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Întregul popor-strins unit 

In jurul partidului
„Orînduirea noastră este puternică, ea se bazează pe comunitatea de 

interese și țeluri a claselor și categoriilor sociale din care este alcătuită 
societatea, pe unitatea întregului popor în jurul partidului și guvernului".

CÎMPULUNG MOLDOVENESC:

Angajamentul anual
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile economico-industriale 
ale orașului Cîmpulung Moldovenesc 
consemnează, în graficele întrecerii 
socialiste pe perioada de la începu
tul anului și pină la încheierea pri
mei decade a lunii august, realizarea 
unei producții industriale suplimen
tare in valoare de 21 milioane lei.

Generațiile mal vîrstnice !șl amintesc prea 
bine care era configurația societății românești 
dinainte de 23 August 1944. La un pol al so
cietății — un mănunchi de îmbuibați, deținînd 
Întreaga putere politică și economică și spo- 
rindu-și neîncetat bogăția prin exploatarea a 
milioane de oameni ai muncii ; la celălalt pol, 
dezmoșteniții sorții — oamenii muncii, explo- 

’ atați și asupriți. între cei doi poli ai socie
tății — o adîncă prăpastie peste care nici o 
punte nu putea fi aruncată ; contradicția din
tre exploatatori și exploatați era irecon
ciliabilă. Orice acțiune a celor mulți în
dreptată spre dobîndirea unei vieți 
mai bune era întimpinată din partea 
cealaltă cu aspre represiuni, cu ares
tări și condamnări la ani grei de 
tsmniță și chiar cu gloanțe; 1907, 
1918, 1929, 1933 sînt ani înroșiți cu 
sîngele truditorilor ogoarelor și ai 
uzinelor.

Insurecția armată din august 1944, 
lnaugurînd epoca unor adînci prefa
ceri în viața socială, a deschis și ca
lea lichidării acestei .scindări a so
cietății în asupriți și asupritori, a 
antagonismelor sociale. Factorul fun
damental care a generat această me
tamorfoză l-a constituit politica
Partidului Comunist Român de
transformare revoluționară a socie
tății, răsturnarea de la putere a cla
selor exploatatoare, exproprierea ex
propriatorilor, lichidarea proprietății 
capitaliste și prin aceasta desfiin
țarea pentru totdeauna a exploatării 
omului de către om. Societatea româ
nească de azi este alcătuită numai
din oameni al muncii, egali prin poziția lor 
față de mijloacele de producție, deopotrivă 
interesați în sporirea avuției sociale — 
baza proprietății tuturor și a fiecăruia în 
parte — în consolidarea orinduirii socia
liste. Tocmai pe fondul identității generale 
de interese și aspirații s-a statornicit un nou 
tip de raporturi sociale — raporturi de colabo
rare și întrajutorare — s-a făurit unitatea so- 
cial-politică a națiunii noastre, unitate trai
nică. indestructibilă, formînd una din princi
palele trăsături ce au marcat transformarea 
națiunii române în națiune socialistă. Această 
unitate și-a găsit expresia pe plan organiza

toric în crearea Frontului Unității Socialiste, 
organism politic larg democratic care unește 
în rindurile sale, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, toate forțele politice și so
ciale ale națiunii, întregul popor.

Măreață cucerire a socialismului, unitatea 
de nezdruncinat a poporului în jurul parti
dului s-a dovedit și se dovedește un uriaș 
izvor de forță al orinduirii noi, un factor de 
accelerare a progresului istoric. O dată mai 
mult s-a verificat adevărul cuvintelor consa
crate de înțelepciunea populară : „unirea face 
puterea". Tocmai datorită unității sale politico

NICOLAE CEAUȘESCU
cauza socialismului — clasa muncitoare are, sub 
multe aspecte, o fizionomie nouă. Intr-adevăr, 
nu mai poate exista nici o asemănare între 
muncitorimea exploatată și asuprită din tim
pul regimului burghezo-moșieresc și clasa 
muncitoare de astăzi, deținătoare împreună cu 
Întregul popor a puterii politice și economice, 
participînd nemijlocit la dezbaterea și soluțio
narea tuturor problemelor importante care 
privesc dezvoltarea societății noastre. Rolul 
esențial al muncitorimii în societatea noastră 
este determinat și de faptul că ea este legată 
de mijloacele de producție cele mai a- 

vansate, de tehnica modernă, ridi- 
cîndu-și neîncetat gradul de compe
tență, tehnică și orizontul de cultură. 
Ca urmare a dezvoltării accelerate a 
industriei, clasa muncitoare are con
tribuția hotărîtoare la formarea ve
nitului național. Rîndurile ei cres- 
cind rapid, ea tinde să devină și sub 
raport numeric principala clasă a 
societății noastre.

Unitatea politică a poporului are 
ca'principal pivot alianța clasei mun
citoare cu țărănimea, alianță făurită 
încă în focul revoluției populare. Și 
țărănimea a devenit. în procesul 
construcției socialiste, al cooperativi
zării agriculturii. x> clasă nouă. Ce 
era oare țăranul român în urmă cu 
3—4 decenii ? Un truditor la coar
nele plugului, pus să întrețină bună
starea moșierimii. Atît li se cerca 
celor de la „talpa țării". Muncindu-și 
peticul de pămînt cu mijloace rudi
mentare — în cazurile fericite cînd

nu trebuiau, să muncească pămîntul moșie
rilor sau chiaburilor — țăranii erau condam
nați la mizerie și sărăcie. Dar marea proprie
tate cooperatistă, procesul intens de moderni
zare a agriculturii au determinat schimbări 
radicale în viata țărănimii, o considerabilă îm
bunătățire a condițiilor ei de muncă și de trai, 
o impresionantă creștere a nivelului ei de 
cultură, a conștiinței sale socialiste. Deși, 
ca urmare a mecanizării și chimizării a- 
griculburii, a schimbărilor de ordin calitativ
(Continuare în pag. a V-a)

Din cronica 
acestor zile

• In șapte luni din acest an, în 
industria municipiului Galați a fost 
realizată suplimentar o producție- 
marfă de 255 milioane lei. S-au ob
ținut în plus : 2 925 tone laminate fi
nite. 904 tone sîrmă trasă, 613 tone 
tablă zincată. 4 000 mc prefabricate 
din beton. 119 tone detergenți, 1 272 
tone ulei comestibil ș.a. (Dan 
Plăeșu).
• Oamenii muncii din industria 

județului Harghita întîmpină ziua de 
23 August livrînd însemnate canti
tăți de produse peste prevederile 
planului. S-au produs suplimentar 
peste 3 480 tone fontă, 14173 mc 
cherestea de rășinoase, 300 mc che
restea de fag. confecții-textile în va
loare de aproape 8 milioane lei, 10 
tractoare, precum și 47 tone unt, 123 
tone brînzeturi, 130 hl bere ș.a. (I.D. 
Kiss).
• în întrecerea desfășurată în în- 

tîmpinarea marii sărbători de la 
23 August, colectivul întreprinderii 
de ciment „Temelia" din Brașov a 
obținut un succes de seamă : reali
zarea celei de-a 10 000-a tonă de ci
ment peste prevederile planului. 
(Nicolae Mocanu).

• Minerii bazinului carbonifer al 
Baraoltului au extras suplimentar din 
subteran peste 47 000 tone lignit, față 
de cele 30 000 tone angajamentul 
anual. întregul spor de producție a 
fost realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Geza Tomori).

depășit de două ori
— Aceasta înseamnă — ne rela

ta tov. Ion Tărniceru, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, prima
rul orașului — că angajamentul asu
mat pe întregul »an a fost indcplinit 
în proporție de 200 la sută. La baza 
acestui important succes stau preo
cupările comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii pentru îmbunătă
țirea utilizării capacităților de pro
ducție. indicele respectiv crescînd cu 
2,59 la sută față de 1975 ,, sporirea 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp cu 1,4 la sută. îmbunătățirea 
asistentei tehnice îndeosebi in schim
burile II și III ș.a. '

— Din cîte cunoaștem, s-au obți
nut rezultate bune și în reducerea 
cheltuielilor de producție.

— Intr-adevăr, în bilanțul perioa
dei amintite, la acest capitol înre
gistrăm o economie de peste 5 mi
lioane lei, pe seama reducerii con
sumurilor specifice de materii pri
me, materiale, combustibil și energie 
electrică, precum și pe baza dimi
nuării cheltuielilor indirecte. (Gheor- 
ghe Parascan).

în VALEA MOTRULUI, un uriaș exca
vator cu rotor cu cupe efectueazd 
lucrâri premergătoare pentru exploa

tarea lignitului
Foto : I. Moldoveanu

PIATRA NEAMȚ:

Calitatea - etalon al muncii
Acum. în preajma marii sărbători 

de la 23 August, telexul Combina
tului de îngrășăminte azotoase din 
Piatra Neamț înregistrează tot mai 
multe mesaje de apreciere din partea 
beneficiarilor privind calitatea bună 
a produselor ce se realizează aici. în 
cursul zilei de 12 august au fost pri
mite două asemenea mesaje de la 
bazele de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din județele Suceava și Vas
lui. in care conducerile unităților a- 
mintite. în numele oamenilor mun
cii de pe ogoarele acestor județe, 
menționează, printre altele : „Mulțu
mim întregului colectiv al combina
tului pentru promptitudinea cu care 
își onorează obligațiile contractuale, 
cît și pentru calitatea ireproșabilă a

îngrășămintelor chimice livrate pînă 
acum"..

— Asemenea aprecieri constituie 
un motiv de satisfacție și mîndrie 
pentru colectivul nostru — ne spune 
tov. Virgil Gorduza, directorul co
mercial al combinatului. Cum am 
ajuns la înregistrarea unui astfel de 
succes ? în primul rînd, prin exploa
tarea rațională a instalațiilor din do
tare și respectarea întocmai a pro
ceselor tehnologice de fabricație. 
Iar pentru că este vorba de un bilanț 
bogat, evidențiem și pe cîțiva dintre 
realizatori : Ilie Apetri, Ioan Roman, 
Gheorghe Rachieru, Gheorghe Urzică, 
Ioan Albu și Mihai Cojocaru. (Ion 
Manea).

morale a izbutit poporul nostru să Învingă 
greutățile inerente unei opere de o asemenea 
amploare cum este construcția socialistă, să 
realizeze marile înfăptuiri care au transfor
mat radical, în numai cîteva decenii, înfăți
șarea țării. ' '

Liantul trainic al unității națiunii noastre 
rezidă în rolul conducător pe care ii Îndepli
nește clasa muncitoare în ansamblul forțelor 
sociale. Manifestîndu-se astăzi, Ca și in trecut, 
drept forța socială cea mai avansată, capabilă 
să insufle întregii societăți trăsăturile ei spe
cifice — consecvență revoluționară, organizare 
și disciplină, devotament nemărginit față de

Ce este specific și semnificativ 
in dezvoltarea județului Vîlcea?

