seama 
de nobila lor misiune de a 
contribui la educarea oa
menilor muncii, de a trans
figura în operele lor isto
ria contemporană, omul 
constructor al socialismu
lui. că mesajul lor trebuie 
să reflecte realist faptele 
si psihologia oamenilor în
suflețiți de voința de a în
făptui Programul Parti
dului Comunist Român de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvolta
te si de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Așa «tind lucrurile si 
constienti de nobila misiu
ne ce-i revine artei in 
etapa istorică pe care o 
străbatem, artiștii depun 
eforturi pentru ridicarea 
creației lor la nivelul ma
rilor cerințe si exigente pe 
care le impune zugrăvirea 
vieții, a realităților com
plexe. pline de tensiune si 
frumusețe pe care le trăim.

Pornind de Ia che
marea tovarășului Nicolae

Ceausescu, convins de po
sibilitățile artiștilor de a 
crea noi opere care să ri
dice pe culmi superioare 
arta românească, este ne
cesar să redăm în artă 
mărețele transformări so
cialiste ale tării, munca 
clocotitoare a milioane
lor de oameni. , faptele 
emoționante. demne de 
numele de om. să redăm 
si frumosul, si Iubirea in 
înțelesul lor măreț, să fa
cem din arta noastră un 
instrument de perfecționa
re continuă a societății, a 
omului, de afirmare a 
dreptății si echității socia
le. a moduiui de muncă si 
viată socialistă si comu
nistă.

A$a cum s-a spus si la 
recenta conferință ne tară

însemnări
de Gh. SPIRIDON

a Uniunii artiștilor plas
tici. cel mai important 
lucru trebuie să fie afir
marea deplină sl limpede 
a artistului plastic în efor
tul national de dezvoltare 
economico-socială. mate
rială și spirituală, a Româ
niei socialiste în etapa 
actuală.

Din această perspectivă, 
cred că se impune cu ne
cesitate ca întregul front 
artistic să militeze cu fer
mitate pentru dezvoltarea 
unei colaborări rodnice și 
dinamice cu toți factorii 
care sint implicați în actul 
de educație socialistă, in 
difuzarea creației noastre 
in mase pentru a ridica 
această colaborare la nive
lul cerințelor si exigente
lor postulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la con
ferință.

In acest context, cred că 
trebuie să facem o analiză 
mai profundă a relațiilor 
cu Uniunea arhitectilor, in 
vederea unei mai strinse 
conlucrări, răspunzind che
mării secretarului general 
al partidului de a partici
pa la făurirea. în noile an
sambluri aocial-culturale. a 
unor lucrări de artă com
plexe, de Ia frescă si tapi
serie oină la sculpturi, pic
turi despre viata de astăzi 
a poporului nostru. Desi
gur. implicarea noastră în 
asemenea generoase pla
nuri presupune un contact 
strins. permanent cu reali
tățile patriei, cunoașterea 
realizărilor oamenilor mun
cii — aceia care făuresc 
valorile materiale si spiri
tuale ale întregii societăți. 

(

Aceștia sint beneficiarii a 
tot ceea ce se creează in 
societate, potrivit spiritu
lui epocii noastre eroice, 
revoluționare, și lor le de
dicăm întreaga noastră 
creație, fiind convinși că, 
dacă va fi înțeleasă și pre
țuită astăzi, ea va fi folo
sitoare și celor de miine. 
Sint create toate condițiile 
ca tot ceea ce este valoros 
in arta de astăzi să se 
bucure de o largă răspin- 
dire. de cunoașterea oame
nilor. de contactul perma
nent cu ei. Expozițiile 
reunind lucrări realizate in 
toate genurile artei, de la 
pictură și «culptură la gra
fică și arte decorative, sint 
din acest punct de vedere 
unul dintre instrumentele 
cele mai eficient» prin in
termediul cărora arta poa
te răspunde menirii ei so
ciale. Rolul formativ pe 
care l-au avut pină acum 
numeroasele manifestări 
organizate In cadru! festi
valului national „Cîntarea 
României" demonstrează 
eficienta acestei modalități 
de integrare a artelor plas
tice în problematica socia
lă, menirea ei în relevarea 
si stimularea creativității 
oamenilor. Responsabilita
tea. exigenta sub raportul 
valorii educative, conștiința 
că operele noastre trebuie 
să răspundă unor înalte 
comandamente sociale, să 
participe la formarea o- 
mului nou în cultul dra
gostei față de patrie, al 
valorilor umaniste promo
vate de societatea socialis
tă constituie, cred, impera
tive majbre pentru orice 
artist conștient de rolul 
politico-educativ al artei 
sale. în toate județele 
există forte artistice va
loroase. care au creat nu
meroase lucrări ce merită 
să fie larg cunoscute si 
păstrate cu grijă. Artiștii, 
cu personalitatea lor. sint 
chemați să realizeze opere 
de artă care să pună in 
evidentă marile transfor
mări economico-sociale si 
spirituale petrecute in tara 
noastră în anii socialismu
lui. să redea mai bine si 
într-o cromatică luminoa
să. caldă, vie și armonioa
să evoluția socială, să afir
me prin intermediul ima
ginilor plastice adevărul 
esențial ai realităților con
temporane. constienti de 
responsabilitățile artei, de 
faptul că ei aparțin isto
riei. timpului și poporului 
lor. Aceasta cred că este 
misiunea noastră și în a- 
cest fel putem face să 
crească puterea de înrîu- 
rire a operelor pe care le 
realizăm.

GHEORGHE SPIRIDON ; „Șantier naval"

Factorii responsabili, 
și nu numai ei, știu 
bine că mai sint încă 
multe de , făcut ca 
marile valori ale mu
zicii românești și uni
versale să fie aduse 
permanent in atentia 
publicului larg. în a- 
cest sens nu ducem 
lipsă de idei : unele, 
bune și clare, altele 
mai complicate. Multe 
din aceste idei au si 
început să fie intro
duse in viata artistică 
cu rezultate pozitive, 
pentru altele ne tre
buie in continuare 
multă perseverentă si 
tenacitate.

Fără a-i uita pe 
clasici, se pune cu o 
stringentă firească 
problema creației ro
mânești de astăzi, cre
ație a tuturor genera
țiilor. Dar cum com
pozitorilor nu le place 
să fie împărtiti pe 
generații — pentru că 
nimeni nu știe dacă 
tinerețea se termină 
la 35 sau 45 de ani. 
așa cum nimeni nu 
știe cînd începe se
nectutea /— e vorba 
de un front larg de 
creatori, la care nu 
virsta e importantă, ci 
elanul si fantezia cu 
care lucrează, precum 
si de căile ca această 
creație să întilnească 
si să îmbogățească o- 
rizontul spiritual al 
tontemporanilor noștri.

S-a intimplat ca in
tr-un arc de timp re
lativ scurt să ascult 
un număr de lucrări, 
aparținind unor com
pozitori aflati în de
plina lor maturitate 
creatoare : In menio- 
riam Anna Franck, 
pentru orchestră de 
cameră de Ludovic 
Feldman. Elegia pen
tru cvartet de coarde 
de Zeno Vancea. care 
«e va înscrie ca parte 
lentă în Cvartetul său 
nr. VII, "Cvartetul IV 
de Tudor Ciortea. Con
certul pentru suflători 
si percuție de Sigis
mund Todută si poe
mul coregrafic-oratoriu 
„Miorița" de Gheor- 
ghe Dumitrescu.

Deasupra liniei tim
pului. pe care s-au 
cam adunat deceniile, 
plutește la toti acești 
creatori o linie-undă 
a elanului, a fanteziei. 
a forței creatoare, 
care vine din tinerețe 
neobosită, punînd in 
vibrație sensibilitatea, 
lumea noastră emoțio
nală. încărcată cu 
multiplele experiențe 
ale creației, călită m 
lupta cu tehnica de 
lucru specifică muzi
cii. aspirind mereu 
către înălțimile . celor 
mai nobile idei și sen
timente. ea generează 
lucrări ce ni se înfă
țișează. ca fapte de 
artă, tulburătoare.

Aici sint dator cu 
citeva succinte detalii 
despre arta acestor 
importante figuri ale 
muzicii noastre de azi.

Ludovic Feldman a 
fost multi ani instru

mentist! de orchestră, 
scrie pentru ansam
blurile mari simfonice 
ca pentru oameni din 
jurul său. Le pretinde 
mult, dar tot -ce scrie 
ii sună fidel si deose
bit de original. Muzica 
sa e o nesfirsită al
ternantă de umbre și 
lumini. cu accente 
dramatice care îsi 
află sursa într-un tem
perament intens liric. 
Nu cred că exagerez 
dacă afirm că forța 
creatoare a acestui 
venerabil maestru este 
pur și simplu excep
țională.

Zeno Vancea are pe 
masa sa de lucru 
Cvartetul VII. din care 
a prezentat pină a- 
cum partea lentă. 
Elegia, scrisă în me
moria rarei naturi mu
zicale care a fost 
pianistul Tudor Dumi
trescu. Se spune des
pre Zeno Vancea că 
este un polifonist prin

Theodor 
GRIGORIU

excelență. Compozi
torul tinde către idei 
melodice de largă res
pirație și — cunoscind 
bine nenumăratele 
drumuri înfundate ale 
istoriei muzicii — a 
ajuns la.o înțelepciune 
superioară, unde gu
vernează inspirația: a- 
cest cuvint vechi si 
mereu nou. sub im
pulsul căruia Zeno 
Vancea îsi întregește 
opera si fără de care 
nu intelege să se așeze 
la pian sau la masa 
de lucru.

Compozitorul Tudor 
Ciortea ne revelează 
spiritualitatea ethos- 
ului transilvan. cu 
predilecție cel mara
mureșean. la un nivel 
superior. Pornind de 
la stilul popular in
strumental. el reu
șește să încrusteze o 
lume de mici motive 
caracteristice intr-un 
limbai mai amplu, din 
care decurge si con
ceptul de formă, une
ori clasic, alteori mai 
complicat de analizat. 
Stilul vocal nu îi este 
străin, dovadă cicluri
le sale de lieduri. In
tensitatea emoțională 
a muzicii sale izvo
răște dintr-o scriitură 
polifonică plină de 
surprize, de sclipiri 
ale spontaneității. A 
nu goni spontaneita
tea cînd îți propui un 
plan de compoziție ri
guros e desigur un 
atribut al marii mă
iestrii.

Alura de savant a 
compozitorului nostru 
clujean Sigismund To- 
duță este incontesta
bilă. Cunoscător în 
cele mai mici detalii 
al artei muzicale, ds 
la cea gregoriană oină 
la cea barocă si din

colo de ea. lucrările 
sale sint așteptate și 
ascultate totdeauna cu 
deosebit interes. Nu e 
vorba numai de lucra
rea amintită mai sus, 
ci de o Simfoniettă si 
de oratoriul Horia. 
terminate de curînd. 
Ce impresionează la 
•acest creator este pu
nerea de construcție, 
soliditatea edificiilor 
sonore. Se simte in 
toată muzica sa înde
lungatul efort al spi
ritului european de a 
ridica mari monu
mente. cu arcuri largi. 
Si. fără îndoială. Si
gismund Todută se 
înscrie pe linia mari
lor arhitecți ai acestor 
monumente.

Compozitor care ur- ' 
mărește în întreaga 
sa creație unele idei 
generatoare. cum ar 
fi cea a jertfei eroice 
pentru un ideal mă
reț. Gheorghe Dumi
trescu a intuit de la 
începutul lungului său 
drum mijloacele artis
tice capabile să cu
prindă amploarea te
melor ce îsi alege. 
Ascultînd de curînd 
„Miorița", am înțeles 
aspirația sa către spa
tiile sonore vaste, in 
care detaliul nu dis
pare. dar în care 
esențială e atmosfera 
poetico-dramatică. E 
o muzică tăiată in 
blocuri mari, care se 
desfășoară în timp 
puternic si cu gran
doare.

In putinele cuvinte 
de pină aici, care nu 
pot să surprindă decit 
fugitiv orizontul larg 
al creației acestor 
compozitori români, 
am vrut să deschid 
marelui public o poar
tă a curiozității către 
strădaniile lor artisti
ce. Cred că iubitorii 
de muzică nu vor fi 
decepționați mergînd 
înainte, cunoscindu-le 
bine întreaga operă : 
li se va dezvălui ast
fel o lume bogată in 
idei si sentimente.

Pentru că nu e vor
ba de o generație anu
me. voi adăuga că o 
cunoaștere a operei 
tuturor compozitorilor 
noștri importanți este, 
sau trebuie să fie. o 
aspirație legitimă a 
omului multilateral 
format, care este telul 
principal al societăți: 
noastre noi.

M-am oprit la cei 
cinci compozitori a- 
mintiti deoarece ei 
sint exemplari pentru 
noi ca și pentru cei 
mai tineri, nu numai 
in ce privește pasiu
nea pentru lucru, dar 
si ca prezente actiVe 
în viata artistică a tă
rii noastre. Am consi
derat acest aspect o 
dovadă de tinerețe, ea 
fiind — așa cum s-a 
mai spus — nu o 
chestiune de vîrstă. ci 
o stare de spirit.
. Iată de ce am inti
tulat aceste rinduri 
Elogiul tinereții.