Sînt necesare eforturi susținute pentru
încheierea recoltării griului, executarea 
arăturilor și a celorlalte lucrări de sezon
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DIN ANSAMBLUL REALIZĂRILOR JUDEȚULUI. AL DIREC
ȚIILOR DE DEZVOLTARE, PE CARE LE CONSIDERAȚI CELE MAI 
SEMNIFICATIVE PENTRU TRANSFORMĂRILE PETRECUTE IN MO
DUL DE A TRAI ȘI A MUNCI AL OAMENILOR. 1N CONȘTIINȚA 
LOR CIVICA 7

Azi, ne răspunde tovarășul Vasile MUȘAT, 
prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R.

Finalitatea etica și modelatoare a artei
f Se tipăresc masiv opere 

de istorie, rezultat al unor 
îndelungi cercetări de im
pecabilă acuratețe științifi- 

. că. Există sute de șantiere 
arheologice în care savan- 
ții sapă în vastele straturi 
ale trecutului pentru a pur
ta la o nouă lumină docu
mentele milenarei existen
te a poporului român. în
rădăcinat pentru totdeauna 
în aceste binecuvîntate pă- 
mînturi. La rîndul lor. sub 
acest înalt semn al istoriei 
și al adevărului, creatorii 
de artă caută să-și îndepli
nească nobila lor misiune, 
de a transmite idei și me
saje tensionate de liniile 
de forță ale unei grave a- 
titudini etice.

principiilor și practicii 
Partidului Comunist Ro
mân, ecouri ale timpu
lui trăit cu intensitate 
și mentori necesari în for
marea și consolidarea con
științei unitare a poporului 
român, căruia îi aparțin.

judecățile lor se află sub 
egida nonconformismului.

însușindu-și ideile Con
gresului educației politice 
și al culturii socialiste, ei 
se străduiesc să abandone
ze atitudinea abstractă ori 
retorică, aspirînd să se si

nă modernitatea scriitorilor 
contemporani, a celor care 
caută să modeleze în tipa
rele perene ale artei istoria 
românească. în primul rînd, 
ei năzuiesc să devină scrii
tori ai comportamentului 
românesc, ei doresc ca lo

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
învățînd de la istoria tre

cutului, în care, totdeauna, 
oamenii de cultură au fost 
incluși în uriașa existență 
dramatică a poporului, pe 
care l-au însuflețit și l-au 
chemat la luptă în clipe 
grele, pentru păstrarea fi
inței și cucerirea libertății 
naționale și sociale, ei sînt 
martorii credincioși ai zi
lelor de efervescentă crea
toare ale prezentului. însu
șirea învățămintelor istori
ei și neștirbirea adevărului 
trebuie să facă din creato
rii de artă ai României 
contemporane, în spiritul

prin toată structura fiin
ței și operei lor. Ei caută 
să exploreze cu toate an
tenele sensibilității în un
ghiurile cele mai îndepăr
tate sau apropiate ale isto
riei țării și poporului lor, 
năzuind să le lumineze cu 
fosforescența artei, să re
leve celor multi frumuse
țea, legile raționale ale lu
mii și creației, pentru do- 
bindirea cunoașterii depli
ne. Adevărații creatori de 
artă sînt totdeauna deschiși 
către fluxul nou de idei, iar

tueze totdeauna pe planu
rile necesarei concretizări. 
Estetica lor realistă este 
determinată de constanta 
preocupare, de artă și eti
că. de a contribui deplin la 
dezvoltarea procesului isto
ric al evoluției societății 
socialiste multilateral dez
voltate — colectivitate u- 
mană care construiește în 
libertate o nouă existență 
umanistă. Este deplin ac
ceptat și tot mai organic 
înțeles faptul că realismul 
artei este cel care determi

cuitorii de milenii ai aces
tor păminturi să se poată 
recunoaște în oglinda pro
fundă a paginilor de lite
ratură. Fiecare rînd al a- 
cestor fibre sonore ale 
timpului care sînt scriito
rii tinde să se înscrie in 
marea carte națională a tă
rii căreia ei îi aparțin.

Numai astfel literatura 
contemporană este înrădă
cinată in viața și conștiința 
oamenilor, relevînd sensul 
și rațiunea tuturor „lucru
rilor", descoperind valorile

concretului, individuali
zed realul. De la istorie, 
creatorii au învățat despre 
finalitatea educativă a ar
tei și despre frumusețea a- 
devărului deplin. Au învă
țat că interesele Patriei su
bordonează orice alt co
mandament și tocmai de a- 
ceea creatorii caută să 
înalțe construcții estetice 
cu deplină coerență etică, 
ascultînd glasul în perma
nență viu al istoriei, al po
porului, al națiunii. Vocea 
uriașă, coralitatea mulțimi
lor aflate pe drumul cu
noașterii, al permanentei 
construcții, își află expresia 
în cele mai bune opere con
temporane, încărcate de 
forța transformatoare a 
prezentului într-un viitor 
de lumini.

Se exprimă. în felul a- 
cesta. fundamentala solida
ritate care trebuie să exis
te între creator și aceia 
către care se îndreaptă o- 
pera sa. în drumurile ei 
prezente și viitoare. Crea
torii de artă autentici, în- 
vățînd de la istorie — de 
la cea străveche și deopo
trivă de la măreața e-

Alexandru BĂLĂCI
(Continuare în pag. a IV-a)

Omulfâță iF față cu exigențele Codului etic ]
Opinia publică dezbate cu viu interes, cu satisfacție proiectele de 
legi privitoare la recrutarea și repartizarea forței de muncă, la 
integrarea într-o activitate utilă a unor persoane apte de muncă.
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țională a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, județul Vîlcea a 
beneficiat in anii socialismului de o 
atenție deosebită in ceea ce privește 
punerea în valoare a resurselor mai 
înainte amintite. Numai în ultimul 
deceniu, în județ s-au investit fon
duri de aproape 21 miliarde lei. Vil
cea se poate mîndri cu unități ale in
dustriei chimice, energiei electrice,

Zonă cu străveche rezonanță isto
rică, județul Vilcea se înscrie pe har
ta României socialiste ca una dintre 
regiunile care cunosc o dezvoltare 
armonioasă și echilibrată, impunîn- 
du-se atit prin bogăția resurselor 
sale naturale și pitorescul peisajului, 
prin trecutul glorios de care vorbesc 
numeroase vestigii, dar mai ales 
prin prezentul dinamic, prin marile 
prefaceri economice 
și sociale aflate în
tr-un puternic avînt.

O comparație a 
prezentului cu tre
cutul trezește mîn- 
dria noastră pentru 
realizările pe care 
oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri 
le-au obținut sub 
conducerea partidu
lui ; față de anul 
1938, de pildă, pro
ducția industrială a județului Vîlcea 
este astăzi de 27,6 ori mai mare.

Intimpinind marea sărbătoare a e- 
liberării patriei, punînd față în față 
ceea ce ne-a lăsat moștenire vechea 
societate cu realitățile pe care le 
trăiesc azi, vîlcenii aduc prinosul lor 
de recunoștință Partidului comu
nist, care conduce cu înțelepciune în
tregul proces de înnoire și ridicare a 
tuturor zonelor patriei.

Vîlcea era cunoscută prin mari bo
gății ale subsolului. O exploatare ru
dimentară a rezervelor de sare — iată 
însă singurul mod de valorificare a 
resurselor existente în acest domeniu. 
Rețeaua hidrografică a județului este 
foarte bogată, dar apele ei nu pro
duceau. în 1944. nici măcar un kilo- 
wat/oră de energie electrică. De ase
menea, deși aproape jumătate din 
suprafața județului este acoperită cu 
păduri, industria lemnului semnifica 
foarte puțin la nivel național. Un po
tențial valoros îl reprezentau și altă
dată, ca și azi. condițiile naturale fa
vorabile dezvoltării agriculturii, în
deosebi a pomiculturii, viticulturii și 
zootehniei. In afara unor podgorii mai 
renumite, și în aceste ramuri produc
țiile erau slabe, iar valorificarea tu
ristică a zonei era departe de a co
respunde marilor ei posibilități.

Intrat sub conul de lumină al po
liticii partidului de repartizare ra

construcțiilor de mașini. Industriei 
lemnului, industriei ușoare, alimen
tare etc.

Ceea ce caracterizează, în prezent, 
economia județului nostru este rit
mul rapid în care se dezvoltă. Ast
fel, în perioada 1966—1975 ritmul 
mediu anual de dezvoltare indus
trială a fost de 15,5, la sută — 
desigur, un ritm foarte bun — 
pentru ca în cincinalul actual el 
să se ridice la 20,7 la sută, de a- 
proape 2 ori mai mare față de ritmul 
mediu pe țară. Datele sînt. fără în
doială, revelatoare, fondurile de in
vestiții pentru actualul cincinal re- 
prezentînd 15,7 miliarde lei. ceea ce 
va însemna, practic, ridicarea pină 
în aruil 1980 a 43 obiective economi- 
co-sociale noi și dezvoltarea altor 32 
capacități existente.

In ansamblul producției industriale 
a județului o importantă pondere a- 
părține produselor obținute în ra
mura chimiei. De altfel, dezvoltarea 
acestei ramuri este prin ea însăși

IN ZIARUL DE AZI:
• Preocupări ale Comitetului județean Suceava 
al P.C.R. pentru buna organizare a controlului 
în unitățile economice • Școala profesorilor
• RUBRICILE NOASTRE: Faptul divers; Carnet 
cinematografic ; Fapte, Opinii, Propuneri ; Sport; 
Răsfoind presa străină ; De la corespondenții

noștri; Marginalii; De pretutindeni

simbolică : în 1950 chimia reprezenta 
abia 0,2 la sută din producția industria
lă a județului, în 1975 a crescut la 48,6 
la sută, pentru ca in 1980 să repre
zinte 56,8 la sută. Județul Vilcea 
realizează în prezent 54 la sută din 
producția de sodă calcinată din în
treaga țară. 60 la sută din producția 
de sodă caustică. întreaga producție 
de octanol și izobutanol. Produsele 
chimice vîlcene se exportă în 25 de 
țări ale lumii, ele urmînd ca în 1980 
să constituie — la acest nivel terito
rial — circa trei sferturi din întreaga 
valoare a exportului. Simbolic este, 
de asemenea, faptul că din noile 
construcții și dezvoltări în domeniul 
chimiei din actualul cincinal 80 la 

sută se vor realiza 
pe baza cercetării și 
tehnologiei româ
nești.