Revelionul este un roman 
•1 multiplelor straturi. La 
prima vedere el pare o car
te tradițională, in ciuda a- 
crobațiilor de scriitură, ce 
transformă dialogurile in
tr-o plasmă verbală unică. 
Pe măsură ce lectura înain
tează ni se întărește insă 
impresia că parcurgem un 
eseu ingenios, uneori scli
pitor. despre romanul altui 
autor. Astfel, imaginind 
întilnirea de revelion a u- 
nor tineri intelectuali din- 
tr-un orășel de la Dunăre, 
în anii de după sfirșitul 
primului război mon
dial. autorul recurge la 
puține elemente realiste (in 
sens material). procedind 
întocmai ca un eseist, care 
reține dintr-un roman mai 
ales evoluția psihologică si 
morală a personajelor. Este 
obținută în acest fel ceea 
ce am putea numi o carac
terologie de gradul a! doi
lea, caracteristică modali
tății eseistice, pentru care 
oamenii sint în primul rind 
ficțiuni literare, mai inte
resante si mai coerente, 
nici vorbă. decît oamenii 
reali, dar păstrînd in mod 
iremediabil pecetea de li
mitare a lucrului artificial, 
în același sens se cuvine 
interpretată si permanenta 
atitudine ironică a autoru
lui care îsi privește perso
najele cu înduioșare si ma
lițiozitate paternă, din spa
tele unui perete de sticlă, 
transformîndu-și astfel ro
manul într-o scenă-acvariu. 
pe care au loc evenimente 
cu sfîrșit cunoscut. Este o 
atitudine tipică pentru e- 
«eistul care știe, firește, 
cum se încheie romanul pe 
care il comentează. Un as
pect semnificativ este și

plasarea evenimentelor în
tr-o perioadă istorică rela
tiv îndepărtată și aducerea 
lor intr-un prezent livresc, 
ca si cum ar fi vorba des
pre un roman scris cu mai 
bine de cincizeci de ani in 
urmă, pe care un critic il 
citește și îl comentează 
astăzi, cu o curiozitate de 
entomolog care contemplă 
o veche colecție minerali
zată de trecerea vremii. In

ze premeditări literare. Re
lația sa de adversitate cu 
oamenii avizi de avere si 
de senzații joase care il 
înconjoară, clasică, reluată 
obsesiv în proza modernă, 
este construită de Paul 
Georgescu intr-un mod nu
anțat. ce depășește caracte
rologia ingenioasă si atinge 
uneori nivelul expresiei 
vii. inimitabile. căpătind 
marca marii literaturi. In

Paul GEORGESCU:

„REVELIONUL
același sens poate fi inter
pretat si stilul cerebral, a- 
păsat neologistic si copios 
contaminat de sintagme 
specifice discursului critic.

Personajele sint burghezii 
tradiționali cu care ne-a 
obișnuit proza realismului 
critic. Lașitate, meschinărie, 
egoism, utilitarism sterp, 
dezumanizare, lipsă a ori
cărui elan generos, imorali
tate — iată notele defini
torii ale oamenilor-mario- 
nete. pe care privirile iro
nice ale autorului ii urmă
resc fără cruțare.

In Revelionul există însă 
și un personaj de un fel 
deosebit, in care autorul nu 
a investit numai energie 
caracterologică, ci si auten
tică empatie. Este Gabriel 
Dimancea. profesor de lim
ba română în vîrstă de 
douăzeci și opt de ani. su
biect abulic al unor confu-

I
jurul lui Dimancea se des
fac și se formează cupluri 
amoroase, se pun la cale a- 
faceri. se mănincă si se bea 
cu bestialitate. Este o lume 
care îl exclude. Vechiul 
motiv al contradicției tra
gice dintre artist și un 
anumit context sau grup 
social iși dovedește, o dată 
mai mult, capacitatea de a 
forma nucleul unei medita
ții despre natura umană. 
In ordinea practică, perso
najul este un învins, pe 
planul creației însă el este 
un învingător potential.

Atitudinea autorului fată 
de acest personaj este in
teresantă printr-o ambigui
tate specifică. Vocea lui 
Gabriel Dimancea manifes
tă o insolită tendință de a 
se confunda cu aceea a 
naratorului. Deși evoluează 
în mijlocul celorlalte per
sonaje. avind initial statu

tul unui actor, care nu poa
te să depășească rolul sta
bilit de la bun Început, de 
la un moment dat. Diman
cea tinde să iasă in exte
riorul scenei net delimitate 
pe care au loc evenimen
tele; tinzind să se conto
pească cu cel care privește, 
cu autorul. Apare astfel 
impresia că romanul pe 
care Dimancea il premedi
tează este tocmai cartea pe 
care o citim. In sugerarea 
acestui efect. Paul Georges
cu dovedește o adevărată 
virtuozitate.

O anumită ambiguitate 
este generată și de scriitu
ra capricios-ironică pe care 
autorul o cultivă cu asidui
tate. Ferindu-se do emfază 
și de grandilocvență, dar. 
s-o spunem, fără să reu
șească pe deplin, prozatorul 
se delimitează in perma
nență de propriile sale cu
vinte. de propriile sale ati
tudini. Analizele psihologi
ce. reflecțiile moraliste, re
feririle livrești (de care 
textul este împănat) sint 
în mod matematic urmate 
de formulări argotice sau 
familiare. care au scopul 
de a anihila orice aluneca
re înspre stilul pretențios.

Așa stind lucrurile. Re
velionul ne apare cu clari
tate drept un travestit 
eseu ingenios despre rolul 
literatului in lume. O temă 
generoasă este urmărită de 
Paul Georgescu cu virtuo
zitatea. dezinvoltura și fer
voarea celui pentru care 
literatura este lucrul cel 
mai important, iar scriito
rul. cel puțin in ipostaza 
lui ideală, reprezintă un e- 
talon de umanitate.

Voicu BUGARIU

(Urmare din pag. I)

proporțiile impresionante ale acestei 
construcții ce prinde contur tot mai 
precis cu fiecare zi. Da, vom face 
absolut tot ce depinde de noi pen
tru a ne realiza angajamentul asu
mat in fața secretarului general al 
partidului.

...Și, in repetate rinduri, secretarul 
comitetului de partid sublinia acest 
mobilizator angajament. Iar stadiul 
actual al lucrărilor justifică pe de
plin optimismul său ; și nu numai 
al său, ci al tuturor constructorilor 
și montorilor cu care am discutat pe 
șantier. Ce pirghii au fost acționate 
pentru ca in aceste condiții de lucru 
cu totul deosebite — teren nisipos și 
mlăștinos — să se asigure, totuși, un 
ritm susținut de lucru ?

maximă operativitate și in deplină 
cunoștință de cauză. Spiritul organi
zatoric concertat deopotrivă la nive
lul ministerelor și al șantierului a 
avut de fiecare dată, după fiecare 
ședință de comandament, un efect 
tonifiant asupra întregii activități. 
Fie că este vorba de urgentarea 
elaborării proiectelor. de livrarea 
unor utilaje tehnologice, de asigura
rea cu materialele necesare sau de 
mai buna organizare a lucrului pe 
diferitele șantiere de pe platformă, 
se stabilesc măsuri precise, respon
sabilități precise si termene precise. 
Timpul de Ia elaborarea deciziei la

cinema
• Melodii» melodii î SCALA *- 
9.15; 11,30; 13,45; 16,15: 18.30; 21, 
FAVORIT — 0: 11.15; 13,30; 15,45.; 
18; 20.15, CAPITOL — 9,15; 11.30: 
13.45: 16; 18.15; 20,45. la gradină 
— 20,15, GRADINA DINAMO — 
20.15.
• O fatft aproape cuminte : SALA 
PALATULUI - 17,15; 20.
• Mereu împreuna : CENTRAL — 
0; 11.13: 13.30: 15.45; 18: 20.15.
• Cum se hrănește un măgar : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30: 
15.45: 18; 20.

• Cintă pentru mine : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
PATRIA — 9; 11,15: 13.30; 1G; 18,15; 
20,30. FESTIVAL — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. PARC HOTEL — 
20.15.
• Din nou... Disney — 9, Un mi
lion pentru Jake — 11.15; 13,30;
15.45: 18: 20.15 : FLAMURA.
• Podul î GRIV1ȚA - 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15, GRADINA
FESTIVAL — 20.
• Mark polițistul la Genova :
BUCUREȘTI - 9: 11,15; 13,30;
15,45: 18.15: 20,30. LUCEAFĂRUL - 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,30: 20,45, Ia 
grădină — 20, MODERN — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20.45. la grădină 
— 20.15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix ;

EFORIE — 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Transamerîca Express : VIC
TORIA - 9; 11.45: 14,30: 17.15: 20.
• Brigada specială : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
GLORIA — 8.45; 11; 13,30; 15.45:
18,15; 20.30, TOMIS - 8.45; 11;
13,15; 15.30; 17,45: 20, la grădină -
20.30. '
6 O noapte la Operă — 10. Atlan
tida — 12; 14,15. Casa Ricordi —
16.30. Dragoste la Las Vcgas — 
18,45; 20,45 : CINEMATECA.
• Mica sirenă — 9.30: 11,15: 13: 
15: 17. Nunta de piatră — Duhul 
aurului — 19 : DOINA
• New York, New York j AURO
RA - 9; 12.30; 16: 19.30. la gră
dină — 20,15, FEROVIAR - 9;

MECANIZAREA. Șantierul ma
relui combinat a fost dotat cu ma
șini și utilaje dintre cele mai mo
derne. atit pentru lucrările de con
solidare și săpare, cit și pen
tru turnarea betoanelor. Un sin
gur exemplu : prin folosirea autn- 
pompclor la turnarea betoanelor, 
productivitatea jauncii crește de 
circa 7—8 față de mij
loacele clasice existente pe alte 
șantiere. Principala problemă care se 
ridica era ca aceste utilaje să fie 
exploatate rațional și folosite " din 
plin. Soluțiile adoptate indică o efi
cientă înaltă și in această privință : 
lucrindu-se in schimburi prelungite, 
practic fără întrerupere, indicii de 
utilizare a utilajelor si mașinilor 
grele se situează la peste 90 la sută.

BUNA ORGANIZARE A LUCRU
LUI. Si aici, pe șantierul petro
chimic Năvodari, s-a dovedit a fi 
deosebit de eficientă indicația secre
tarului general al partidului de a se 
constitui un comandament de coor
donare a lucrărilor. Cadre cu munci 
de răspundere din ministerele care 
participă la realizarea acestei inves
tiții analizează, la fața locului, sub 
directa coordonare a unui secretar al ~ 
C.C. al P.C.R.. stadiul lucrărilor, 
problemele ce trebuie soluționate 
pentru asigurarea unui inalt ritm de 
lucru. Soluțiile se elaborează cu

U NĂVODARI
înfăptuirea ei se scurtează cu zile și 
săptămini întregi, răminindu-le, apoi, 
constructorilor și montorilor să va
lorifice acest ciștig.

RIDICAREA CALIFICĂRII. Spu
neam că pe șantier lucrează con
structori din toată tara, oameni cu 
ani buni de experiență pe alte șan
tiere. O însemnată parte din con
structorii de pe șantier au fost insă 
necalificați. Iată de ce una dintre 
principalele acțiuni ale organizației 
de partid a fost inițierea unor cursuri 
de calificare. Rezultatul ? In anul 
trecut au fost calificați 600 de mun
citori, iar in acest an urmează 
cursurile de calificare încă 800 de 
muncitori. Iar dacă randamentul in 

-muncă al fiecărei formațiuni a spo
rit' cu citeva zeci de procente fată 
de anul trecut. în mod hotărit un rol 
important l-a avut si il are această 
acțiune de ridicare a calificării. încă 
o comparație. Peste 80 la sută din 
muncitorii existenti pe șantier sint. 
în prezent? calificați într-o meserie 
de bază, față de numai 50 la sută în 
anul trecut. Acțiunea imediată aflată 

’ în atentia organizației de partid este 
acum policalificarea.

„FURNIZORI. VA ALINIATI LA 
ANGAJAMENTUL NOSTRU Da. 
aici, pe platforma petrochimică Nă
vodari. constructorii și monturii sint 
ferm hotăriți să-și respecte mobili
zatorul angajament asumat. Discu- 
tind cu cițiva dintre ei. am aflat că 
o contribuție deosebită, un ajutor 
esențial în onorarea acestui angaja
ment se așteaptă din partea furnizo
rilor de materiale si utilaje :

Combinatul de lianți din Cîmpu- 
lung — are o restanță de 4 800 tone 
de ciment : din această cauză, in ul
timele zile ritmul de turnare a be
toanelor pe șantier s-a redus de ci
teva ori : . »

întreprinderea „23 August" din 
București — trebuie să urgenteze 
livrarea celor peste 300 tone de 
utilaje restante. îndeosebi a rezer
voarelor sferice necesare acum pe 
șantier :

întreprinderea mecanică de utilaj 
tehnologic Moreni — are o restanță 
de 329 tone utilaje : schimbătoare 
de căldură, vase, subansamble de la 
cuptoare : o atenție sporită se cere 
să fie acordată de acest colectiv pro
blemelor de calitate :

întreprinderea „Independenta" — 
Sibiu — are o restantă de circa 150 
tone de utilaje, unele așteptate să 
sosească pe șantier incă din anul 
trecut.

în loc de încheiere, redăm 'punctul 
de vedere al unui vechi montor de 
pe șantierele chimiei, șeful de bri
gadă Eliadc Tică : ..Am muncit pe 
multe șantiere ale chimiei, dar parcă 
nicăieri n-am văzut atita poftă de 
lucru' ca aici, la Năvodari. Știm eu 
toții, de la șefi de șantiere pină la 
ultimul muncitor, că ne-am asumat 
un mare angajament : de a începe 
probele tehnologice în acest an. 
Spun incă o dată că noi. montorii. >a 
fel ca și constructorii, vom face totul. 
Așteptăm un cuvint muncitoresc, 
comunist si din nartea dv.. tovarăși 
furnizori de materiale si utilaie ! 
Faceți un efort și aliniați-vă cit mai 
repede — neintirziat ! — la angaja
mentul nostru !“.

Viorel SALAGEAN 
Georqe MIHAESCU

12,30; 16: 19,30, MELODIA — 9;
12; 16; 19.
• împușcături sub clar de lună : 
BUZEȘTI — 9: 11.15; 13,15; 15.30; 
17 45; 20.
® De partea cealaltă a oglinzii : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Un pod prea îndepărtat : GIU- 
LEȘTI - 0; 12.15; 16; 19.15. VOL
GA _ 9: 12; 16: 19,
• Sub luna răsturnată : DRUMUL 
sARII - 16; 18; 20.
• Doctorul Poenaru : VIITORUL 
— 15.30; 17.45; 20.
• Albul Bim — ureche neagră : 
FLACARA - 9,30; 13; 16.15; 19,30.
• Eu, tu și Ovidiu : MUNCA — 
9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Tentacule: BUCEGI — 9: 11: 
13,15; 15.30; 17.45; 19.45. la grădină

— 20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
lâ.pO: 17,45; 20.
• Septembrie : COTROCENI — 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Acțiunea „Autobuzul" : POPU
LAR - 1G: 18.
• Unde apa e limpede și iarba 
verde : LIRA - 15.30; 18.
• Lolek și Bolek în jurul lumii
— 10,30: 15.30, Joc serios — 17.30; 
19.30 : FERENTARI.
® Cu stele in păr și lacrimi în 
ochi : PACEA — 15,30: 17.45: 20.
• Pentru patrie : COSMOS — 
16; 19.
• Al șaptelea cartuș : FLORE A S- 
CA — 15.30: 18; 20.
• Haiducul cu ochii ea stelele : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:

• Pintea > PROGRESUL — 16; 
18; 20.
e Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRADINA ARTA - 20.15.
• Aripioară sau picior : GRA
DINA BUZEȘTI - 20.15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic : GRADINA FLACARA — 20.15.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRADINA LIRA — 20,15.

teatre
• Teatru! Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 20.

(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 20.
• Teatru) Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămîntui unde-au trăit străbunii"
- 20,30.
• Teatrul Giule&i (in Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihai Eminescu „Sara pe deal"
— 20.30.
• Teatru) satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neveste
le vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia
română** : Bun venit la Rapsodia 
~ 18,30. /

I

I

I
I
I
I
I

I

FAPTUL
I
I
I
!

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

I
I

I

I
I
I

I Mare

mare

I

I
I

I

I

i

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I

meșter,

I

I

I

I 
I

I I

I■
I I
I 
I

I 
I

i
I

I
I

I
I

I
I
a

I

Ia

i

DIVERS
O flotă 
pe asfalt...

Imaginați-vă o flotă de aproa
pe 300 de nave înșiruite de-a 
lungul a cițiva zeci de metri... 
Metri, da, pentru că vapoarele 
de care vă spunem sint, ele fapt, 
navomodele, și ele au putut fl 
admirate ine expoziția de pre
zentare a. modelelor, realizată, 
inainte de startul acestora in 
competiția prilejuită de tabăra 
republicană de navo-modele de 
la Galați, manifestare înscrisă 
in Campionatul României — ju
niori II. și organizată sub egida 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Prezentarea 
„flotei" de navomodele s-a rea
lizat pe asfalt, in centrul Galo
pului, zilele trecute, unde na
vele s-au aliniat pe județe, una 
lingă cealaltă, oferind trecători
lor, timp de patru ore. un spec
tacol unic. Reprezentanții celor 39 
de județe și ai Capitalei 
aflat intr-o întrecere 
Cit despre navomodele. 
7 tipuri : veliere mari 
nave propulsate civile, 
și radio-comandate, 
ți nave de creativitate, 
mea lor : cel puțin un metru. 
După încheierea întrecerilor, 
vom reveni cu amănunte.

s-au 
strinsă. 
sint de 

și mici, 
militare 

submarine 
Mări-

Pe urmele 
unui leu

La unitatea de alimentație pu
blici cu autoservire „Esplanada", 
din sectorul 4 a Capitalei, un 
cumpărător a solicitat in după- 
amiaza zilei de 27 iulie a.c. o 
sticlă de bere. Casiera. Temisto- 
cle Aneta, H oprește clientului 5 
lei, in loc de 4 lei — prețul legal 
de vinzare. Motivul : „nu ați luat 
și mincare". Cum procedeul 
„leului in plus" s-a repetat și la 
alți clienți. s-a solicitat interven
ția organului de miliție. Echipa
jul de la circa 9. făcind verifi
carea încasărilor, constată un 
plus de casă de 197 lei (pentru 
care s-au incheiat acte de cer
cetare penală). Plus o serie de 
abateri de la regulile generale 
de comerț, pentru care au fost 
sancționate pe lt>c contravențio
nal, atit casiera., cit și responsa
bila Mihai Maria. Și cind te gin- 
dești că totul a pornit de la 1 
leu ! Aviz amatorilor de... 
nemunciți.

Una 
pe firmă, 
alta 
înăuntru

Pe str. Băii din Brăila func
ționează o cantină. Dar nu-i ca 
toate cantinele. în ultimul timp, 
lot felul de indivizi au invadat 
localul : vin și pleacă aseunzind 
prin sacoșe pachete pe cit de 
voluminoase, pe atit de miste
rioase. Și aceasta — sub privirile 
oblăduitoare ale lui Petre Ara
mă, responsabilul. Dacă cumva 
numita „cantină" și-a schimbat 
rosturile ar trebui să-și schimbe 
și firma, nu de alta, dar ca să 
știe tot omul că de acolo iși 
poate procura... pachete pentru 
acasă. Tot omul, adică nu nu
mai „relațiile" responsabilului 
și ale personalului din subor
dine.

Ca în filme
Doi tineri care s-au legitimat 

a fi Cornel Morariu și Sili Cuj- 
bă Liviu — ambii din Iași — și-au 
propus să facă o cursă undeva, 
aiurea, cu prima mașină ce pu
tea fi descuiată. Au mers ei cit 
au mers in noapte și la parca
rea,de lingă magazinul „Moldo
va" din localitate, după mai 
multe tentative au reușit să pă
trundă in autoturismul l-IȘ-4678 
(,,Fiat"-850). Și, pe-aci ți-e dru
mul ! Au dat zor spre Vaslui, 
apoi spre Birlad. La punctul de 
control Crasna. pe DN 24, au ob
servat semnalul unui agent de 
circulație. Dar ei, nici gind să 
oprească. începe o cursă de ur
mărire ca in filme. Cursa celor 
doi fugari a fost întreruptă un
deva pe șoseaua Birlad-Bacău. 
în comuna lana. La volan se 
afla M.C. întrebat cum și de la 
cine a învățat să șofeze a răs
puns candid : ..De la mama, cu 
mașina mamei". Răsfățatul ma
mei, de data aceasta, a ajuns... 
departe.

Deși nu are nici o pregătire 
in ceea ce privește depanarea 
televizoarelor. Cornel Toth. teh
nician la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vilcea, 
se lăuda în stingă și în dreapta 
că meșter ca 
sește pe fața 
du-i lauda de 
dăchescu din 
alți numeroși 
surpriza să se
levizor. Fiindcă, după ce i-a dat 
(cu doi ani în urmă) aparatul 
la reparat, marele meșter _C.T. 
l-a valorificat pentru buzunarul 
propriu. Or. fiind vorba de te
levizor. nu greșim spunînd că. 
în cazul de fată, avem o ima
gine clară a necinstei.

el nu se mai gă- 
pămîntului. Luîn- 
bună. Traian lor- 
Rm. Vilcea. ca și 
cetățeni, a avut 
trezească fără te-
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Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
Aflînd cu tristețe despre victimele omenești și pagubele materiale cau

zate de inundațiile produse in țara dumneavoastră, doresc să vă exprim 
sincera mea compasiune și să transmit prin dumneavoastră condoleanțe fa
miliilor greu încercate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintele

Republicii Socialiste România

Conferință de presă
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc. vineri la a- 
miază. o conferință de presă consa
crată împlinirii a 75 de ani de la 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din Ru
sia (P.M.S.D.R.).

După ce a relevat semnificația »- 
cestui eveniment din viata Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, a 
poporului sovietic, V. I. Drozdenko,

la Ambasada U. R. S. S.
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, a vorbit despre succesele 
obținute de oamenii muncii din 
U.R.S.S. în toate domeniile. în ope
ra de edificare a societății comunis
te, precum și despre dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri dintre 
Uniunea Sovietică și Republica So
cialistă România, dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., despre adîncirea prieteniei 
dintre popoarele celor două țări.

I Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de mișcat de amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu prilejul 
sărbătorii naționale a Franței, vă transmit, în numele poporului francez și 
al meu personal, vii mulțumiri. Ca șl dumneavoastră, sînt convins că 
relațiile de prietenie și de cooperare care unesc țările noastre vor cunoaște 
o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor noastre. La rindul meu, vă 
adresez sincere urări pentru dumneavoastră și pentru viitorul fericit 
României.

al

VALERY GISCARD D'ESTAING I

ADUNĂRI FESTIVE'
Cu prilejul aniversării primului tratat de 
prietenie româno-cehoslovac

Excelenței Sale
Domnului JOSEPH ISSOUFOU CONOMBO

Primul ministru al Republicii Volta Superioară
Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Volta 

Superioară îmi oferă prilejul de a vă transmite cordiale felicitări Împreună 
cu urări de succese in îndeplinirea misiunii importante care v-a fost în
credințată.

Sînt convins că relațiile româno-volteze se vor dezvolta șl mal mult in 
anii care vin, spre binele ambelor noastre popoare, in interesul cooperării, 
înțelegerii și păcii în întreaga lume.

La Casa de cultură din municipiul 
Hunedoara a avut loc, vineri după- 
amiază, o adunare festivă organizată 
în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării a 30 de ani de la semna
rea primului Tratat de prietenie ro- 
mâno-cehoslovacă și a 10 ani de la 
semnarea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
cele două state.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși siderurgiști, constructori șl 
alți oameni ai muncii din întreprin
derile șl instituțiile municipiului, pre-

cum si membri ai Ambasadei R. S. 
Cehoslovace din țara noastră.

în cadrul adunării au luat cuvln- 
tul Brincoveanu Pogea. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Hune
doara al P.C.R., președintele Consi
liului popular municipal, și Jăn 
Stracar, consilier al ambasadei R.S.C. 
Ia București. Vorbitorii au relevat în
semnătatea celor două tratate, evo
luția continuu ascendentă a relațiilor 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare.

în încheiere a avut loc un program 
cultural-artistic.

MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Aniversării Zilei insurecției naționale 
cubaneze

Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Guvernului Republicii Socialiste România 
felicitări pe care

Prim-ministru al
Amabilele urări șl 

prim-ministru, cu ocazia sărbătorii naționale 
Vă adresez sincere mulțumiri.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele

mi le-ați adresat, domnule 
franceze, m-au mișcat mult

considerațiuni.

RAYMOND BARRE
Prim-ministru

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
ministeriale româno-iraniene

au luat sfîrsit la București 
celei de-a 13-a sesiuni a 

mixte ministeriale româno- 
de colaborare economică și

Vineri 
lucrările 
Comisiei 
iraniene 
tehnică.

în încheierea lucrărilor. Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le. președintele părții române în co
misie, și Kazem Khosrowshahi, mi
nistrul iranian al comerțului, preșe
dintele părții iraniene în comisie, au 
semnat protocolul acestei sesiuni. Do
cumentul prevede măsuri pentru dez
voltarea și diversificarea, în conti
nuare, a conlucrării româno-iraniene 
în construcția de mașini, energia 
electrică, petrochimie, agricultură, e- 
conomie forestieră și în alte dome
nii de interes reciproc. Totodată, 
s-au concretizat căile menite să con
tribuie la extinderea și diversifica
rea schimburilor comerciale, a rela
țiilor bilaterale pe plan tehnologic și 
științific.

Lucrările sesiuni! — au arătat cei 
doi miniștri — s-au desfășurat po
trivit orientărilor date de președintele 
Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr cu 
prilejul întîlnirilor de la București 
și Teheran. Ele au evidențiat noi po
sibilități pentru extinderea relațiilor

dintre cele două țări pe baza unor 
noi acorduri si contracte pe termen 
lung. Atingerea acestor obiective va 
întări si mai mult relațiile româno- 
iraniene în interesul ambelor țări și 
popoare, va sluji mai bunei înțele
geri si conlucrări pe plan interna
țional.

La semnare au luat parte membrii 
celor două delegații. Mohammad Aii 
Moshiri. ambasadorul 
București, și membri ai

în sala teatrului municipal din 
Focșani a avut loc, vineri, o adunare 
festivă consacrată celei de-a XXV-a 
aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale 
cubaneze, eveniment de însemnătate 
istorică, care a deschis drum larg 
făuririi primului stat socialist pe pă- 
mîntul latino-american.