Specifică șl sem
nificativă pentru 
dezvoltarea județu
lui în ultimii 32 de 
ani este apariția u- 
nei puternice indus
trii energetice. Nu
mai hidrocentrala de 
pe Lotru, cea mai 
mare de pe rîurile

interioare ale țării, cu cei 510 MW 
ai săi, depășește puterea instala
tă a hidrocentralelor de pe Ar
geș și Bicaz luate la un loc, reali- 
zînd anual o producție de energie 
electrică aproape egală cu aceea a 
întregii țări din anul 1938. Dar ea nu 
este singura. In ultimii doi ani au 
fost inaugurate primele două „stele" 
hidroenergetice ale Oltului, la Rm. 
Vilcea și Govora, cărora le vor urma 
altele 11. La acestea se vor adăuga 
hidrocentralele de pe Lotru aval, de 
la Malaia și Brădișor.

Pe linia valorificării condițiilor na
turale, cît și a tradițiilor profesio
nale se înscrie și dezvoltarea în anii 
socialismului a industriei lemnului. 
Podoaba munților vîlceni — păduri
le — se transformă în cherestea, par
chet, binale, placaje, panele, plăci a- 
glomerate, furnire, mobilă etc., ia
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului comandant-șef FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă plăcutul prilej ds 

a vă adresa cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate, viață 
îndelungată și noi succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere 
consacrată construirii socialismului, prosperității și înfloririi Republicii Cuba.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de prietenie șl 
colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica 
Cuba se vor dezvolta necontenit, spre binele popoarelor noastre, în interesul, 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Primiți asigurarea înaltei noastre sțime și considerații.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Românie
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Au venit, au văzut... dar cu ce au ajutat ?
In consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. din ultimele luni, secre

tarul general al partidului a insistat asupra rolului important al contro
lului în aplicarea principiilor conducerii științifice a muncii in toate sfe
rele activității economico-sociaie. In mod deosebit a fost subliniată nece
sitatea de a se organiza un control temeinic, sistematic asupra Întregii 
activități, nimeni neputind rămine in afara controlului de partid șl de ștat, 
organelor care efectuează controlul revenindu-le obligații precise în spri
jinirea îndeplinirii sarcinilor stabilite. In spiritul acestor indicații, însem
nările de față se vor opri asupra modului cum se exercită, in județul Su
ceava, controlul de partid in industrie, asupra valoroaselor măsuri inițiate 
de comitetul județean de partid, cit și asupra unor laturi încă perfectibile.

De la bun început, tovarășul Va
lerian Găină, secretar al Comitetu
lui județean de partid Suceava, pre
ciza : „Din hotărîrile Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
din. indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se desprinde o idee esen
țială, și anume aceea că prin control 
— important și obligatoriu în absolut 
toate domeniile — nu trebuie să ur
mărim nicidecum fotografierea unor 
lipsuri, ci să avem in vedere, ca o- 
biectiv major, soluționarea proble
melor ce se ivesc, acordarea unui a- 
jutor concret. Ia fața locului".

în efortul de perfecționare a sti
lului și metodelor sale de muncă, 
organizația județeană de partid Su
ceava a diversificat modalitățile de 
control, urmărind cuprinderea unui 
număr cit mai mare de unități, mai 
buna organizare și aprofundare a 
domeniilor și problemelor analizate. 
In mod firesc deci, una din pro
blemele principale — pe »care comi
tetul județean de partid și-o pune în 
mod insistent — este : cu Ce se sol
dează controlul, ce trebuie întreprins 
pentru a-i spori necontenit eficien
ța ? Demnă de a fi relevată ni se 
pare astfel metoda controlului care 
este urmat, imediat sau la scurt timp, 
de analize la fața locului, făcute de 
regulă de secretariatul comitetului 
județean de partid sau, în cazuri mai 
deosebite, chiar de întregul birou 
județean. Ilustrativă din acest punct 
de vedere ni se pare organizarea 
unui control la Combinatul minier 
Suceava, în exploatări și îndeosebi 
la cea de la Leșu Ursului, privind 
preocuparea organizațiilor de partid, 
a conducerilor tehnico-administrative 
pentru asigurarea condițiilor de rea
lizare a planului. Au participat, ală
turi de activiști ai comitetului jude
țean, ai consiliului județean de con
trol muncitoresc, și specialiști din 
partea ministerului, a centralei in
dustriale din Baia Mare. Membrii 
colectivului de control s-au integrat 
programului de muncă al exploată
rilor, au intrat cu minerii în șut și 
au stat alături de ei în abataje, au 
discutat cu toate categoriile de an
gajați, au cercetat documente, au 
făcut observații personale și numai 
pa acest temei au tras concluziile, 
dezbătute apoi pe larg cu membrii 
comitetelor de partid și ai consiliilor 
oamenilor muncii, cu organizațiile 
de sindicat și U.T.C. din exploatări 
șl combinatul minier. Analiza finală 
a avut Ioc în prezența biroului 
comitetului județean de partid. A- 
preciindu-se că organizațiile de 
partid au nevoie în continuare de 
ajutor, biroul județean a hotă
rît ca un colectiv să rămină in 
exploatări de la începutul anu
lui și pînă la sfîrșitul semestru
lui I și să participe efectiv la ma
terializarea complexului de măsuri 
stabilit. La fel s-a procedat și în 
sectorul de investiții-construcții.

Am discutat cu tovarășul Mihai 
Găinaru, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. secretar al comitetului de 
partid de la exploatarea Leșu Ursu
lui. „Așa cum controlul a fbist cuprin
zător. și ajutorul colectivului care a 
rămas la noi a fost cuprinzător și e- 
ficient — ne-a spus el. In răstimpul 
celor cîteva luni cit au stat în ex
ploatări, tovarășii au participat la 
toate adunările de partid, la adună
rile grupelor sindicale sau ale orga
nizațiilor U.T.C., la ședințele bi
roului și comitetului de partid, 
ale comitetelor sindical și U.T.C., 
au făcut informări politice în 
unele adunări, au participat și 
chiar au condus dezbateri în cercuri 
de învățămint de partid și U.T.C., 
au avut întîlniri cu muncitorii pe 
probleme de educație în centrele 
miniere, s-au întâlnit cu tinerii la 
căminele culturale, au ținut expu
neri, conferințe, au sprijinit organi
zarea unor emisiuni la stațiile de 
radioamplificare, au contribuit la în
noirea agitației vizuale etc". Eficien
ța unui asemenea control complex, 
multilateral, temeinic coordonat a- 
pare limpede, cu atit mai mult cu 
cit comitetul județean de partid a 
luat măsuri pentru respectarea indi
cației ca un colectiv de muncă să 
nu fie controlat in una și aceeași pe
rioadă decit de o singură echipă, 
pentru a se asigura o bună activi
tate de producție.

Se pot însă preintîmpina întot

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA ROV1NAR1 

Acțiuni pentru 
folosirea cu randament 

sporit a utilajelor
Corespunzător sarcinilor mult 

sporite din acest an și din în
treg cincinalul, colectivul între
prinderii miniere Rovinari se 
preocupă cu răspundere de asi
gurarea condițiilor necesare ex
ploatării raționale și eficiente 
a rezervelor de cărbune. Por
nind de la nivelul înalt de do
tare tehnică a carierelor — 
operațiunile principale sint în 
întregime mecanizate — se ac
ționează cu prioritate în direc
ția aplicării și generalizării 
unor tehnologii înaintate de lu
cru, pentru folosirea cu randa
ment maxim a utilajelor. De 
altfel, cele 23 de studii și teme 
de cercetare în domeniul orga
nizării muncii și a producției, 
la care au fost atrași. în 1976, 
51 de specialiști, țintesc în fina
litatea lor spre același scop : 
promovarea unor metode noi 
de întreținere și folosire efi
cientă a bazei tehnico-materia
le și a forței de muncă. Pentru 
scurtarea termenelor la revizii 
și reparații. începînd cu semes
trul al doilea al anului în curs 
se va extinde considerabil ac
țiunea de recondiționare a pie
selor de schimb și de pregătire 
pe platformă a unor suban- 
samble, acțiune ce se realizea
ză in cooperare cu întreprinde
rea de utilaj minier Rogojelu.

Pentru a răspunde cerințelor 
creșterii gradului de mecanizare 
a lucrărilor de minerit, condu
cerea întreprinderii a luat, de 
asemenea, măsuri corespunză
toare In vederea calificării și 
perfecționării profesionale a 
muncitorilor. (Dumitru Prună). 

deauna suprapunerile sau controale
le în lanț, se asigură in toate cazu
rile o eficiență ridicată controlului 7 

Am căutat răspuns la aceste între
bări în cîteva mari întreprinderi. Ne 
aflăm la Combinatul de prelucrare * 
lemnului din Suceava.

-- Din păcate, nu întotdeauna con
troalele își dovedesc eficienta — ne 

Preocupări ale Comitetului județean 
Suceava al P. C. R. pentru buna 
organizare a controlului in unitățile 

economice

spune tovarășul Gheorghe Len
ta, locțiitor al secretarului comitetu
lui de partid din combinat. Un e- 
xemplu : chiar anul acesta am avut 
la un moment dat în unitate — este 
adevărat, înainte de formularea in
dicațiilor cu privire la organizarea 
controlului de către tovarășul Nicolae 
CeaușescU — trei colective de con
trol — de la Inspecția teritorială fi
nanciară de stat, de la centrală și de 
la Inspectoratul de stat pentru con
trolul preturilor. Foarte multe ca
dre au fost imobilizate la veri
ficarea hîrtiilor, în loc să se o- 
cupe de rezolvarea treburilor pro
ducției. Același act. îl verifica 
unul și apoi se dădea celuilalt, 
în asemenea cazuri — nu numai 
controalele, ca atare, ci și unele so
luții se suprapun ori chiar se con
trazic.