Au luat parte tovarășul Simion 
Dobrovici, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni ai 
muncii de la întreprinderile și in
stituțiile focșănene.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Cuba 
la București.

Despre semnificația istorică a eve
nimentului au vorbit Alexandru Mo- 
canu, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Focșani, și 
Humberto Castello, ambasadorul Re
publicii Cuba la București. Vorbito
rii au arătat, printre altele, semni
ficația profundă a victoriei revolu
ției cubaneze pentru transformările 
fundamentale ce au avut loc în via
ța politică și economică a țării, pen
tru trecerea la edificarea noii orîn- 
duiri socialiste, au evocat principa-

lele momente ale luptei poporului 
cubanez, sub conducerea partidului 
său comunist, pentru libertate na
țională și dreptate socială, pentru a- 
părarea cuceririlor revoluționare, a 
independenței și suveranității națio
nale. precum și succesele obținute 
de oamenii muncii din Cuba în ope
ra complexă de edificare a socialis
mului.

Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, intre 
țările noastre, au subliniat vorbito
rii. s-au statornicit relații strînse de 
prietenie, solidaritate și colaborare, 
la dezvoltarea cărora o contribuție 
hotărîtoare au avut întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro 
din anii 1972 și 1973.

Poporul român trăiește cu bucurie 
și însuflețire acest moment istoric 
din viața poporului Cubei socialiste, 
aducind și pe această cale omagiul 
său celor care acum un sfert de veac, 
prin lupta și jertfa lor, au contri
buit la victoria insurecției naționale 
cubaneze. .

în încheiere, ansamblul „Plaiul 
Vrancei" și formații artistice de a- 
matori au prezentat un spectacol 
muzical-coregrafic.

Iranului la 
ambasadei.

părăsit
guvernamen- 
vineri Capi-

Otopeni. oaspeții au 
Cornel Burtică, vice- 

minis-

★

Delegația economică 
tală iraniană a 
ta la.

Pe aeroportul 
fost salutați de
prim-ministru al guvernului, 
trul comerțului exterior si cooperării 
economice Internationale, președin
tele părții române în comisie. Marin 
Capisizu. șef al Departamentului a- 
griculturii de stat, Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Ion Iosefide. adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Mohammad Aii 
Moshiri. ambasadorul Iranului la 
București, si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Zilei armatei populare chineze 
de eliberare

Vineri după-amiază. la Casa cen
trală a armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 51-a a- 
niversări a Zilei armatei populare 
chineze de eliberare, la care au par
ticipat generali, ofițeri, maiștri mi
litari si subofițeri din garnizoana 
București.

Au luat parte Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze în tara noastră, 
si membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, care 
a rostit un cuvînt de salut.

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

Participantii la festivitate au vi
zionat apoi filmul artistic „Bătălia 
pentru Șanhai", precum și o fotoexpo-

zitie înfătisînd aspecte din viata și 
activitatea militarilor Armatei popu
lare chineze de eliberare.

★
Cu același prilej, ătasaful militar, 

aero și naval al R.P. Chineze s-a in
tilnit cu cadre si elevi ai Institutu
lui de marină .,Mircea cel Bătrin".

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „DACIA 

1 3Q0" la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1978

Tovarășul Stefân Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit 
cu Freddy Willockx, secretar națio
nal adjunct al Partidului Socialist 
din Belgia, aflat la odihnă în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale dezvoltării raporturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Belgia, in in
teresul adîncirii relațiilor de colabo
rare dintre România si Belgia. întă
ririi prieteniei 
mân și belgian.

La Invitația ziarului ..Scînteia". 
ieri a sosit la București o delegație 
a ziarului ..Jenminjibao". organ cen
tral de presă al Partidului 
Chinez, pentru o vizită de 
tare în țara noastră.

Delegația este condusă 
rășul Hu Ci-vei, redactorul șef

Comunist 
documen-

de tova- 
al

ziarului „Jenminjibao". membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
membri ai conducerii ziarului „Scin- 
teia". Au fost de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

dintre popoarele ro

★

Republicii Filipine laAmbasadorul
București, Leticia Ramos Shahani. a 
oferit, vineri, o recepție cu prilejul 
încheierii misiunii sale în țara noas
tră.

Au participat Tamara Dobrin, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor insti
tuții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Prezentarea romanului 
„Quetzalcoatl" 

scris de președintele 
Statelor Unite Mexicane, 

J. L. Portillo
La librăria „M. Sadoveanu" din 

Capitală a avut loc vineri prezenta
rea romanului „Quetzalcâatl", al că
rui autor este președintele Statelor 
Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo. 
Apărut în Editura „Univers", volu
mul reprezintă o strălucită creație 
epică si filozofică a marelui scriitor, 
ginditor și om de stat mexican, ce 
pune la baza lucrării sale numeroa
se mituri, date istorice și concepții 
cosmogonice străvechi, dar care se 
deschide spre o tematică foarte mo
dernă — arta guvernării și marea 
responsabilitate a omului politic în 
realizarea unui model social-politic.

Prof. dr. Romul Munteanu, direc
torul Editurii „Univers". prezentînd 
romanul scriitorului Jose Lopez 
Portillo, a relevat faptul că tradu
cerea pentru prima dată in limba 
română a unei lucrări din opera li
terară a președintelui Mexicului re
prezintă un moment cu largi semni
ficații în istoria relațiilor culturale 
dintre cele două țări, relații cărora 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le-a imprimat o deosebită 
vigoare si strălucite prin vizita sa în 
Mexic efectuată în urmă cu trei ani.

Au participat Tamara Dobrin. vice
președinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Uniunii 
scriitorilor, conducători ai unor edi
turi bucurestene si reviste literare, 
un numeros public.
...AU fost de fată Juan Manuel Ber
langa Garcia. ambasadorul Statelor 
Unite Mexicane la București, mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație de activiști ai Partidului Comunist
Vietnam ne-a vizitat țara

iulie a.c.. o de-în perioada 7—28 
legație de activiști ai Partidului Co
munist din Vietnam, condusă de to
varășul Hoang Huu Nhan, vicepre
ședinte al Comisiei industriale a C.C. 
al P.C. din Vietnam, a' efectuat, la 
invitația C.C. al P.C.R., o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. la conducerea unor mi
nistere economice, la Comitetele ju
dețene Sibiu, Alba, Mureș și Harghi
ta ale P.C.R., au vizitat o serie de 
obiective economice și social-cultu-

rale din Capitală și județele men
ționate.

La încheierea vizitei, membrii de
legației au fost primiți de tovarășul 
Vasile Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej. desfășurată 
atmosferă caldă, 
participat tovarășul 
prim-vicepreședinte 
Central de Control 
Activității Economice și Sociale.

A fost prezent Tran Thuan. amba
sadorul R.S. Vietnam la București.

într-o
prietenească, a 
Lucian Drăguț, 
al Consiliului 
Muncitoresc al

it P. CHINEZA

Pulsul noului în „orașul 
mașini"constructorilor de

frumosul 
nord-estul 

este unul

trans- 
popu- 
elibe- 
sa se

Ceanciun. 
oraș din 
Pekinului, 
din principalele centre
industriale producătoa
re de mijloace de co
municații și de 
port din China 
Iară. înainte de 
rare, industria
rezuma la citeva ate
liere pentru fabricarea 
hîrtiei. țigărilor, pro
duselor alimentare si 
materialelor de con
strucții. sectorul con
strucțiilor de mașini 
fiind reprezentat de 
unităti de reparații si 
mici turnătorii de pie
se. Uzina de automo
bile nr. 1. așa cum 
arată însăsi denumirea, 
a inaugurat procesul 
dezvoltării industriei 
de mașini atît in acest 
oraș, cit si în China. 
Ceanciun. supranumit 
astăzi ..orașul automo
bilului". fabrică în pre
zent. pe lîngă mijloace 
de transport si mate
rial rulant — camioa
ne. autoturisme, trac
toare. biciclete, vagoa
ne de pasageri — o 
gamă largă de alte pro
duse realizate intr-un 
șir de industrii cu 
cel mai divers profil : 
chimic, siderurgic, op
tic. de construcții me
canice. aparatură elec
trică. casnică etc. în 
total, aici furictionează 
peste o mie de între
prinderi 
capacități 
de peste 
muncitori 
De aceea, 
trivită este denumirea 
de ..oraș al construc
torilor de mașini".

Pe’ ruinele laborato
rului de arme bacte
riologice. care a apar
ținut armatei de ocu
pație japoneze, sc înal
tă clădirile uzinei de 
automobile ..Elibera

ta sala de mon- 
la capătul unei

de diferite 
cu un număr

250 000 de 
și specialiști, 

mai po-

rea", 
tai. 
linii automate, se suc
ced popularele cami
oane verzi. purtind 
marca acestei presti
gioase întreprinderi a 
industriei chineze con
structoare de mașini. 
La început. în 1953. 
uzina dispunea de o 
singură bandă automa
tă : acum are 51. Da
torită introducerii unor 
noi procedee tehnice, 
numărul modelelor de 
camioane a crescut ne
contenit. s-a îmbună
tățit calitatea lor. iar 
producția s-a dublat in 
comparație cu cea pla
nificată. De pe aceleași 
benzi de montaj ies și 
cunoscutele automobile 
„Steagul roșu", întîl- 
nite astăzi pretutin
deni în China.

Succesele amintite

sînt rodul muncii en
tuziaste a constructo
rilor de mașini, care 
și-au pus întreaga du- 
tere de muncă, talen
tul si virtuțile crea
toare în slujba uzinei 
lor. în ultimii 10 ani, 
ei au efectuat peste 
6 000 de inovații teh
nice. din care aproape 
500 au o deosebită im
portantă economică. U- 
nul din ..campionii" 
progresului tehnic este 
Than Huo-lian. fost 
muncitor, astăzi vice
președinte al Comite
tului revoluționar al 
uzinei si adjunct al in
ginerului sef. în 1958, 
cînd limuzinele „Stea
gul roșu" au fast in
troduse în fabricație, el 
a conceput un dispozi
tiv pentru strung care 
a permis să se pro
ducă un ax de mare 
precizie, avind diame
trul comparabil cu cel 
al unei țigarete, piesă 
indispensabilă bunei 
funcționări a mașinii. 
130 de inovații tehnice 
si numeroase dispo
zitive automate, adop
tate si in alte în
treprinderi industriale 
chineze, poartă sem
nătura acestui talentat 
inovator.

Presa chineză relata 
recent Sl despre o altă 
realizare a muncitori
lor din Ceanciun. De 
pe porțile uzinei de lo
comotive a orașului a 
ieșit prima locomotivă 
cu turbină cu gaz. de 
4 000 CP. Testele efec
tuate au dovedit că 
întregul complex teh
nica! locomotivei func
ționează potrivit pre
vederilor proiectului. 
Uzina urmează să pro
ducă. încă în apest 
un lot important 
asemenea mijloace 
tracțiune.

Aceasta constituie o 
nouă realizare de pres
tigiu a muncitorilor si 
tehnicienilor din Cean- 

> ciun. in fata cărora se 
află — ca de altfel 
in fata tuturor oame
nilor muncii chinezi — 
sarcini deosebit, de im
portante. legate de 
obiectivul fundamental 
stabilit de Congresul 
al XI-lea al P.C. Chi
nez — acela de a 
transforma China în
tr-o tară socialistă 
mare, puternică si mo
dernă pină la sfîrsitul 
secolului. Eșalonate pe 
etape succesive, pro
gramele de dezvoltare 
economică prevăd. în
tre altele, moderniza
rea rapidă a industriei, 
transporturilor și co
municațiilor. accelera
rea aplicării in indus
trie. în special in ca
drul principalelor sale 
compartimente, a celor 
mai noi cuceriri 
științei, tehnicii si 
nologiei.

La Congresul 
XI-lea al P.C.C.,
mul pe care China il 
are de parcurs in ur
mătorii 25 de ani. e- 
forturile pe care le 
depune astăzi ponorul 
său pentru moderniza
rea tuturor ramurilor 
economiei naționale 
au fost comparate cu 
un nou ..marș luna" 
ne planul construcției 
economice si sociale. 
Un ..mars lung" ce nu 
se poate măsura în 
kilometri, ci reprezintă 
o înfruntare dîrză a 
omului cu timpul. în 
această înfruntare, oa
menii muncii din Cean
ciun sint chemați să-si 
aducă, cu aceeași te
nacitate ca și pină 
acum, contribuția.

al 
dru-

G. BONDOC

Vedere panoramică a orașului Ceanciun
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Numărul NumărulNr. libretului de Nr. libretului decrt • economii crt. economii

113 760-202-25351 169 765-1-20713
114 760-206-12805 170 731-103-53155
115 760-207-25458 171 731-103-33564
116 765-1-21978 172 731-103-56233
117 766-1-40263 173 731-111-15220
118 731-103-17477 174 761-205-31709
119 731-103-50842 175 761-205-54107
120 731-106-30209 176 761-208-40096
121 761-205-13362 177 761-208-64353
122 761-205-48391 178 762-207-13176
123 761-208-19868 179 762-207-37004
124 761-208-58582 180 766-1-40868
125 761-201-12160 181 766-201-12511
126 762-207-31902 182 762-1-41570
127 766-1-28693 183 762-1-60393
128 766-1-53037 184 762-201-37776
129 762-1-26187 185 762-202-16025
130 762-1-55932 186 762-210-25629
131 / 762-201-30798 187 734-103-22343
132 762-202-9550 188 734-103-63778
133 762-210-14499 189 734-103-83881
134 762-210-37904 190 763-1-22229
135 734-103-52651 191 763-1-40541
136 734-103-78447 192 763-139-28106
137 763-1-5263 193 763-201-13178
138 763-1-36155 194 764-1-27062
139 763-139-21568 195 764-1-46188
140 763-144-240 196 764-206-8705
141 764-1-14161 197 764-208-25043
142 764-1-41564 198 764-209-8596
143 764-203-18413 199 759-1-58507
144 764-208-16914 200 759-1-124414
145 764-209-2945 201 759-1-164258
146 759-1-17550 202 759-1-195157
147 759-1-104738 203 759-1-220639

<148 759-1-151581 204 759-1-240600
149 759-1-184898 205 759-1-257798
150 759-1-212481 206 759-1-272552
151 759-1-234082 207 759-1-285461
152 759-1-252100 208 764-202-7594
153 759-1-267733 209 ' 738-103-34465
154 759-1-281216 210 759-207-22954
155 759-205-1092 211 759-207-40778
156 7.Î8-103-22526 212 760-1-54551
157 759-207-12360 213 760-1-83460
158 759-207-35993 214 760-1-101586159
160

760-1-38023
760-1-75206 215 760-1-114492

161 760-1-96115 216 760-209-15870
162 760-1-110481 217 737-113-8516
163 760-209-2806 218 760-201-22698
164 760-209-26627 219 760-202-32513
165 760-201-14142 220 760-206-25896
166 760-202-23773 221 760-207-30351
167 760-206-9229 222 765-1-28245
168 760-207-24452 223 734-103-53191

Numărul 
libretului de 

economii
Numărul 

libretului de 
economii

Titularilor libretelor de economii 
cu dobindă și cîștiguri în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din 
tară li s-au acordat, printr-o tra

gere la sorți separată, care a avut 
loc ieri. 28 iulie a.c. în Capitală, 
970 autoturisme „Dacia 1300“. Listă 
oficială a libretelor de economii

ieșite cîștigătoare la această tragere 
la sorți se va publica in ziarele 
„Scînteia" din 30 iulie și „România 
liberă" din 31 iulie a.c.

762- 201-24447
763- 342-1387 
761-208-53676
764- 206-11885 
761-205-53587 
766-1-32825 
764-209-2147
760- 1-109734 
759-1-59417 
759-343-367
761- 205-30115 
731-103-13652 
731-103-49890 
731-106-27534 
761-205-7928 
761-205-47415 
761-208-15481 
761-208-57523
761- 201-10917
762- 207-31042 
766-1-26423 
766-1-52462 
762-1-23299 
762-1-55193 
762-201-29488 
762-202-8185 
762-210-12164 
762-210-37177 
734-103-51253 
734-103-77503
762- 301-684
763- 1-35425 
763-139-20344
763- 139-36186
764- 1-11363 
764-1-40723 
764-203-17593 
764-208-15243 
764-209-1392 
759-1-8857 
759-1-102208 
759-1-149845 
759-1-183292 
759-1-211384 
759-1-233097 
759-1-251233 
759-1-266993 
759-1-280566 
759-1-292477 
738-103-20404 
759-207-10175
759- 207-35232
760- 1-34685 
760-1-73858 
760-1-95206 
760-1-109844

760-208-17786 
760-209-26011 
760-201-12140 
760-202-22162 
760-206-3238-
760- 207-23399
765- 1-19144
737- 113-10915 
731-103-20752 
731-103-51706 
731-106-32521
761- 205-17149 
761-205-49334 
761-208-23811 
761-208-59497
761- 201-13192
762- 207-32723
766- 1-30874 
766-201-3264 
762-1-29071 
762-1-56665 
762-201-31953 
762-202-10623 
762-210-16592
762- 210-38552 
734-103-54264 
734-103-79302
763- 1-9444 
763-1-36880 
763-139-22695
763- 201-4467
764- 1-16464 
764-1-42326 
764-203-19149 
764-208-18310 
764-209-3987 
759-1-24872 
759-1-107751 
759-1-153578 
759-1-186316 
759-1-213701 
759-1-235005 
759-1-252975 
759-1-268457 
759-1-281818 
759-205-6469
738- 103-24836 
759-207-14148
759- 207-36728
760- 1-40652 
760-1-76598 
760-1-96945 
760-1-111083 
760-209-5583 
760-209-27203 
760-201-15713

IERI, LA CONSTANȚA
Meciuri internaționale 

de fotbal
în primul meci al cuplajului In

ternațional de fotbal, desfășurat ieri 
pe stadionul ..1 Mai" din Constanta 
în fata a circa 15 000 de spectatori, 
lotul olimpic al tării noastre a ter
minat Ia egalitate : 1—1 (1—0) cu 
valoroasa formație F.C. Carl Zeiss 
Jena din R.D. Germană. Multescu a 
înscris pentru echipa română in mi
nutul 44. golul egalizator fiind man
cat de Vogel (min. 72).

în cel de-al doilea meci, lotul di
vizionar A a intilnit formația bul
gară Lokomotiv t>lovdiv, pe care a 
învins-o cu 3—1 (1^-0). în minutul 
9, Dudu Georgescu a deschis scorul, 
iar în minutul 50 fundașul central 
Ștefănescu l-a majorat. Apoi oas
peții au redus din scor in minutul 77, 
prin Ovcearov. în minutul 84, Crișan a

marcat cel de-al treilea gol 
lecționatpi române.

Miine, pe același stadion, 
cepere de la ora 
meciurile : Lotul 
motiv Plovdiv și 
Carl Zeiss Jena.

18, se vor 
olimpic - 
Lotul A -

♦

al se-

ln-cu
disputa 

Loko- 
- F. C.

„Trofeul Tomis" la volei
în ..Sala sporturilor" din Constan

ța au continuat întrecerile competi
ției internaționale feminine de volei 
pentru „Trofeul Tomis". Jucînd foar
te bine, voleibalistele de la Penicili
na Iași au reușit să învingă cu sco
rul de 3—1 (15—10, 15—9, 14—16,
17—15) formația Canadei. Partida 
dintre selecționatele României și Po
loniei s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(8—15, 15—10, 14—16. 15—10, 16—14) 
în favoarea echipei poloneze.

Astăzi sînt programate meciurile 
Bulgaria — Penicilina Iași și Canada 
— Polonia.

între 2 și 5 august

„Cupa Voința", la ciclism
• 70 de alergători din România, 

Cehoslovacia, Polonia și Ungaria
„CUPA VOINȚA" — tradițională 

competiție internațională de ciclism 
organizată, și în acest an. de 
UCECOM în colaborare cu A.S. Loto- 
Pronosport și M.C.I. — se va desfă
șura săptămîna viitoare, in cinci e- 
tape, 
iești.
km.
miercuri, 2 august : Ploiești 
vad — Pucioasa — Moroeni

cu plecarea și sosirea la Plo-
Traseul măsoară peste 600 de 
urmînd a fi parcurs astfel :

Răz-
• Si-

ÎN
Kitzbuehel (Austria) au 

partidele turneului interna- 
tenis. în sferturile de fi- 
probei de simplu feminin

• La 
continuat 
țional de 
nală ale . 
Virginia Ruzici (România) a învins-o 
cu 7—6. 3—6, 7—5, pe Claudia Casa- 
bianca (Argentina).

• Vineri, la Florența, s-au de
cernat primele două, titluri din ca
drul campionatelor europene de in-

AUTOMOBILISM
Raliul Dunării"

• Ploiești (161) 
de dimineață 

Munte — Cis- 
și după-amia- 
(50 km) ; vi- 

Co-

naia — Comarnic — 
km) : joi; 3 august : 
Ploiești — Văleni de 
lău și retur (100 km) 
ză circuit in Ploiești
neri, 4 august : Ploiești 
marnic — Sinaia și retur (135 km) ; 
simbâtă, 5 august : Văleni de Mun
te — Cheia — Săcele — Predeal — 
Sinaia — Ploiești (165 km). Orga
nizatorii contează pe participarea a 
peste 70 de alergători, de. la clubu
rile din tară și de la Start (Polonia). 
C.S.T.V. (Cehoslovacia), Spartacus 
(Ungaria).

II

în plina desfășurare
Ieri după amiază, din Drobeta- 

Turnu Severin s-a dat startul 
în cel de-al 13-lea „Raliu al Dună
rii". La tradiționala întrecere auto
mobilistică. contînd ca etapă în cam
pionatul european de raliuri, parti
cipă automobilisti din 13 țări. în 
cursă plecînd — după revizia tehni
că efectuată în cursul dimineții — 
133 de echipaje (55 de peste ho
tare), din cele peste 150 inițial 
înscrise. După ce în cursul nopții au 
parcurs traseul Drobcta-Turnu Seve
rin — Motru — Tg. Jiu — Novaci — 
Horezu — Curtea de Argeș 
Transfăgărășan — Bilea Lac — 
nădie și retur, ei vor sosi 
la Drobeta-Turnu Severin, 
cepînd din jurul orei 11,55. 
pauză, pentru odihnă, de nouă 
și seara (ora 21,01) vor porni 
departe, în direcția Băile 
lane — Bozovici — Anina - . .
întrecerea se încheie miine dimi
neață, la Drobeta-Turnu Severin.

între concurenti se află o serie de 
automobilisti binecunoscut! pe plan 
internațional : austriacul Witman. ac
tualmente pe locul doi în campiona
tul european, bulgarul Ciubri- 
kov. ciștigătorul ultimelor două edi
ții ale ..Raliului Dunării", cehoslo
vacul Kvaizar, cîștigător in 
an al „Raliului Iugoslaviei"

Se așteaptă, firesc, o bună 
portare din partea sportivilor 
și a mașinilor ..Dacia1 
conduc. Din echipa i 
fac parte Eugen 
D. Amărică (nr. 
Iancovici — P.
Olteanu — Oct. . . .
oaie — P. Geantă (37), Gh. Urdea 
D. Rujan (20).

CÎTEVA RÎNDURI
not pentru juniori. în finala probei 
de 200 m mixt. (junioare), victoria a 
revenit sportivei Brigit Walde (R.D. 
Germană) cu timpul de 2'22”66/100. 
Irinel Pănulescu (România) s-a cla
sat pe locul 8 cu 2’27”20/100. Proba 
de 200 m mixt (juniori) a fost cîști- 
gată de Giovanni Franceschi (Italia) 
cu 2’12”56/100. Proba feminină de 
100 m liber a fost ciștigată de

12,30

12.50

13.45
14,10
14,25
14.45

15,10
15,40

16,00

Cis- 
azi 
în-, 

O 
ore. 
mai 

Hercu- 
Reșița.

16.40
17.45
18.15

18,35

19,30

PROGRAMELE 1 și 2
tn jurul orei 11 — transmi

siune directă de la Tulcea : Adu
narea populară organizată cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, în județul Tulcea.
Melodii populare
PROGRAMUL 1
Roman-foileton : Familia PalllMT. 
(Reluarea episodului 22) 
Bucureștiul necunoscut
Viața rațională 
Incursiune în cotidian
Pe ulița mîndrei mele. (Doine, eto- 
tece și dansuri populare) 
Telerama—sport
în premieră... filme documentare 
produse de studioul ..Al. Sabia" 
Călătorie muzicală în Venezuela. 
(Producție a studiourilor Bavarlă- 
t'ilm)
Clubul tineretului 
Agenda cultural-artlstică 
Iulie 1978 : Cronica evenimentelor 
politice interne și internaționale 
Antologia filmului pentru copii șl 
tineret. Anii de aur ai comediei 
Telejurnal • întrecerea socialists 
în cinstea marii sărbători 
Teleenciclopedia

ace«t 
etc.

com- 
noștri 

i“ pe care le 
reprezentativă 

Ionescu Cristea — 
de concurs 14). Șt.
Vezeanu (25). II ie 

Scobai (32). M. Ili-

Brigit Walde (R. D. Germană), cu 
timpul de 57”53/100. Clasată pe 
locul șapte în finală. Irinel Pănules- 
cu a stabilit un nou record național 
de junioare, cu l‘00”12/100.

«• La Budapesta în cadrul grupei 
semifinale a campionatului european 
de polo pe apă pentru juniori, echi
pa noastră a pierdut cu 9—7 în fața 
echipei R.F.G.

i

20.15 . __________
20,55 Film serial* : Om bogat, om sărac 

episodul 7
întîlnire cu satira și umorul 
Telejurnal • Sport
Melodii românești de ieri și de Mtf
PROGRAMUL 2
Moment folcloric
Desene, animate
Tinerii și muzica lor
Moștenire pentru viitor : Dimltrlt 
Bolintineanu — scriitor pașoptist 
Caseta cu imagini
Bijuterii muzicale

21,45
22.15
22.35

20.15
20,25
20.45
21.00

21.50
22.50

r a
Tinipul probabil pentru zilele de 3*, 

31 iulie și t august, tn (ară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin noaptea tn 
cea mai mare parte a țării. Vînt slab 
pinâ la moderat, tn București : Vre- 
me in general inimoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil. Vînt slab. Tempera
tura in creștere ușoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

TRAGEREA DIN 28 IULIE 197»
Extragerea I : 64 40 86 21 7 20 TI 

39 77.
Extragerea a II-a : 24 17 14 M 

83 43 78 84.