Cum se prezintă lucrurile la com
binatul de celuloză și hirtie 7 Potri
vit registrului unic de control, o pri
mă constatare : dacă în întreg anul 
1975 s-au deplasat în întreprindere 
17 colective de control, numai în 
primul semestru al anului în curs 
numărul lor se ridică la 14. Controa
lele deci, nu lipsesc. A doua con
statare : patru din aceste controa
le au avut că obiect studierea pro
blemelor de protecția muncii. Oare 
ce lucruri grave se petrec aici, 
te poți întreba, îneît a fost ne
voie de atîtea controale într-un 
semestru 7 Au avut loc acciden
te grave sau repetate. îneît si 
Inspectoratul teritorial de protecția 
muncii, și Centrala industriei de ce
luloză, hirtie și fibre artificiale

MUNCĂ STĂRUITOARE, BINE GÎNDITĂ ȘI ORGANIZATĂ
Hotărît să îndeplinească exemplar sarcinile de plan pe acest an și an

gajamentele asumate în cinstea zilei de 23 August, COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DE POMPE „AVERSA" DIN CAPITALA a obținut in fiecare 
Jună succese de seamă în producție. Astfel, de la începutul anului și pînă 
acum, în întreprinderea bucureșteană a fost realizată o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 3,5 milioane lei, sarcina de creștere a produc
tivității muncii pe un angajat a fost depășită cu 500 lei, iar planul la export 
cu 3 la sută.

Atari realizări sînt rodul măsurilor aplicate în întreprindere pentru 
reorganizarea unor fluxuri de fabricație, îmbunătățirea și modernizarea 
proceselor tehnologice și utilizarea deplină, cu randament ridicat, a mij
loacelor tehnice din dotare. Dar se cuvine precizat că un rol primordial

în obținerea acestor succese îl are munca stăruitoare, bine gîndită și orga
nizată, a întregului colectiv, în frunte cu comuniștii, ele fiind rezultatul 
firesc al răspunderii cu care fiecare lucrător iși îndeplinește obligațiile 
profesionale la locul său de muncă. Iată, in imaginile alăturate, cu cită mi
gală, cu cită atenție se execută și controlează fiecare operație în secția a 
II-a de montaj a pompelor de mare capacitate. Și iată numele cîtorva din
tre lucrătorii din acest sector de producție, al cărui colectiv s-a situat, în 
primul semestru al anului, pe primul loc în întrecerea socialistă (de la 
stingă la dreapta) : controlorul de calitate Constantin Năstase și lăcă
tușii Ion Necula, Daniel Troceanu, Dumitru Grancea și Ion Boja,

Foto: E. Dichiseanu

Îmbunătățiri necesare în exploatarea 
unui valoros material de construcție
Valorificarea superioară' a surselor 

de materii prime existente pe plan 
local se înscrie ca o preocupare con
stantă în activitatea organelor de 
partid și de stat din județul Vram- 
cea. Pe această bază, în județ s-a 
dezvoltat în ultimii ani și producția 
materialelor de construcții. In anul 
trecut, de exemplu, producția pre
fabricatelor din beton a cunoscut o 
creștere de aproape 70 la sută față 
de nivelul realizat în 1970. iar la 
produsele ceramice acest spor a fost 
de peste 17 ori mai mare.

Un ritm înalt de dezvoltare s-a 
înregistrat și în producția agregate
lor de balastieră, nisipul și balastul 
fiind solicitate tot mai mult pe șan
tierele de construcții din județ și 
din alte zone ale țării. In prezent, 
pe teritoriul județului funcționează 
șantiere de extracție In albiile a 8 
cursuri de apă. principalele exploa
tări fiind , concentrate pe Șiret și 
Putna. La oficiul județean de gos
podărire a apelor se află în eviden
ță 5 balastiere organizate, iar numă
rul celor ocazionale, cu durată de 
exploatare limitată, oscilează de la 
o lună la alta intre 30 și 40. Benefi
ciarii și titularii acestor șantiere sînt 
unități ce aparțin Ministerului Con
strucțiilor Industriale (care este și 
coordonatorul de balanță pentru a- 
gregatele de balastieră), Ministerului 
Industriei Metalurgice, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, precum și urior 
unități de interes local (I.J.I.L., 
I.J.C.M., O I.F., direcția județeană 
de drumuri și poduri ș.a.).

Anul trecut, circa 70 la sută din 
volumul producției de agregate de 
balastieră a fost obținut de unită
țile care nu aparțin coordonatorului 
de balanță, situație ce se menține 
— în linii mari — și în lunile ce au 
trecut din acest an. Diversitatea ti
tularilor de exploatări este însoțită 
Și de tabloul eterogen al dotărilor 

Brăila, și ministerul de resort se ocu
pă cu atita insistentă de acest capi
tol 7 In fapt — lucru foarte îmbucu
rător de altfel — în domeniul vizat 
treburile merg mult mai bine decît 
in anii anteriori 1

A mai fost verificată în acest an 
activitatea controlului financiar in
tern din întreprindere, cea de me
trologie. cea a compartimentului de 
informatică, modul de întreținere a 
utilajelor etc. Aspecte care își au, 
desigur. Însemnătatea lor. Dar ele 
nu sînt nici pe departe problemele 
mari, grele ce țin „afișul" in între
prindere de multe luni de zile — în
tre care necorelarea anumitor indi
catori de plan și neasigurarea de be
neficiari pentru unele sortimente — 
spre soluționarea cărora ar fi tre
buit să fie dirijate în primul și in 

primul rînd controalele trimise de la 
centru. De aceste lucruri însă nu 
s-au ocupat cu seriozitate nici colec
tivele venite de la centrală, de la 
M.E.F.M.C., nici delegații acestor fo
ruri, care participă la ședințele lu
nare ale consiliului oamenilor mun
cii din combinatul sucevean, la adu
nările generale ale oamenilor mun
cii. Multi dintre aceștia, chiar dacă 
fac unele promisiuni, nu lasă nici un 
înscris în registrul unic de control. 
Iată, așadar, un aspect ce merită 
discutat : care este oportunitatea, 
care este conținutul unor controale, 
in raport cu activitatea generală a 
unității respective ?

în același timp, se cere adusă in 
atenție acea subliniere a secretarului 
general al partidului, potrivit căreia 
esențial este să trimitem în control 
numai oameni calificați, capabili să 
găsească soluții, controlul într-o în
treprindere trebuind să se soldeze cu 
rezolvarea concretă a tuturor proble
melor. întrebarea este : numeroșii 
ingineri — deci oameni calificați — 
veniți la C.C.H. Suceava au raportat 
măcar ministrului de resort, așa cum 
indică conducerea partidului, că aici 
sînt probleme care îi depășesc și 
care impun măsuri urgente din par
tea forurilor competente 7

Aceleași indicații insistă și asupra 
cerinței de a se introduce obligati
vitatea întocmirii procesului verbal 
de control, în care să fie menționate 
sarcinile și măsurile stabilite, în cit 
timp urmează să se realizeze, ce o- 
bligații își iau organul de control și 
unitatea pentru soluționarea proble
melor. Și la acest capitol am făcut o

tehnice șl al modului de organizare 
și funcționare a punctelor de lucru. 
Sint diferiți și indicatorii ce reflectă 
gradul de folosire a capacităților 
tehnice din dotare, productivitatea 
muncii. Dispersia șantierelor de ex
ploatare este însoțită și de diferen
țieri în ce privește rețeaua drumu
rilor de transport. Situația aceasta a 
dus la efectuarea unor transporturi 
neraționale, reflectată, de exemplu, 
în anul trecut în practicarea unor 
prețuri diferite la livrarea agrega

AGREGATELE DE BALASTIERĂ 
DIN JUDEȚUL VRANCEAJ

telor sortate de balastieră. (Amin
tind de agregatele sortate, precizăm 
că proporția acestora in volumul pro
ducției realizate este diferită în uni
tățile republicane față de nivelul a- 
tins în cele de interes local).

Diferențieri, dar și neajunsuri, 
s-au manifestat și In respectarea re
glementărilor privind distanțele ad
mise de transport al agregatelor pe 
calea ferată. De la Suraia, de pildă, 
s-au expediat materiale pe șantierele 
din Titu și Pitești (280 km și, res
pectiv. 340 km) : de la balastiera 
Doaga — pe șantiere de la Constan
ța (270 km), iar pentru secția de 
prefabricate din b.c.a. de la Adjud 
se transportă anual 117 000 mc de 
nisip de la balastiera Doaga (35 km) 
și nu de la balastiera Pufești (si
tuată la 11 km de Adjud). ceea ce 
înseamnă un scăzut spirit gospodă
resc.

Iată și alte aspecte care pledează 
pentru o analiză mai atentă a actua
lului sistem de organizare și funcțio
nare a acestei activități. Pe Șiret, de 

constatare ciudată : de multe ori or
ganele de control pe linie de stat nu 
se angajează la nimic, nu-și asumă 
nici un fel de obligații. Totul e pen
tru alțn. nu pentru ei, nu pentru 
organul pe care-1 reprezintă ! In a- 
ceste condiții, procesul-verbal de 
control este semnat de factorii de 
conducere ai unității controlate... sub 
rezervă, „capitol" ce ascunde, de 
fap,ț, datoriile forurilor care au tri
mis controlul. Cu alte cuvinte, „noi 
facem cutare sau cutare lucru, așa 
cum s-a cerut, dar dați-ne următoa
rele...". Și, deseori, unii nu dau, iar 
ceilalți nu fac. incit la un viitor con
trol totul se reia de la capăt.

— Cunoaștem aceste neajunsuri — 
ne-a spus, în încheierea investigației 
noastre, tovarășul secretar Valerian 
Găină — și comitetul județean de 
partid a luat, mai ales în ultimul 
timp, măsuri hotărite pentru apli
carea strictă a indicațiilor conduce
rii partidului privind organizarea 
controlului. La nivelul județului a 
fost întocmit un program unitar de 
control referitor la toate sectoarele, 
Care cuprinde sarcini, răspunderi și 
termene precise privind acțiunile ce 
se vor întreprinde de către orga
nele și organizațiile de partid pen
tru perfecționarea activității politice 
și organizatorice, pentru aplicarea 
hotărîrilor partidului, a legilor sta
tului. creșterea răspunderii și exi
genței cadrelor de partid și de stat, 
a comuniștilor și celorlalți oameni 
ai muncii. Existența acestui program 
unitar ne permite să coordonăm 
toate acțiunile de control pe plan 
județean, să evităm suprapunerile șl 
paralelismele, să sporim eficiența 
controlului. Cred că ar fi de mare 
utilitate’să se ia în studiu șl posi
bilitatea unei coordonări pe Verti
cală a controalelor, înțelegind prin 
aceasta o punere de acord, pe baza 
unei succinte informări a comitete
lor județene de partid de către mi
nistere și alte foruri centrale. cu 
privire la intențiile lor de a efectua 
unele controale și studii în unitățile 
din tară. Ar putea fi astfel corelate 
deplasările colectivelor de la centru 
cu cele ale organelor locale de partid 
și de stat în cadrul acelorași progra
me unitare de control, fiind elimi
nate mai operativ practicile negati
ve cil care încă ne întîlnim și asigu- 
rîndu-se cu adevărat controlului ro
lul de instrument eficient în îmbu
nătățirea activității.

în încheiere, și alte propuneri re
ieșite din discuții :

• Să se renunțe la practica acelor 
controale ale unor delegați ai orga
nelor centrale — uneori cadre de con
ducere — care se rezumă, în fapt, la 
simple „vizite protocolare" în între
prinderi.

o Organizațiile de partid din mi
nistere și instituții centrale să con
troleze periodic modul în care re
prezentanții acestora iși îndeplinesc 
obligațiile de control pe teren și. mai 
ales, cu ce eficiență concretă pentru 
unitățile vizitate.

Maria BABOIAN 
Gheorghe PARASCAN

exemplu, șantiere de extracție de la 
Doaga, aparținînd Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
și întreprinderii județene de indus
trie locală, au încercat să extindă a- 
ria punctelor de lucru, fapt ce ar fi 
periclitat o zonă din vecinătatea căii 
ferate. Contraindicate sînt și ..depo
zitele" de balast pe albia rîurilor, 
întrucît unele gîtuituri pe fluxul 
normal al extracției și livrării au 
determinat apariția acestor stocuri 
(in zona balastierei Pădureni). Se

deschid uneori șantiere de extracție 
fără avizul organelor de specialitate. 
Amenzile aplicate stopează pe mo
ment aceste „inițiative" care, duse 
pină la capăt, pot periclita regimul 
normal de scurgere a apelor. In 
urma șantierelor de capacități mici, 
cu funcționare temporară. rămîn 
uneori gropi în albia rîurilor. negli- 
jîndu-se posibilitățile de regenerare 
a balastului.

In general, fiecare unitate — mare 
sau mică — din punctul ei de ve
dere găsește „argumente" care să 
„justifice" oportunitatea activității, 
chiar dacă funcționează pentru o pe
rioadă mai scurtă. Din acest unghi 
de interese, unitățile respective sus
țin că satisfacerea cerințelor de a- 
gregate pentru un șantier anume, 
pentru o fabrică sau o lucrare oare
care este „mat convenabilă prin noi", 
iar unii beneficiari spun : „ne asi
gurăm necesarul de balast și nisip 
din propriile noastre exploatări". O 
parte dip neajunsurile acestui sistem 
fragmentat de organizare și tutelare 
le-am menționat; nefolosirea la ca
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Secerișul griului in zonele de deal 
și in nordul țării trebuie grăbit
Pregătirea terenului pentru 
însămînțările de toamnă 
încheierea primei prașile la
culturile succesive

în toate județele, oamenii muncii 
din agricultură depun eforturi pen
tru a executa la timp lucrările de 
sezon. Acțiunile care se desfășoară 
pe ogoare au ca scop atlt strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei 
din aoest an, cît și pregătirea temei
nică a celei viitoare, care, potrivit 
prevederilor, va trebui să fie mult 
mai mare decît în anii de pînă a- 
cum. Care sint prioritățile din aceste 
zile 7

încheierea grabnică a recoltării 
griului trebuie să concentreze toate 
forțele din județele situate în zona 
de deal și în nordul țării. In această 
vară, organizațiile de partid, coman
damentele locale, conducerile unită
ților agricole au condus și organizat 
cu răspundere campania de stringere 
a recoltei, au acționat mai energic 
pentru mobilizarea mecanizatorilor, 
a celorlalți oameni ai muncii din a- 
gricultură Ia seceriș, transportul și 
înmagazinarea produselor. Ca ur
mare, în cea mai mare parte a tării, 
recolta de cereale păioase a fost 
strînsă Ia timp și fără pierderi, A 
mai rămas de recoltat griul de pe 
circa 135 000 hectare, suprafețe mal 
mari fiind in cooperativele agricole 
din județele Sălaj, Sibiu. Brașov, 
Covasna. Harghita, Bistrița-Năsăud 
și Suceava, unde lanurile s-au copt 
mai tirziu, iar lucrările au fost stin- 
jenjte de’ ploile abundente căzute in 
ultimul timp. Sint necesare măsuri 
ferme pentru ca repolta de grîu să 
fie strînsă cît mai repede pină la 
ultimul hectar.

Pregătire» terenului pentru Insă- 
mințarea griului și a celorlalte cul
turi de toamnă constituie una din 
celd mai importante lucrări Ia ordi
nea zilei. Trebuie arătat că In ulti
mul timp au căzut ploi abundente 

pacitate și în mod intensiv a dotă
rilor tehnice de extragere și sortare 
a agregatelor, a celor de încărcare 
și transport. încălcarea regulilor de 
avizare pentru deschiderea unui 
șantier nou, sau a normelor de ex
ploatare care, necorectate la timp, 
pot aduce modificări în regimul de 
scurgere a apelor, cu urmări lesne 
de anticipat.

Din inițiativa biroului comitetului 
județean de partid și a comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, cu un timp în urmă au fost 
organizate o serie de analize și a- 
doptate măsuri care să contribuie la 
raționalizarea și creșterea eficienței 
și în acest domeniu de producție, 
care dispune de o bază de resurse 
capabilă să asigure o activitate de 
amploare pe durata cîtorva cin
cinale. Realizările obținute în pro
ducția materialelor de construc
ții și. în mod deosebit, a pre
fabricatelor. precum și cele din 
sectorul de extragere a agregatelor 
de balastieră au confirmat eficiența 
măsurilor aplicate pînă acum. Pri
vind însă problema în ansamblu — 
și chiar din unghiul de vedere al 
fiecărui titular de unitate — orga
nele locale de partid și de' stat au 
formulat ideea organizării intr-un 
sistem unitar a acestei activități. în 
acest sens, se sugerează posibilitatea 
înființării a două mari întreprinderi 
la nivelul județului — una de sub
ordonare republicană și alta de in
teres local — care să concentreze 
întreaga producție de materiale de 
construcții și a agregatelor de balas
tieră. Asupra acestui lucru trebuie 
să se pronunțe și titularii de unități 
din județ, ministerele interesate și, 
în mod deosebit. Ministerul Construc
țiilor Industriale, care, cum spu
neam. este și coordonatorul de ba
lanță pentru producția agregatelor 
de balastieră.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii" 

însumfnd 30—55 litri de apă pe me
trul pătrat, îndeosebi în sudul și estul 
Munteniei, cea mai mare parte a Do- 
brogei, ca și în alte zone ale tării. 
Ploile din ultimul timn au reușit să 
umezească stratul arabil. Ca urmare, 
arăturile de vară se pot executa ușor 
și bine. Este necesar ca aceste con
diții să fie folosite din plin pentru 
pregătirea la un nivel superior a te
renurilor destinate însămîntărilor de 
toamnă. Pină la această dată au fost 
executate arături pe o suprafață de 
717 400 hectare. în întreprinderile 
agricole de stat această lucrare s-a 
făcut pe 79 la sută din suprafețele 
planificate, iar în cooperativele agri
cole — în proporție de 59 la sută,' 
Trebuie menționat că în întreorinde- 
rile agricole de stat din județele 
Constanța. Galați. Gorj si in coope
rativele agricole din județul Ialomița 
au fost făcute arături ne toate tere
nurile eliberate de culturi timpurii si 
care sint destinate a fi însămînțate 
cu cereale de toamnă. Se cuvine 
arătat că în cooperativele agricole 
din județele Teleorman. Brăila. Ilfov, 
Dolj — amintind numai pe cele care 
au terminat mâi devreme recoltatul 
cerealelor păioase și al leguminoase
lor — nu au fost arate nici jumă
tate din suprafețele prevăzute. Co
mandamentele comunale au datoria 
să analizeze cum sint folosite mij
loacele mecanice, să ia măsuri pen
tru eliberarea neintlrziată a terenu
rilor de paie acolo unde este cazul. 
Pămîntul se lucrează bine șl trebuie 
să facem totul pentru a crea condi
ții ca în anul viitor să se obțină re
colte mari la cerealele de toamnă.

întreținerea exemplară a culturilor 
succesive constituie o altă lucrare 
de mare actualitate în agricultură. 
După cum se știe, la indicația. con-

in județul Hunedoara s-a încheiat 
recoltatul păioaselor

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de partid Hune
doara anunță încheierea recoltării 
grînelor de pe ogoarele întreprinde
rilor agricole de stat și cooperative
lor agricole de producție din cu
prinsul județului.

Odată cu recoltarea păioaselor s-a 
acordat atenție pregătirii condițiilor 
pentru viitoarele recolte. A fost de
pășit planul de însămînțate la cul

Dezvoltarea județului Vîlcea
(Urmare din pag. I)
moderne unități de prelucrare. Demn 
de remarcat este și modul în cate se 
aplică aici programul de dezvoltare a 
fondului forestier ; plantările depă
șesc tăierile, iar masa lemnoasă ex
ploatată este mai mică decît posibi
litățile de creștere ale pădurilor.

Ultimii ani au marcat debutul unei 
alte ramuri, industria constructoare 
de mașini — prin intrarea în func
țiune a întreprinderii de utilaj chi
mic și forjă. O puternică dezvoltare 
au cunoscut industriile ușoară și ali
mentară.

Paralel cu dezvoltarea industriei, 
agricultura vîlceană cunoaște un con
tinuu proces de extindere a bazei 
tehnico-materiale. Numai în actualul 
cincinal au fost alocate investiții de 
peste 2 ori mai mari decît în perioa
da 1971—1975. Pe ogoarele vîlcene 
lucrează în prezent 1 148 de tractoa
re, față de 76 in 1950 ; în anul 1975 
s-au administrat de peste 4,5 ori mai 
multe îngrășăminte chimice decît în 
1965 ; suprafețele amenajate pentru 
irigat sint în prezent de 9,5 ori mai 
mari decît în 1955. Ca urmare, va
loarea producției agricole a fost In 
1975 de peste 2,7 ori mai mare decît 
în 1955.