LA
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Conferința miniștrilor de externe 
ai țărilor nealiniate

BELGRAD 23. — Trimisul special Agerpres transmite : Dezbaterile 
generale din cadrul lucrărilor Conferinței miniștrilor de externe ai 
statelor nealiniate au continuat la Belgrad, reprezentanții statelor par
ticipante exprimind cu acest prilej pozițiile tarilor respective in legă
tură cu problemele aflate pe ordinea de zi : rolul mișcării de neali
niere, dezarmarea, promovarea in relațiile dintre state a unei politici 
de pace și cooperare, instaurarea unei noi ordini politice și economice 
internaționale.

Apreciind că în situația Interna
țională au avut loc modificări ce 
amenință să provoace o nouă pe
rioadă a războiului rece și care tre
buie cu orice preț prevenită. Tengku 
Ahmed Rithauddeen. ministrul de 
externe al Malayeziei. a arătat că 
noua situație cere un rol constructiv 
din partea statelor nealiniate, pe 
care acestea il pot avea numai dacă 
respectă principiile nealinierii, dacă 
asigură unitatea si solidaritatea ță
rilor care fac parte din această miș
care.

Referindu-se la o serie de situați) 
tensionale existente în diferite zone 
ale globului, vorbitorul s-a oprit 
asupra evenimentelor din Orientul 
Mijlociu. Cipru și Africa de Sud, 
subliniind necesitatea găsirii unor 
soluții urgente pentru aceste pro
bleme. Totodată, el a sprijinit pro
iectele de eroare a unor zone de 
pace în diverse regiuni ale lumii.

In concepția guvernului tării mele, 
a spus ministrul de externe al sta
tului Panama, Nicolas Gonzalez, sta
tele nealiniate trebuie să-si asume 
responsabilitatea de a menține spi
ritul autentic al mișcării de neali
niere. într-o lume în care rivalită
țile sint in creștere, amenintind să 
conducă la o nouă perioadă a răz
boiului rece. Statul Panama nutrește 
convingerea că această conferință, 
ca și viitoarele întâlniri ale țărilor 
nealiniate vor contribui la creșterea 
rolului mișcării de nealiniere in 
lupta împotriva politicii de agre
siune si intervenție. în acest context, 
el a propus ca actuala conferință să 
definească criteriile si să adopte mă
surile corespunzătoare pentru tradu
cerea in viată, cit mai rapid posibil, 
a principiilor mișcării de nealiniere.

Aftab Ahmad Khan, reprezentan
tul Pakistanului, a dat citire mesaju
lui adresat de administratorul șef al 
Legii Marțiale, generalul Mohammad 
Zia-Ul-Haq, în care se exprimă sa
tisfacția față de hotărirea țărilor ne
aliniate, ca o delegație pakistaneză 
să participe ca invitată la conferința 
de la Belgrad. In mesaj se arată că 
hotărirea Pakistanului de a participa 
la reuniunea de la Belgrad este o 
expresie a deplinei solidarități cu 
eforturile colective ale țărilor neali
niate in asigurarea dreptului la au
todeterminare al tuturor popoarelor 
aflate sub dominație colonială, pen
tru solutionarea justă si pașnică a 
conflictelor Internationale.

La rindul său. secretarul general 
al U.N.C.T.A.D.. Gamani Corea, și-a 
exprimat speranța că actuala Con
ferință a miniștrilor de externe ai 
statelor nealiniate va avea, prin ho- 
tăririle adoptate, o influentă pozi
tivă nemijlocită asupra lucrărilor 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț si 
Dezvoltare, impulsionind eforturile 
pentru soluționarea problemelor dez
bătute de această organizație.

Criza din Orientul Mijlociu, situa
ția din Africa si unele probleme eco
nomice de interes pentru ftiate țările 
nealiniate au constituit esența in
tervenției ministrului de stat egip
tean pentru afacerile externe, Bu- 
tros Ghali. El a evidențiat inițiative
le egiptene pentru o reglementare 
cuprinzătoare a crizei din Orientul 
Mijlociu, dar a menționat că. după 
vizita la Ierusalim a președintelui 
Anwar El Sadat, convorbirile de pace 
nu au dus încă la rezultate din cau
za neînțelegerii de către Israel a a- 
devăratelor dimensiuni ale păcii. în 
contextul cărora problema palesti
niană ocupă un loc esențial.

Mesajul secretarului general al O.N.U.
Kurt Waldheim, secretarul general 

al O.N.U., a adresat un mesaj Con
ferinței miniștrilor de externe ai 
țărilor nealiniate urînd „succes de
plin importantelor dezbateri" de la 
Belgrad. El și-a exprimat convinge
rea că hotărârile reuniunii „vor re
flecta eforturile constructive desti
nate găsirii de soluții juste în pro-

(Urmare din pag. I)
înfăptuirea coexistenței pașnice pre
supune nu menținerea statu quo-ului 
pe harta economică a lumii, nu „în
ghețarea" inechitabilei divizări a lu
mii în țări bogate și țări sărace, ci, 
dimpotrivă, realizarea Unor schimbări 
radicale în structura economiei mon
diale. Sub acest aspect, coexistenta 
pașnică trebuie să aibă. în concepția 
României socialiste, un caracter 
activ, adică să se manifeste printr-o 
larga colaborare între toate statele, 
bazată pe egalitate Si avantaj reci
proc. care să asigure înflorirea eco
nomică. ridicarea nivelului de trai 
al tuturor popoarelor, accesul liber, 
neîngrădit al, tuturor țărilor la cu
ceririle științei și tehnicii, culturii 
si civilizației, progresul general al 
întregii umanități.

Din păcate, situația mondială ac
tuală nu este de natură să răspundă 
acestor exigente ale coexistentei 
pașnice. Datele statistice pun in evi
dentă tragica dezvoltare a subdez
voltării pe întinse regiuni ale glo
bului. Prăpastia dintre bogati și 
săraci, departe , de a se micșora, 
continuă să se adincească. Astfel, 
dacă in 1970, decalajul economic 
dintre cei doi poli — oglindit prin 
raportul dintre nivelurile medii ale 
venitului national in cele două grupe 
de țări — era in medie de 12 : 1, in 
prezent se ridică la 15 : 1 si se apre
ciază că. fără aplicarea unor măsuri 
eficiente, acest raport va ajunge la 
20 : 1 pină la sfirsitul secolului. De 
asemenea, dacă venitul mediu pe 
locuitor a sporit. în ultimele două 
decenii, de Ia 2 000 la 4 000 de dolari 
în țările dezvoltate, in țările în curs 
de dezvoltare acest spor a fost doar 
de la 175 la 300 de dolari, în condi
țiile în care în grupa țărilor celor 
mai sărace venitul mediu pe locuitor 
se situează chiar între 70—90 dolari ! 
Datoriile externe ale țărilor lumii a 
treia ating în prezent peste 250 de 
miliarde dolari, numai dobinzile la 
aceste datorii depășind valoarea în
tregului ajutor pentru dezvoltare ! In 
epoca celor mai mari izbinzi aie ge
niului uman, a avântului spectacu
los al științei și tehnicii, in unele 
state africane continuă să fie 
folosite în agricultură săpăliga și 
plugul de lemn. Decalajele eco
nomice șl tehnologice își gă

Referindu-se apoi la necesitatea 
dezvoltării cooperării economice intre 
țările nealiniate, ministrul egiptean 
a evidențiat necesitatea multiplicării 
acordurilor regionale care să deschidă 
calea creării unei piețe comune a ță
rilor nealiniate.

Șeful delegație) Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Faruk Kaddu- 
mi. membru al Comitetului Executiv 
al O.E.P.. a făcut apel la o acțiune 
pozitivă a tuturor țărilor arabe în 
vederea soluționării problemei pales
tiniene. Referindu-se la un acord 
realizat cu participarea șefilor dele
gațiilor tuturor țărilor arabe prezen
te la Conferința miniștrilor de exter
ne de la Belgrad, Kaddumi ă apre
ciat că documentul ce va fi supus 
deliberării este. în fapt, un text pro
pus de palestinieni, cu unele „schim
bări necesare". Acest document este 
un rezultat^al tuturor pozițiilor a- 
dontate la diferitele întilniri arabe și 
africane si Ia conferințele mișcării de 
nealiniere și se bucură de sprijinul 
tuturor țărilor arabe — a precizat el.

Ministrul de externe al Seychelles, 
H.E. Guy Sinon, a menționat. în in
tervenția sa. cîtiva factori istorici si 
geografici care creează greutăți insu
lelor Seychelles. în aplicarea politicii 
de nealiniere, deoarece, din cauza po
ziției lor. ele sint expuse foarte mult 
presiunilor externe. O bună parte din 
cuvintarea sa. ministrul a consacrat-o 
problemei Oceanului Indian, insistînd 
asupra necesității lichidării bazelor 
militare străine din această regiune. 
Prezenta bazelor militare. în regiunea 
Oceanului Indian constituie, dună pă
rerea vorbitorului, un pericol nu nu
mai pentru suveranitatea si indepen
denta țărilor direct interesate, ci si 
pentru alte țări din această regiune. 
Totodată, vorbitorul a condamnat in
tervențiile militare străine, indife
rent în ce parte a lumii s-ar produ
ce ele.

Ministrul afacerilor externe al Ma
dagascarului, Christian Remi Ri
chard, s-a referit la noile încercări 
ale colonialiștilor de a se „reîntoarce 
în Africa". De fapt — a menționat el 
— cu cit libertatea, democrația si 
progresul s-au consolidat mai mult 
pe acest continent, cu atit mai agre
sive si mai lipsite de scrupule devin 
unele țări și puteri. De aceea. Africa 
nu este încă liberă ne deplin. Elibe
rarea ei deplină trebuie să constituie 
unul din telurile de bază ale mișcă
rii țărilor nealiniate.

Evidențiind succesele obținute de 
mișcarea de nealiniere in apărarea 
păcii mondiale. Harold Walter, mi
nistrul afacerilor externe al Insulei 
Mauritius, a adresat un apel țărilor 
nealiniate de a milita si mai mult 
pentru înfăptuirea principiilor juste 
ale nealinierii — respectarea integri
tății teritoriale și a suveranității, 
respectarea frontierelor, a dreptului 
fiecărei țări la propria cale de dezvol
tare, pentru pace si bunăstare în 
lume.

Tarile nealiniate au făcut în ulti
mii doi ani importante progrese în 
aplicarea declarației și a rezoluției 
Conferinței la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Colombo — a rele
vat Hă Dam. vicepreședinte al Con
siliului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe al R. P. D. Coreene. 
In ultimul timp au acționat insă 
și forțele de dominație, imperallsmul. 
colonialismul si neocolonialismul. ra
sismul. care au căutat să plaseze ță
rile nealiniate în sferele lor de in
fluentă si sub propria lor dominație. 
De aceea, nealiniatii nu pot fi doar 

blemele 'critice cu care se confruntă 
lumea".

K. Waldheim a dat o înaltă apre
ciere țărilor nealiniate, care au avut 
inițiativa privind convocarea sesiunii 
speciale a Adunării Generale O.N.U. 
în problema dezarmării, precum și a 
unei sesiuni speciale consacrate edi
ficării noii ordini economice Inter
nationale.

sesc o tragică reflectare pe plan so
cial : jumătate din populația’ Terrei 
este afectată de subnutriție. în fie
care an peste 25 de milioane de oa
meni fiind răpuși de foamete: aproa
pe un sfert din numărul total al lo
cuitorilor planetei sint analfabet! : 
un miliard de oameni din țările să
race nu beneficiază practic de nici 
un fel de servicii medicale, căzînd 
pradă bolilor.

Situația este agravată si mai mult 
prin faptul că Îndeosebi țările lumii 
a treia formează obiectul politicii, de 
reîmpărțire a lumii în zone și sfere 
de influentă — ca și prin atragerea 
unora din aceste state în vâltoarea 
cursei înarmărilor, ceea ce Ie ampu

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII 
cerință majoră a coexistenței pașnice

„Binomul 
voitorii". '

tează într-o proporție însemnată po
sibilitățile de concentrare a efortu
rilor în direcția satisfacerii nevoilor 
urgente de natură economică și so
cială.

strategiei dez-
;um se poate pune

capăt acestor stări de lucruri ? Care 
sint căile de acțiune pentru lichi
darea decalajelor ? Pornind de la 
realitățile istorice, de la oronria ex
periență. România evidențiază nece
sitatea acțiunii convergente si hotă- 
rite a doi factori : efortul propriu 
al popoarelor din țările slab dezvol
tate si realizarea unei cooperări 
economice internaționale, care să 
înlesnească si să Impulsioneze acest 
efort — aceștia formînd un „binom 
al strategiei dezvoltării".