Dezvoltarea accelerată â industriei 
a determinat accentuarea procesului 
de urbanizare, creșterea numărului 
celor ce locuiesc la orașe — de la 
37 619 în 1948, la 101571 in 1975. S-au 
produs mutații importante în struc
tura populației. Remarcăm in acest 
sens reducerea ponderii populației 
ocupate în agricultură de la 72.4 la 
sută în 1965, la 47 Ia sută în 1975. și 
creșterea corespunzătoare a populației 
angajate. Comparativ cu anul 1950, 
numărul persoanelor angajate a fost 
în anul 1975 cu peste 70 000 mai mare. 
Județul cunoaște o creștere perma
nentă a rîndurilor clasei muncitoare, 
a ponderii sale în totalul angajați- 
Ior. Dacă în 1950 muncitorii reprezen
tau 47 la sută din totalul angajaților, 
în 1975 ponderea lor a crescut la 78 
la sută.

_ _ _ _ _ _ _ _ 7
ducerii partidului au fost luate mă
suri să se însămînteze în cultura a 
doua suprafețe mari cu porumb pen
tru boabe și masă verde, alte plante 
furajere, precum și legume, între
prinderile agricole de stat au însă- 
mințat suprafețe mai mari decit 
cele prevăzute inițial, dar coopera
tivele agricole nu au realizat planul 
la aceste culturi decît în proporție 
de 76 la sută. în unele cooperative 
agricole din județele Olt, Teleor
man, Arad. Bihor. Argeș, pe consi
derentul că in perioada respectivă 
solul nu avea suficientă apă. s-au 
manifestat rețineri în ce privește 
însămînțarea culturilor succesive. 
Dar iată că au venit ploile, iar ume
zeala ridicată din sol asigură con
diții bune de dezvoltare a acestor 
culturi. Pentru a se obține recoltele 
prevăzute este necesar ca în aceste 
zile să se Încheie prima prașilă la 
culturile succesive, folosindu-se atît 
mijloacele mecanice, cît șl forța de 
muncă. Trebuie să se lucreze cu a- 
ceeași răspundere ca la culturile 
prășitoare care se însămînțează pri
măvara și atunci succesul va fi de
plin, vor fi obținute recoltele scon
tate.

Recoltarea fînețelor șl tnsilozarea 
furajelor, acțiuni de mare însem
nătate pentru dezvoltarea zootehniei, 
trebuie să continue pentru a se asi
gura cantități cît mai mari de nutre
țuri. La această dată, mai ales in 
județele Vrancea, Harghita. Bistrița- 
Năsăud. Maramureș, sint suprafețe 
mari de finețe naturale care nu au 
fost cosite. Întrucît timpul este Îna
intat, trebuie folosite din plin zilele 
cu soare pentru a usca finul ți ex
tinsă mal larg metoda de conservare 
a ierburilor sub formă de semisiloz. 
Toate resursele de furaje trebuie 
strinse și însilozate cu grijă, nici o 
cantitate, oricît de mică, să nu fie 
lăsată să se irosească I

în desfășurarea lucrărilor agricole 
nu există și nu pot să existe pauze, 
Se încheie strinsul unei culturi. În
cep să fie puse bazele celei viitoare. 
Iată de ce, în aceste zile, organele 
și organizațiile de partid, comandâ- 
mentele Ideale au datoria să acțio
neze în continuare cu toată fermi
tatea si răspunderea în vederea exe
cutării în bune condiții a tuturor 
lucrărilor. Nu trebuie uitat că peste 
puțină vreme va începe recoltarea 
culturilor tîrzil. De aceea, tot ce tre
buie făcut azi — arături, pregătirea 
semințelor, insilozarea furajelor — 
nu trebuie lăsat pe mîine. In fiecare 
unitate agricolă, în fiecare comună 
trebuie să se muncească organizat, 
să se asigure o amplă mobilizare de 
forțe, astfel incit țoale lucrările să 
fie executate la timp.

turi duble, s-au efectuat toate pra- 
șilele prevăzute la culturile de 
sfeclă, cartofi și porumb, s-au strîns 
importante cantități de furaje. In a- 
ceste zile — se spune in telegramă — 
se acționează pentru strîngerea și de
pozitarea furajelor, fertilizarea tere
nului. efectuarea arăturilor și pregă
tirea semințelor pentru culturile de 
toamnă, recoltarea și valorificarea 
legumelor și fructelor.

Succesele remarcabile obținute In 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețului s-au răsfrint, cum era și fi
resc, în creșterea nivelului de viață 
al oamenilor muncii. în acest con
text. o deosebită semnificație are am
ploarea fără precedent a construc
ției de locuințe. în perioada 1960— 
1975 s-au dat în folosință peste 14 
mii apartamente, urmind ca în ac
tualul cincinal să se construiască alte 
12190. Succese importante s-au ob
ținut și în domeniul ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii. A crescut 
continuu numărul unităților și nive
lul asistentei medicale. De la 13 200 
locuitori, cit reveneau spre îngrijire 
unui medic în 1938, astăzi cifra a 
scăzut la 790.

Rodind pe terenul fertil al tradi
țiilor progresiste, cultura și arta, de
venite bun al întregului popor. își 
aduc o prețioasă contribuție la for
marea omului nou, cu o înaltă con
știință. în cei 32 de ani de construc
ție socialistă s-a asigurat activități
lor culturale din județ o bază mate
rială trainică și bogată. Importante 
transformări au avut loc și in do
meniul instrucției publice. Dacă in 
1948 existau în județ 396 unități șco
lare, cu 38 644 elevi, în prezent iși 
desfășoară activitatea 476 unități cu 
peste 88 000 elevi. Fiecare al patrulea 
locuitor al județului urmează cursu
rile unei unități de învățămint.

în bilanțul pe care 11 face astăzi 
țara în pragul marii noastre sărbă
tori naționale, județul Vîlcea se pre
zintă cu o viață economico-socială 
înfloritoare, pe măsura timpului pe 
care îl trăim, dar și cu hotarirea co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri de a face 
totul pentru ca. sub conducerea or
ganizației județene de partid, să-și 
îndeplinească exemplar sarcinile ce 
le revin din hotărîrile istoricului 
Congres al XI-lea, din Programul 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.
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Intr-o societate a demnității 

—o lege a demnității
Dezbaterea publică a celor două proiecte 

de legi — privind recrutarea și repartiza
rea forței de muncă și Încadrarea într-o 
muncă utilă a unor persoane apte de 
muncă — a stîrnit un larg ecou aprobator 
in rindurile tuturor oamenilor muncii. O 
reacție firească, legitimă, dacă avem în 
vedere faptul că sîntem o societate a mun
cii. că la baza a tot ce-am înfăptuit și vom 
Înfăptui stă munca noastră. Este limpede 
pentru oricine citește cele două proiecte 
că scopul lor este profund umanitar, izvo- 
rind din însăși structura societății noastre 
clădită pe activitatea creatoare a întregu
lui popor, pe principii de egalitate, echitate 
și înaltă moralitate — după care fiecare tre
buie să-și aducă, prin munca sa, contribu
ția la dezvoltarea societății și să fie răs
plătit după contribuția și capacitatea lui, 
în funcție de posibilitățile societății. O so
cietate care își propune, și creează cadrul 
material, organizatoric și legislativ, ca nici 
un membru al ei să nu rămină in afara 
celor ce sint producătorii bunurilor mate
riale și spirituale. Se definește prin însuși 
acest fapt ca o societate profund uma
nistă. Si aceasta este societatea noastră, 
care face totul să asigure împlinirea me
nirii omului ca OM — aceea de a crea, de 
a se simți demn pentru că există prin 
muncă, prin efortul, prin creația sa.

Ca om al legii, ca judecător, am fost 
chemat să judec o serie de fapte antiso
ciale. Pot spune, și orice practician o poa
te confirma, că multe încălcări ale legii au 
la bază viața dezordonată, trîndăvia, care 
împing, mai devreme sau mai tirziu, pe 
panta faptelor antisociale. Lipsa de ocupa
ție este o premisă a decăderii morale, care 
poate ajunge pînă la infracțiune. De aceea 
— și țin să subliniez acest lucru — consi
der că prevederile proiectului referitoare la 
încadrarea în muncă, răspunzind desigur 
unei cerințe de ordin social, general, vin 
in primul rind în sprijinul cetățenilor in 
cauză, definindu-se prin aceasta ca un act 
străbătut de grija profundă pentru om, pen
tru educarea, transformarea și perfectio
narea celui mai înalt produs al naturii — 
OMUL, cum foarte frumos se exprima 
secretarul general al partidului în cuvin- 
tarea la încheierea Congresului educației 
politice și al culturii socialiste. încadrarea 
lor în muncă îi propulsează în circuitul so
cial, îi pune în situația de a se califica, de 
a munci cinstit, devenind stăpini pe cîști- 
gul muncii lor. pe viața lor — chiar dacă 
unora trebuie să le deschidem ochii în po
fida unor mentalități contrare propriului 
interes. De altfel, în legătură cu aceasta, aș 
vrea să subliniez încă o idee : obligarea 
încadrării în muncă a celor ce încărefuză 
acest lucru nu este nicidecum o sancțiune. 
Proiectul de lege este foarte limpede', ară- 
tind că ei beneficiază de toate drepturile, 
dar si de toate obligațiile prevăzute de 
legislația muncii, ca orice om al muncii !

Pentru că am apelat la un text din pro
iect, aș vrea să fac cîteva observații și pro
puneri pe marginea proiectelor supuse dez
baterii publice : \

• cu privire la art. 8, al. 2 din pri
mul proiect, cred că trebuie să se precizeze 
termenul în care unitățile socialiste sint 
obligate să comunice schimbările interve
nite în necesarul forței de muncă, pentru 
a se elimina orice posibilitate de arbitrar.

Referindu-mă la cel de-al doilea proiect 
de lege, am de făcut următoarele observa
ții și propuneri:

• la art, 3, al. 3, ar trebui restrînsă sfera 
categoriilor de femei care desfășoară o ac
tivitate casnică în gospodăria proprie doar 
la femeile căsătorite, pentru că altfel orice 
tînără care nu vrea să se încadreze în 
muncă ar putea invoca motivul că se ocu
pă de gospodărie ;

• art. 8, alin. 2, ar trebui corelat cu 
Legea nr. 3/1970, privind ocrotirea mino
rilor, în sensul că pentru tinerii între 16—18 
ani repartizarea in muncă să se facă prin 
Comisia județeană pentru ocrotirea minori
lor ;

• Cu privire la art. 6 al. 1. în care se 
stipulează caracterul obligatoriu al dispo-

De o sută 
de ori bucurie

Sint după primele lor luni de mun
că. Ne-au spus că 
sărbătoare, dar că 
rămas și celelalte 
munca lor le aduce 
in fond aceeași și 
bucurie a faptului că sint folositori, că 
trăiesc din cîștigul propriu. Alexan
drina Badea, Adriana Ruse, Vasile 
Lene (un nume căruia, prin hărnicie, 
Vasile ii face in ciudă) și Daniel Du- 
mitrache au fost colegi, de clasă și au 
absolvit anul acesta școala profesio
nală. Se numără acum printre miile 
de muncitori ai întreprinderii „Elec
tronica" din Capitală, l-am găsit in 
clipe de muncă liniștită, egală, despre 
care ei spun că, pur și simplu, ii pa
sionează (fotografia 1). Și i-am în
soțit apoi într-un moment in care 
maistrul lor Valeria Birsan ii aju
ta să-și dezvolte pregătirea profesio
nală (fotografia 2).

prima zi a fost o 
tot sărbătoare au 
pentru că zilnic 
cite o satisfacție, 

aceeași statornică

— Spre exemplu — tu ai 
gervici.

— Păi am,
— Și, spre exemplu — eu 

n-am servici.
— Eh ! Cum așa... Doar 

aveți.
— Bine, bine, dar să zi

cem că n-am.
— Hm 1
Astfel am început o se

rie de convorbiri cu cîțiva 
tineri angajați din în
treprinderile municipiului 
Cluj-Napoca. Făcind pe 
bișnițarul. Pentru asta nici 
nu m-am tuns chilug, nici 
nu mi-am lăsat plete, nu 
m-am deghizat în nici un 
fel, ci am adoptat, pentru 
uzul discuției, concepția 
celui care se crede isteț 
trăind din expediente, vi- 
nind un ban ușor. Am fă
cut-o ca să vedem cum re
zistă, sau cum nu rezistă, 
ea. „concepția", în con
fruntare cu opiniile celor 
care, tineri și foarte tineri, 
cunosc valoarea ciștigului 
muncit. Trudit chiar, i-aș 
spune fără jenă, ca să 
respect noblețea banului 
dobîndit cu sudoare, în li
mitele omenești și civili
zate ale efortului.

•— De ce munciți voi ?
La această îhtrebare, 

toți interlocutorii. în nu
măr de 9. au fost pur și 
simplu nedumeriți. Cum — 
de ce muncim ? Pentru că 
•intern oameni, pentru că 
Viețuim intre oameni, pen

Puterea exemplului 
de omenie

Am primit cu deosebită satisfacție apa
riția celor două proiecte de lege, atît ca 
cetățean cit și ca membru al unui orga
nism obștesc care se ocupă de îndrumarea 
spre o activitate utilă a celor neincadrați 
în muncă — „Sfatul omeniei" din secto
rul 3 al Capitalei. Atît eu cît și ceilalți 
colegi ai mei vedem în apariția celor două 
proiecte o materializare a unor principii 
scumpe societății noastre.

Vreau să arăt că proiectele de lege au 
st.irnit un puternic ecou și deplina apro
bare a cetățenilor. într-o adunare la care 
au participat 500 de cetățeni (deputați, pre

Opinia publică dezbate cu viu interes, 
cu satisfacție proiectele de legi privitoare 
la recrutarea și repartizarea forței 
de muncă, la integrarea într-o activitate 
utilă a unor persoane apte de muncă

de cînd 
..Sfatul 

aproape 
să afir-

celor apți într-o activitate 
avea decît un efect pozitiv, 
interesului general al so

mai ales, la nivelul intere-

AȘA G1NDEȘTE POPORUL, 
AȘA ESTE DREPT!

Spicuiri din scrisorile sosite la redacție

ziției de repartizare în muncă, aș avea de 
făcut o contrapropunere.. Ținind seamă de 
eficiența practică a măsurilor de influen
țare obștească, consider că pe lingă direc
țiile pentru problemele de muncă și ocro
tiri sociale ar trebui înființate comisii cu 
o largă componență : reprezentanți ai sin
dicatului, tineretului, “
obștești, ai miliției, procuraturii, direcției 
de muncă, școlii etc. (în genul „Sfatului 
omeniei"), care să discute și să-i reparti
zeze în muncă pe cei în cauză, în funcție 
de aptitudinile și pregătirea lor, iar hotă- 
rirea acestei comisii competente să 
obligatorie. împotriva acestei hotărîri, 
nemulțumiți să poată face plîngere la 
decătorie.

După opinia mea. crearea acestor 
misii izvorăște din necesitatea de a se îm
bunătăți însăși activitatea direcțiilor de 
muncă în domeniul repartizării în produc
ție a tinerilor, care necesită o cunoaștere 
temeinică a oamenilor, discuții amănunți
te. de a căror eficiență se vor bucura atît 
întreprinderile, cît șț persoanele repartiza
te in muncă.

în încheiere, exprimîndu-mi deplinul a- 
cord cu proiectele de lege supuse dezba
terii, doresc să remarc din nou că ele sînt 
concepute și elaborate în spiritul profundu
lui umanism al societății noastre, care în- 
grijindu-se de înfăptuirea principiului echi
tății. veghează ca toti membrii săi să ducă 
o viată demnă, să nu rămină în urma vie
ții. venind în primul rind în interesul per
sonal al celor care încă nu au înțeles acest 
adevăr.

ai altor organizații

fie 
cei 
ju-

co-

Emil BOLBOSE
judecător la Tribunalul județean 
Dîmbovița

și de stat etc.) s-a hotărît să se în- 
discutarea prevederilor din proiecte 
ce încă nu muncesc și să fie înidru- 
spre „Sfatul omeniei". De altfel, 
proiecte au stirnit ecou și în rindul 
direct vizați :. în prima ședință a

unul 
au 
în

cu

ședinți ai comitetelor de cetățeni, respon
sabili ai comitetelor' de stradă, activiști de 
partid 
ceapă 
cu cei 
mâți 
aceste 
celor
„Sfatului omeniei", de după apariția pro
iectelor, s-au prezentat și ne-au cerut spri
jinul 25 de tineri ; dintre ei doar 
singur a fost invitat de noi, ceilalți
venit din proprie inițiativă, cu ziarul 
mină.

Mi-aduc aminte că după Consfătuirea 
activul din domeniul ideologiei din iulie
1971, la nivelul sectorului nostru au fost o 
serie de căutări pentru traducerea în via
ță a concluziilor desprinse. Pină la urmă, 
m, preajma Plenarei din noiembrie 1971, 
s-a ajuns- la formula unui ■ organism obi 
ștesc,V lărg. reprezentativ, care, de atunci și ■ 
pînă azi a acționat cu succes sub directa 
îndrumare a comitetului de partid al sec
torului. Noi i-am zis „Sfatul omeniei", 
pentru că ce poate fi mai omenesc decît 
schimbarea în bine a unor destine tinere, 
îndrumarea lor spre bucuria vieții trăite 
cinstit, din plin ? Sigur, la început cei 
chemați ne-au privit cu neîncredere., ba 
chiar unii ne-au întrebat cu insolență cu 
ce drept îi întrebăm din ce trăiesc. Le-ani 
explicat calm, dar ferm, că-i întrebăm in 
numele și cu dreptul celor care muncesc

și cu grija firească pe care omul socie
tății noastre o are fată de semenul lui, cu 
grija pe care 'noi toți o avem pentru ca 
nimeni dintre noi să nu fie străin de efor
tul colectiv, să nu ajungă pe panta degra
dării și a regretelor tardive pentru viața 
irosită. Ne-am bucurat din plin de. spriji
nul puternic al cetățenilor și in scurt timp 
„Sfatul omeniei" a devenit o autoritate 
morală, un exponent al opiniei publice din 
sectorul nostru. Discuțiile de la om la om, 
omenești, purtate în fiecare săptămînă cu 
cei ce nu aveau încă un rost, fie da
torită anturaielor nesănătoase, fie unor 
carențe în educație datorate părinților sau 
altor factori, i-au convins pe cei mai mulți 
că au apucat pe un drum greșit și e tim
pul să se îndrepte. în cei cinci ani 
s-a creat colectivul nostru, pe la 
omeniei" din sectorul 3 au trecut 
9 000 de oameni. Și sîntem mindri
măm că cei mai multi dintre ei sint astăzi 
oameni in rindul lumii. Acest lucru pro
bează eficienta măsurilor de influențare ob
ștească și ne bucură faptul că în proiectele 
de lege se pune accentul tocmai pe măsurile 
educative de influențare obștească. Faptul 
că azi vine o lege care instituționalizează 
forme concrete de acțiune pentru înca
drarea tuturor 
utilă nu poate 
atit la nivelul 
cietății, cît și,
sului particular al celor a căror persona
litate in. loc să se dezvolte la întreaga ei 
plenitudine. încă vegetează. Sînt. încă tineri 
care, cu toate strădaniile noastre, refuză 
in mod sistematic să înțeleagă că greșesc. 
Am putea spune ușor : față de succese, e 
un procent neglijabil. Nu ne putem însă 
permite să avem nici o miime de procent 
de rebut cînd e vorba de oameni. Expe
riența a dovedit că încadrarea într-un co
lectiv de muncă, influenta unui climat să
nătos sînt mult mai puternice decît tenta
țiile traiului parazitar, debusolat.

în legătură cu proiectele în discuție, 
m-am consultat cu colegii și am avea de 
formulat două propuneri :

• să se accentueze corelarea prevederilor 
din proiect cu cele din Codul muncii, în ce 
privește încadrarea în muncă a tinerilor 
sub 18 ani ; îți practică, unele întreprin
deri evită angajarea lor pentru a nu fi 
obligate să le creeze regimul special pre
văzut de Codul muncii ;

• în cazul cînd se ajunge la sesizarea 
judecătoriei, să nu se facă o simplă sesi
zare, ci să se întocmească un dosar care 
să cuprindă o anchetă socială făcută de 
comitetul de cetățeni, procesul verbal al 
adunării cetățenești în care a fost discu
tat cazul.

Dan RADUȚU
membru al „Sfatului omeniei1 
din sectorul 3 al Capitalei

(■

■ Consider că reglementările privi- 
™ toâre la încadrarea într-o activi
tate utilă a tuturor persoanelor apte 
de muncă constituie, in fapt, o inter
pretare a modului de a gîndl al po
porului nostru despre viată, despre 
înaltele îndatoriri ale omului fată de 
sine însuși și fată de semenii săi. o 
materializare a normelor etice ale so
cietății noastre socialiste.

Eu cred că cei pe care această lege 
îi va determina să muncească nu sînt 
cu nimic lezați din moment ce bene
ficiază de toate drepturile si obliga
țiile prevăzute în legislația muncii, in 
egală măsură cu cei ce muncesc de 
o viată.