România socialistă — ea însăși 
tară în curs de dezvoltare — por
nește de la faptul că rolul hotăritor 
In procesul recuperării rămînerii în 
urmă pe plan economic si social îl 

simpli observatori în aceste situații, 
ci trebuie să-și adune forțele pentru 
a soluționa problemele. In cadrul 
mișcării au intervenit dificultăți 
care împiedică progresul ei si. de a- 
ceea. se impune de urgentă ca țările 
nealiniate să creeze un front unit în 
vederea rezistentei împotriva impe
rialismului. a colonialismului vechi și 
nou. Acest front trebuie să anihileze 
mașinatiunile care au ca scop să dez
bine mișcarea, s-o dezintegreze, să 
spargă unitatea țărilor nealiniate. 
Potrivit aprecierii șefului delegației 
R.P.D. Coreene, mișcarea de nealinie
re trebuie să-și materializeze unita
tea pe baza politicii de nealiniere 
tradițională, fără să creeze grupuri 
în cadrul ei. Vorbitorul a recoman
dat ca țările nealiniate să-si soluțio
neze neînțelegerile pe baza principii
lor unității si solidarității. Prin trata
tive între părțile interesate. In acest 
sens trebuie să se respecte frontie
rele existente între ele. „Nici o tară 
nu trebuie să se amestece, in trebu
rile interne sau în conflictele interne 
din alte țări".

Denuntînd încercările Imperialiste 
avînd ca scop divizarea mișcării de 
nealiniere. Hafiz Ullah Amin, vice- 
prim-ministru și ministrul de exter
ne al Republicii Democratice Afga
nistan, a cerut solutionarea diferen
delor prin negocieri „pe baza prie
teniei sincere, respectului indepen
dentei și integrității teritoriale și ne
intervenției în treburile interne". Șe
ful delegației afgane a relevat că 
tara sa sprijină eforturile pentru in
staurarea unei noi Ordini economice 
internaționale.

Mohamed AH Foum, reprezentan
tul Tanzaniei, a pus accentul în cu- 
vintul său pe necesitatea întăririi u- 
nitătii țărilor nealiniate. El a subli
niat că. țările nealiniate resping blo
curile militare și a atras atenția în 
ce privește primejdia extinderii ten
siunii -internaționale asupra țărilor 
din Asia, Africa și America Latină.

Vicepreședintele si ministrul afa
cerilor externe al Sudanului. Al 
Rashid Al Tahir, a declarat că la 
reuniunea de la Khartum țările 
africane au confirmat principiile 
nealinierii drept temelie a politicii 
lor șl au cerut respectarea acestor 
principii. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru unitatea mișcării șl. in inte
resul acestei unităti. pentru soluțio
narea conflictelor din interiorul 
mișcării pe baza tratativelor. După 
părerea sa, aceasta este o premisă 
pentru ca țările nealiniate să se 
apere de presiunile forțelor străine.

Nguyen Duy Trinh, viceprim-mi- 
nislru și ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Vietnam, arătind 
că mișcarea de nealiniere a deve
nit o forță importantă, care are un 
rol primordial în apărarea și edi
ficarea independentei politice si 
economice a tuturor țărilor membre, 
a subliniat locul ei tot mai Impor
tant în solutionarea problemelor po
litice internaționale. Mișcarea neali- 
niatilor — a spus el — trebuie să 
lupte pentru o nouă ordine econo
mică mai justă și mai rațională, 
aceasta constituind o necesitate 
stringentă a țărilor în curs de dez
voltare.

Relevând că nealinierea joacă as
tăzi in lume rolul unui factor im
portant al independentei pe arena 
politică internațională, Oscar An
tonio Montes, ministrul afacerilor 
externe al Argentinei, a exprimat, 
totodată, îngrijorarea Argentinei 
față de focarele existente în lume. 
Vorbitorul a menționat drept prin
cipala sursă de conflicte — cursa 
înarmărilor. El s-a referit, apoi, la 
măsurile discriminatorii pe care 
puterile nucleare și alte țări dez
voltate industrial le aplică față de 
țările în curs de dezvoltare, care 
doresc să folosească energia nu
cleară In scopuri pașnice și pentru 
dezvoltarea lor.

Ieng Sary, viceprim-ministru, mi
nistrul afacerilor externe al Kampu- 
chiel Democrate, și-a exprimat con
vingerea că actuala conferință va 
contribui la consolidarea mișcării 
nealiniaților. El a avertizat asupra 
pericolului pe care ii reprezintă 
pentru mișcarea nealiniaților ames
tecul străin care — în scopuri Im
perialiste, expansioniste sau de altă 
natură — încearcă să dezbine rin
durile nealiniaților și să amenințe 
principiile de bază ale mișcării de 
nealiniere.

au munca șl eforturile fiecărui po
por. mobilizarea tuturor resurselor 
proprii, materiale și umane, în scopul 
creșterii forțelor de producție ale 
tării, făuririi unei industrii moderne 
și unei agriculturi de înaltă pro
ductivitate, a unei economii națio
nale echilibrate, armonioase. Ca 
atare. România a alocat si alocă 
pentru progresul său economico-so- 
cial o parte însemnată — circa o 
treime — a venitului national, ma
rile rezultate obținute in dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății. în ridicarea nive
lului de trai al poporului nostru 
fiind rezultatul acestei orientări 
consecvente, al politicii profund pa

triotice a partidului, al grijii șl răs
punderii sale pentru prezentul șl 
viitorul patriei.

Concomitent cu intensificarea ro
lului efortului propriu in procesul 
lichidării subdezvoltării, se impune, 
ca o necesitate obiectivă, amplifica
rea colaborării Internationale. care 
— după cum susține cu consecventă 
tara noastră — poate sluji realmente 
acestui obiectiv numai în condițiile 
cînd se bazează pe principiile egali
tății fn drepturi si avantajului reci
proc. respectării Independentei sl 
suveranității, neamestecului in tre
burile interne. Astfel concepută și 
promovată, colaborarea internațio
nală este chemată să ajute țările 
subdezvoltate să-și • făurească o in
dustrie proprie, să dobîndească ac
ces la tehnica și tehnologiile înain
tate, să-și valorifice in mod superior 
resursele naturale și umane și să 
participe activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de bunuri ți valori.

Rezoluții ale Consiliului !

de Securitate

In sprijinul independenței 
Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager- 
pres). — Consiliul de Securitate a 
adoptat două rezoluții referitoare la 
independența Namibiei și asigurarea 
integrității și unității sale teritoriale.

In prima rezoluție, consiliul ia act 
de propunerea de reglementare a 
problemei namibiene prezentată la 
10 aprilie a.c. de Canada, Statele 
Unite, Franța, Marea Britanie și Re
publica Federală Germania și adre
sează secretarului general al O.N.U. 
cererea de a numi un reprezentant 
special pentru Namibia — spre a asi
gura într-un viitor apropiat indepen
denta Namibiei prin alegeri libere, 
sub controlul Națiunilor Unite.

Consiliu] de Securitate a adoptat, 
de asemenea, o rezoluție privind pro
blema portului Walvis Bay, anexat 
ilegal de Republica Sud-Africană. 
Textul rezoluției subliniază că „inte
gritatea și unitatea teritorială ale 
Namibiei trebuie asigurate prin re
integrarea portului Walvis Bay la 
teritoriul țării".

O cuvînîare 
a președintelui Sadat

CAIRO 28 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de cea 
de-a XXVI-a aniversare a Zilei na
ționale a R. A. Egipt, președintele 
Anwar El-Sadat a rostit la Univer
sitatea din Alexandria o cuvîntare. 
După ce a evocat succesele realizate 
de Egipt în domeniul dezvoltării 60- 
cial-economice, președintele Sadat a 
făcut cunoscută intenția sa de a crea 
un nou partid politic a cărui activi
tate să fie concentrată, în principal, 
asupra dezvoltării pe scară largă a 
industriei și agriculturii și formării 
personalității umane.

Referindu-se Ia situația din Orien
tul Mijlociu, vorbitorul a declarat că 
își menține inițiativa de pace, adău
gind însă că în nici o împrejurare 
nu va accepta concesiile teritoriale 
drept garanții de securitate pentru 
Israel.

agențiile de presă transmit:
PrilîîitS. Președintele Iugosla

viei, Iosip Broz Tito, l-a primit la 
Brioni pe Averell Harriman, cunos
cută personalitate a xvieții publice 
din Statele Unite, informează agen-^ 
tia Taniug.

Noul președinte al P.D.C. 
din Italia. Flaminio Piccoli a 
fost ales, vineri seară, în funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin din Ita
lia, in locul rămas vacant prin asa
sinarea, la 9 mai a.c., a lui Aldo 
Moro, de către elemente ale orga
nizației extremiste autointitulate 
„Brigăzile roșii". înainte de aceasta. 
Piccoli a fost președinte al grupu
lui parlamentar democrat-creștin in 
Camera Deputaților.

Plenara C.C. al P.C. Pe- 
rUUFf ce a avu*' loc 'a kima, a 
hotărît ca lucrările celui de-al 
VII-lea Congres național, al parti
dului să se desfășoare între 12—17 
decembrie 1978.

Declarație in problema 
rhodesiană. -Orice reglementare 
în problema rhodesiană prin inter
mediul negocierilor patronate de 
Marea Britanie trebuie însoțită de 
un control total din partea poporu
lui zimbabwe\asupra armatei, forțe
lor de ordine și aviației — a decla
rat Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Sub
liniind că „ansamblul puterii, nu nu
mai al puterii politice, trebuie trans

0 amplă sferă de inte
rese comune. Istoria confirmă 
că majoritatea țărilor bogate și-au 
clădit bunăstarea pe eșafodajul rela
țiilor de exploatare și spoliere a fos
telor colonii, a țărilor subdezvoltate. 
Inechitățile lumii de azi sînt rezul
tatul nemijlocit al politicii imperia
liste. colonialiste si neocolonialiste 
de dominație si asuprire a popoare
lor. de jefuire a bogățiilor lor na
ționale. Ca urmare, este moral si 
echitabil ca țările capitaliste dezvol
tate să restituie o parte din eeea ce 
si-au însusit. sprijinind prin diferite 
forme si mijloace eforturile tarilor 

nedezvoltate de a-șl crea o economie 
nouă, modernă, de a se bucura de 
cuceririle științei și tehnicii in 
slujba propriei dezvoltări. Sprijini
rea tarilor în curs de dezvoltare 
apare astfel ca un principiu firesc, 
menit să repare o nedreptate istori
că, și nu ca un cadou sau un act de 
filantropie.

Or, in pofida angajamentelor 
asumat» be plan international, spri
jinul real al statelor industrializate 
rămîne *ncă nesatisfăcător. Statisti
cile arată că ajutorul financiar 
acordat țărilor in curs de dezvoltare 
de statele avansate s-a redus ca va
loare reală, fiind net inferior obiec
tivului de 0.7 la sută din produsul 
lor intern brut, stabilit de O.N.U. In 
aceste condiții, s-a calculat că oină 
în 1985 acest ajutor nu va atinge 
decît 0.4—0.5 la sută.

Țările capitaliste încearcă „să 
Justifice" această situație prin agra
varea si înmulțirea propriilor difi
cultăți. ignorîndu-se că insăsi actua
la criză economică din Occident se

Manifestări consacrate aniversării 
zilei de 23 August

CIUDAD DE MEXICO. — La 
sediul central al Comitetului Execu
tiv Național (C.E.N.) al Partidului 
Revoluționar Instituțional (P.R.I.), de 
guvernământ, din capitala Mexicului 
a avut loc inaugurarea unei săptă-, 
mini culturale românești, dedicată 
zilei de 23 August.

Reprezentantul C.E.N. al P.R.I.. 
Victor Alverdi Murrieta, după ce a 
evidențiat bunele relații Intre P.R.l. 
și P.C.R. și interesul Mexicului in 
dezvoltarea relațiilor de. prietenie cu 
țara noastră, a adresat calde felici
tări poporului român cu prilejul a- 
propiatei aniversări,

In cadrul săptămînii culturale 
românești a fost deschisă expoziția 
„Imagini din România" șl a fosi

întâlnire L Brejnev —J. Kâdăr
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Vi

neri a avut loc în Crimeea o întîl- 
nire între Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.,
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Criză de guvern în Portugalia
Demiterea premierului Mario Soares

LISABONA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei. Ramalho Eanes, 
l-a demis pe Mario Soares din func
ția de prim-ministru.'

Un comunicat al Președinției re
publicii precizează, că destituirea ce
lui de-al doilea guvern constituțional 
a devenit inevitabilă după ce acesta 
și-a pierdut baza politică, in urma 
ruperii acordului de guvemămînt în
cheiat la 19 ianuarie 1978 între Parti
dul Socialist Portughez (P.S.P.) și 
Centrul Democratic și Social (C.D.S.).

Echipa ministerială condusă de 
Mario Soares urmează să-și păstreze 
atribuțiile pînă la formarea unui nou 
guvern, în vederea garantării conti
nuității funcțiunilor publice, preci
zează comuhicatul.

Destituirea lui Mario Soares are 
loc la patru zile de la deschiderea 
crizei politice declanșate prin demi

ferat poporului zimbabwfe", R. Mu
gabe a arătat, pe de altă parte, că 
negocierile nu pot avea loc decît în
tre Marea Britanie, ca putere colo
nială, și Frontul Patriotic, ca repre
zentant al poporului Zimbabwe.

Situația din Bolivia contl- 
nuă să fie încordată. După violen- 

'tele incidente semnalate zilele trecu
te în districtele Siglo Veinte și Las 
Yungas. joi au avut loc noi ciocniri 
între forțele militare și populația ci
vilă a localității Coripata, situată la 
peste 100 km de La Paz. Potrivit ți
nui comunicat militar, intervenția 
forțelor armate s-ar datora activi
tăților întreprinse în zonă de „extre
miști". ,

Conferința constituțio
nală Pr‘v*nd viitorul insulei Santa 
Lucia din arhipelagul Antilelor — 
stat asociat Marii Britanii, ce a avut 
Ioc la Londra, nu a ajuns la un 
acord definitiv asupra viitoarei con
stituții și nu a fixat data accesului 
la independentă al teritoriului în 
discuție. între altele, un punct prin
cipal căruia nu i s-a găsit o solu
ționare corespunzătoare îl repre
zintă forma de organizare statală a 
insulei după acordarea independen
tei.

Nivelul record al cursu
lui aurului a fost etins- vl- 
nerl. la bursa de valori din 
Londra : 201,30 dolari uncia. Chiar
la deschiderea pieței, metalul 
galben a început cu un curs re

datorează. în ultimă instanță, supra- 
dezvoltăril unul număr redus de 
țări și rămînerii în urmă a marii 
majorități a statelor lumii — ceea 
ce a îngustat terenul unei dezvoltări 
echilibrate a economiei mondiale. Mai 
mult chiar, așa cum pe plan intern 
cercurile monopoliste aruncă povara 
crizei pe umerii maselor de oameni 
ai muncii, sporind inflația, șomajul 
ș.a.m.d., pe plan internațional statele 
avansate, monopolurile supranatio- 
nale tind să arunce poverile crizei 
pe umerii statelor slabe, prin recru
descența politicilor protecționiste, 
proliferarea restricțiilor și discrimi
nărilor In relațiile cu aceste state.

In realitate, interesele popoarelor 

din cele două grupe de țări nu sînt 
nicidecum contradictorii, ci. dimpotri
vă, se completează reciproc. Avîntul 
economic, industrial, tehnologic al 
țărilor lumii a treia, departe de „a 
ipoteca" posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a țărilor bogate, pot 
să lărgească considerabil bazele unei 
colaborări rodnice, in folosul tuturor 
partenerilor. Nu intîmplător, un șir 
de personalități politice de seamă din 
Occident pun în evidentă existența 
unei sfere largi a „intereselor comu
ne". „Cred că putem eradica subdez
voltarea de pe Pămint, dar aceasta 
Impune uriașe eforturi Internaționa
le, in cadrul cărora țările industria
lizate trebuie să manifeste solidari
tate cu cele în curs de dezvoltare. 
Trăim intr-o singură lume și orice 
conflict provocat de dinamica primej
dioasă a relațiilor dintre Nord și Sud 
stă In calea unei ordini durabile de 
pace" — declara, făcîndu-se ecoul o- 
piniilor realiste din Occident, Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. 

prezentat un stand de cărți, cuprln- 
zind volumele dedicate președintelui 
Nicolae Ceaușescu de autori mexi
cani, precum și principalele lucrări 
ale secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, cărți și reviste 
despre tara noastră.

RABAT. — In întâmpinarea zilei 
de 23 August, la Ministerul Culturii 
din Rabat a fost organizată o seară 
de filme documentare românești,

Organizată de Ambasada română, 
sub patronajul Ministerului marocan 
al Culturii, manifestarea a reunit o- 
ficialități marocane, membri ai cor
pului diplomatic, precum si un nu
meros public, incluzind șl specialiști 
români care fși desfășoară activita
tea in Maroc.

aflat în Uniunea Sovietică, infor
mează agenția T.A.S.S.

Cu acest prilej, anunță T.A.S.S., 
au fost abordate probleme privind 
relațiile sovieto-ungare și s-a proce
dat la un schimb de păreri intr-o 
serie de probleme ale situației in
ternaționale actuale.

sia celor trei miniștri reprezentînd 
Centrul Democratic și Social, după 
refuzul primului ministru de a pro
ceda la remanierea ministerială ce
rută de C.D.S. In urma retragerii din 
guvern a reprezentanților centriști, 
Soares, de acord cu partidul său, a 
refuzat să demisioneze, lăsind, ast
fel, președintelui republicii responsa
bilitatea găsirii unei soluții a crizei.

Ca urmare, președintele Eanes, 
după primirea liderilor celor două 
partide membre ale coaliției guver
namentale, consultarea Consiliului 
Revoluției și, separat, a conducători
lor celor trei partide de opoziție, l-a 
primit joi seara pe Mario Soares că
ruia i-a comunicat hotărirea sa. Șe
ful statului a anunțat, totodată, în
ceperea imediată de consultări în 
vederea formării unui nou guvern.

cord — 198,80 dolari respectiv, o 
majorare de 4,675 dolari față de ziua 
precedentă. In mare măsură, creș
terea valorii aurului se datorează 
devalorizării dolarului american.

La bordul complexului 
spațial sovietic, Blcătuit din 
„Saliut-6“ — „Soiuz-29“ — „Pro
gress-?", cosmonautii sovietici Vla
dimir Kovalionok și Aleksandr Ivan- 
cenkov au realizat noi fotografii ale 
suprafeței Terrei in regiuni ale 
U.R.S.S. în interesul științei și al di
feritelor ramuri ale economiei na
ționale. în același timp, continuă rea
lizarea unor experiențe biologice in 
vederea studierii influentei zborului 
cosmic de lungă durată asupra dez
voltării unor plante. Starea sănătății 
celor doi cosmonauti este bună.

Inundații puternice în 
India și Pakistan.
apelor riurilor în nordul Indiei, ca 
urmare a ploilor torențiale din ulti
mele zile abătute asupra acestei re
giuni. s-a soldat cu moartea a 239 
persoane, dintre care 160 numai în
tr-un singur stat — Uttar Pradesh. 
Aproape 8 000 de sate din cinci state 
au fost afectate de inundații, peste 
3 400 000 de persoane avînd de sufe
rit de pe urma calamității. De ase
menea. în Pakistan, peste 100 de 
persoane și-au pierdut viata șl alte 
200 000 au rămas fără adăpost în 
urma inundațiilor provocate 'de 
ploile diluviene căzute în ultimele 
48 de ore în această țară. Regiunile 
cele mal afectate sînt Punjab șl 
Sind.

Un exemplu concludent 
de relații prin care tinerele state pot 
fi sprijinite în eforturile lor pentru 
valorificarea în interesul propriu a 
resurselor naționale, pentru accele
rarea dezvoltării îl constituie re
țeaua tot mai densă a legăturilor co
merciale, extinderea continuă a coo
perării economice și tehnico-știin- 
tifice In forme noi. superioare, pe 
baza egalității și avantajului re
ciproc. dintre România si țările în 
curs de dezvoltare. Totodată. Româ
nia depune eforturi perseverente pe 
plan international în vederea lichi
dării subdezvoltării, a decalajelor 
economice ca problemă internațio
nală dintre cele mai arzătoare. în ca
drul reuniunilor și forurilor interna
ționale, la O.N.U., la Conferința Na
țiunilor Unite pentru Comerț si Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.). ca membră a 
„Grupului celor 77“ (care reunește 
aproape toate țările în curs de dez
voltare) și ca participantă la activită
țile grupului țărilor nealiniate, glasul 
țării noastre răsună întotdeauna cu 
fermitate, România socialistă afir- 
mîndu-se ca un factor dintre cei mai 
activi în frontul tot mai larg al 
„bătăliei pentru dezvoltare". Aducînd 
o contribuție efectivă. nemijlocită, 
de înaltă valoare la cauza dezvoltării 
și colaborării in lume. bogata 
activitate teoretică și practică a 
președintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pusă in per
manentă în slujba intereselor majore 
ale contemporaneității, a aspirațiilor 
de pace si progres social ale tuturor 
popoarelor — se bucură, pe bună 
dreptate, de o prețuire unanimă pe 
plan mondial.

Lichidarea subdezvoltării, elimina
rea discrepantelor economice dintre 
state reprezintă o cerință impusă cu 
tărie la ordinea zilei de înseși per
spectivele dezvoltării viitoare a co
munității' Internationale. Iată de ce 
sint necesare eforturi urgente, stă
ruitoare pentru statornicirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte si mai bune. In care națiunile 
să conviețuiască în mod pașnic, să 
conlucreze armonios, să se bucure 
plenar de binefacerile progresului și 
civilizației.

Viorel POPESCU

DE PRETUTINDENI
• COMEMORAREA 

LUI ARISTOTEL Marcind 
împlinirea a 2 300 de ani de la 
moartea filozofului grec Aristo- 
tel, peste 300 de oameni de 
Știință din diferite țări ale 
lumii vor participa Intre 7—14 
august, la Salonic, la un sim
pozion consacrat unui schimb 
de vederi asupra marelui în
vățat al antichității. Manifesta
rea. organizată sub egida 
UNESCO, se va desfășura sub 
înaltul patronaj al președinte
lui elen. Constantin Tsatsos.

• UN JOC CARE... 
ANTICIPEAZĂ REALITA
TEA. Un nou joc distractiv a 
pus în alertă poliția sud-afri- 
cană. Bazat pe realitățile triste 
din R.S.A. — asuprirea majori
tății populației, africane de că
tre minoritatea, albă — jocul 
constă dintr-o mare hartă a 
Africii de Sud. pe care sint in
dicate orașele, minele, instala
țiile militare din această țară. 
Partenerii de joc sint re- 
prezentați, pe de o parte, de 
forțele patriotice din orașe 
și mine, iar pe de alta, de 
trupele de represiune ale regi
mului rasist, guerila tinzînd să 
pătrundă în dispozitivele mili
tare ale adversarului. Jocul an
ticipează victoria majorității a- 
fricane asupra trupelor de re
presiune. care izbutesc doar să 
amine scadenta propriei înfrîn- 
geri. Popularizîndu-1 in paginile 
sale, publicația „Sunday Ex
press", care apare la Johan
nesburg. și-a atras represaliile 
autorităților. Poliția, descinzind 
la sediul publicației, a reușit 
însă să confiște doar un sin
gur exemplar din jocul in
criminat.

• MENS SANA. Po
trivit unui sondaj al Institutului 
Gallup, 47 Ja sută din ameri
canii de vîrstă adultă participă 
la. o formă sau alta de activita
te fizică. Procentajul repreițl i 
mai mult decît dublu față J Jț 
cel înregistrat cu prilejul until 
sondaj similar efectuat în 1961. 
Jumătate din acești sportivi a- 
matori. respectiv 15 milioane de 
bărbați și femei, practică aler
gările pe distante mai lungi 
(„jogging"). Totodată, o căuta
re din ce în ce mai mare au a- 
paratele de exerciții sportive 
cum ar fi halterele mici si bi
cicletele de cameră. Un profe
sor de educație fizică. James 
Fixx. a avut ideea să scrie . o 
carte („Totul despre alergările 
pe jos"), care a devenit un 
„best seller", vinzindu-se în 
mai multe milioane de exem
plare. Prof. L.E. Trachtman. de 
la Universitatea Purdue, a e- 
fectuat o anchetă în rindurile 
mai multor mii de persoane (in
tre 30 și 60 de ani), ajungind la 
concluzia că exercițiile fizice 
au drept consecință o mal mare 
stabilitate emoțională, pe lingă 
reducerea drastică a unor boli 
și disfuncții. cum ar fi hiperten
siunea. maladiile cardiovascula
re. obezitatea etc.

• CORRIDA PE 
STRĂZI. La Pamplona (Spa
nia) s-a desfășura' recent tra
diționala fiesta care atrage in 
fiecare an un mare număr de 
localnici, precum și de turiști 
din țară ș: din străinătate. Ca 
de obicei, punctul culminant al 
sărbătorii l-a constituit elibera
rea din incinta arenei centrale 
a orașului a unui mare număr 
de tauri, care s-au năpustit pe 
străzi. Spre surprinderea gene
rală. nici unul din miile de 
„participanti" la această corri
da originală nu a fost rănit, 
deși, așa cum se poate vedea 
din imaginea de mai jos. s-au 
produs numeroase busculade.

TECTEAZĂ GAZELE Dp 
MINĂ. Intr-o mină de căr
buni din departamentul francat 
Nord-Pas-de-Calais a fost pus 
la punct un nou sistem de de
tectare a gazului grizu cu aju
torul mașinii electronice de cal
cul. Mașina este colectată la 
un număr de 120 dispozitive in
stalate in fundul minei, care re
cepționează toate datele privind 
pereții galeriilor și compoziția 
aerului. Aceste date sint trans
mise în permanență ordinato
rului. care le interpretează și le 
înmagazinează in „memoria" sa. 
Ordinatorul este oricind in mă
sură să prezinte toți parametrii 
referitori la condițiile existente 
în cele 120 de puncte ale minei.

• DIRIJABIL SOLAR. 
După decenii de uitare, dirija
bilul este evocat cu insistență 
în discuțiile legate de mijloacele 
de transport ale viitorului, 
printre altele, datorită capacită
ții sporite pe care o poate asi
gura. Nu e vorba însă doar de 
o simplă revenire a vechiului 
dirijabil, ce funcționa pe bază 
de hidrogen sau heliu. în pas 
cu cuceririle timpului, se ela
borează acum, de pildă. în Ma
rea Britanie, planurile unui 
prototip modernizat, a cărui 
propulsie va fi asigurată de e- 
nergia solară. Intr-adevăr, vasta 
suprafață exterioară a aerosta
tului permite, practic, „înveș- 
mîntarea" acestuia cu o bogată 
rețea de celule solare. Un ase
menea heliodirijabil, măsurând 
60 m lungime, ar putea trans
porta încărcături pînă la 5 tone.
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