Alexandru HAJDAȚEANU, 
prim-furnalist la C.S. Hunedoara

★

■ Mie mî se pare că o lege privind 
încadrarea într-o muncă utilă a 

unor persoane apte de muncă mar
chează un moment foarte important 
în perfectionarea relațiilor din socie
tatea noastră. După vîrsta de 16 ani, 
nimeni nu se poate plînge că n-are 
unde munci și n-are ce mînca. con
form principiului „nici pîine fără 
muncă, nici muncă fără pîine". După 
16 ani tinărul e apt de muncă și își 

poate cîștiga singur existenta, iar sta
tul asigură oricui un loc de muncă. 
Ce poate fi mai frumos și mai demn 
decît aceasta ?

E bine și pentru fii, e bine și pen
tru părinți.

Nu se poate însă ca scriind aceste 
rînduri să nu-mi amintesc ce se în
tâmpla în trecut, înainte de elibera
rea tării noastre. Cite obstacole și cite 
umilinti pentru un tînăr. chiar cu ba
calaureat. dacă dorea să cîștige și el 
un ban prin muncă ! Mici întimplări 
din viața mea sînt elocvente. Eram 
student la drept, în anul întîi. într-o 
zi am vrut să aprind focul în sobă, 
în fata surorii mele mai mare cu doi 
ani. M-am cam jucat. Nu am fost a- 
tent cu bătui de chibrit si pină să-1 
duc la gura sobei s-a stins. A trebuit 
să aprind un altul. Sora mea a strigat 
atunci : „Bravo, strici chibriturile 1“ 
I-am răspuns : „Ei, ce contează un 
băt de chibrit 7“ Replica ei : „Ai 
douăzeci de ani! Tu ești în stare să 
aduci in casă măcar un băt de chibrit 
pe lună, cu tot bacalaureatul tău ?“. 
A rostit aceste cuvinte cu glas aspru 
șî ironic. Am vrut să-mi găsesc ne
apărat ceva de lucru. Prima întîm- 
plare mă răscolise profund. Am bătut 
pe la toate ușile instituțiilor de stat 
sau întreprinderilor particulare. Ni
meni nu mi-a oferit nimic. în dispe
rarea mea. am mers la locuința pri
mului ministru de pe atunci. într-un 
memoriu scurt îi arătam cine sînt, ce 
vreau să fac și cîte greutăți am în 
cale. Primul ministru mi-a trimis îna
poi memoriul printr-un om de servi
ciu, plus treizeci de lei ca să am ce 
mînca în ziua aceea. Mi-a mai trimis 
prin omul de serviciu și sfatul să 
merg la coarnele plugului, că tara 
are prea multi intelectuali si nu are 
ce face cu atîtia. Revolta ce am sim
țit atunci în sufletul meu a fost atit 
de mare încit. deși eram nemincat de' 
două zile, i-am trimis primului mi
nistru înapoi cei 30 de lei.

Ceea ce mi s-a întimplat mie cu 
zeci de ani în urmă are darul de a 
deschide, poate, ochii și celor ce nu 
i-au deschis încă spre a vedea ce fru
moase perspective de viată le des
chide noua lege, chiar și celor care 
nu au ajuns la concluzia că munca 
este o chestiune de onoare.

Gheorghe NEAGA,
jurist, str. Sfinții Voievozi 48— 
50, sectorul 8 București

★
M Proiectul legii privind încadrarea 
™ într-o muncă utilă a unor per
soane apte de muncă nu este altceva 
decît expresia vie a unor cerințe 
obiective ale societății noastre socia
liste. Munca este etalonul nostru 
individual, dar și colectiv, la care ne 
raportăm și prin care ne aflăm lo

cul și menirea. Pe cei ce nu mun
cesc deși sînt apți îi exclude însuși 
bunul simț, propriu moralei noas
tre socialiste. Țara are nevoie 
de oameni care știu și sînt gata 
să pună umărul acolo unde este 
nevoie, alături de umărul tării, 
încadrarea tuturor celor apti in 
muncă este o măsură profund uma
nă. avind menirea de a forma, edu
ca și încadra in sinul marii noastre 
familii muncitoare pe toti fiii țării. 
Prezentarea proiectului spre dezba
terea maselor largi populare nu este 
altceva decit manifestarea firească a 
democrației noastre socialiste, ex
presie elocventă a spiritului liber și 
novator al poporului nostru.

Mircea PELEA,
comuna Supur, satul Girocuța, 
județul Satu-Mare.

★
■ Mă bucur pentru că se pregă- 
“ tește o lege care să-i smulgă din 
greșeala lor pe toti cei ce refuză 
munca.

Sînt unii tineri pe care nici părin
ții nu pot să-i determine să mun
cească. Numai o lege îi mai poate 
aduce pe drumul bun.

Tara noastră este frumoasă, boga
tă. are locuri de muncă pretutindeni 
și în toate domeniile, atit la orașe, 
cit și la sate.

N. OLOIERIU,
str. Bîrnova nr. 40, sector 6 
București

★
M Sînt foarte binevenite dispozi-

■ țiile din cele două proiecte de 
legi care reglementează în mod de
taliat, înțr-o formă perfecționată, 
nu numai obligația persoanelor ce 
au depășit vîrsta de 16 ani de a se 
încadra în muncă, dar prevăd șl o 
serie de obligații concrete care revin 
organelor locale de stat, întreprin
derilor și unor instituții specializate, 
în scopul traducerii efective în fapt 
a acestui deziderat.

în continuare, autorul formulează 
o serie de propuneri pe marginea 
„Proiectului legii privind încadrarea 
într-o muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă", din care spicuim : 
să se adauge după al. 3 al art. 3, o 
prevedere cu următorul conținut : 
(4) „Nu au această obligație persoa
nele care se ocupă în familie de 
creșterea și educarea copiilor ai că
ror părinți sint încadrați în muncă, 
persoanele care se ocupă de îngriji
rea unor membri de familie grav 
bolnavi sau bătrîni".

Intrucît lucrez la DPMOS Bis
trița, instituție căreia ii revin sar
cini majore in aplicarea acestor 
acte normative, țin să învederez că 
întregul nostru colectiv a studiat 
cu multă atenție conținutul lor și 
ne-am propus să organizăm dezba
teri pentru cunoașterea lor apro
fundată, gîndindu-ne încă de pe 
aedm la modalitățile de organizare 
a muncii noastre pentru creșterea 
aportului la transpunerea în viață 
a tuturor normelor legislației muncii.

loan MIHUTr
șef oficiu DPMOS Bistrița- 
Nâsâud

★
M Am primit cu mare satisfacție 

apariția proiectului de lege. El 
confirmă incă o dată' că intr-o tară 
liberă orice cetățean are dreptul și 
totodată obligația de a munci în
tr-un domeniu corespunzător pregă
tirii și dorinței sale. De asemenea, 
confirmă sub formă legală faptul că 
nimeni în societatea socialistă nu 
poate să trăiască fără a munci.

Acest act normativ este menit să 
pună capăt trindăviei unor persoane, 
concepției greșite a unor părinți care 
iși întrețin copiii pină la virste îna
intate. fără a-i obliga să-și facă un 
rost în viață.

Pentru întărirea caracterului edu
cativ al legii, consider că ar trebui 
rriărit cuantumul amenzii aplicate in 
cazul încălcării prevederilor legii, 
știut fiind că plata pe loc poate duce 
la reducerea acesteia la jumătate — 
lucru de care unii ar căuta să pro
fite.

tru că de aceea trăim, pen-' 
tru că așa am f6st învățați 
de mici, pentru că ne-ar 
fi rușine altfel, pentru că 
munca înseamnă cinste, iar 
cinstea e la mare preț as
tăzi, în lumea asta a 
noastră.

— Buuun ! Dar iată, eu, 
să zicem că sint „bișnițar", 
și vă întreb : ce e ticeea 
cinste 2 Și vă mai spun : 
„banul n-are miros".

— Ba are ! Are mirosul 
celui ce l-a trudit (loan 
Chiruț, 22 de ani, frezor la 
„Tehnofrig"). Dacă eu merg 
la cinema, nu găsesc bilet 
și-mi iese unul în cale, imi 
cere zece lei pe-un loc. di
ferența asta de preț n-ar 
avea mirosul muncii mele 
De-aia nu-i dau, mai bine 
nu văd filmul.

— Iar eu iți zic : și eu 
am „muncit" banul, c-am 
stat la rind și-ți pun la 
dispoziție biletul.

— Mulțumesc. N-am ne
voie. Fă mai bine ceva fo
lositor.

— Asta nu-i folositor ?
— Folositor înseamnă să 

rămină ceva in urma ta 
(Virgil Moldovan. 27 de am, 
tinichigiu la „Mucart"). Eu 
lucrez la întreținere, dar 
știți cite instalații de ven
tilație am tăcut ? La stu
dioul de radio, la centrul 
de calcul, la fabrica „Uni
rea". la complexe comer
ciale, chiar prin alte ora
șe... Cînd e vorba de o in
stalație mai complicată, vin

și mă cer pe mine de la 
fabrică. Dăr de speculanți 
de înaltă calificare eu n-am 
auzit să se caute.

— Cu ce se pot lăuda ei ? 
Munca mea e ca de biju
tier. S-a format o echipă 
de fete și ni se dau numai 
piese mici și fine. Bijuterii,

— Adică, să faci pe „dom
nul" ? Să vă zic o vorbă 
(loan Chiruț) pe care-o 
știu de la tata : A fi domn, 
e o-ntimplare, a fi om e 
lucru mare !

— Începeți să „mă con
vingeți". Dar dacă eu spun 
că fac asta numai o vreme?

o umbră strîmbă, nu prea 
văd cum mai scapi cu una 
cu două de ea. Cum „sari" 
peste ea.

— Mie (Crucița Nicoară) 
îmi spuneau unele fete : 
„O viață am și vreau să 
mi-o petrec". Dar depinde 
cum ți-o petreci. Că ele in

ochi și urechi decît pentru 
mașină. In timpul liber în
văț. Nu neapărat ca să 
„merg mai departe". Pen
tru cultura mea generală. 
Mă plimb, mă distrez... 
(Crucița Nicoară).

— Merg la ștrand, joc 
fotbal. îmi place să joc eu,

Replici... fără replică
• Patru ore bișnițar... cu gîndul • O curiozitate reportericească : „Ce ați 
făcut cu primii bani ciștigați prin muncă ?“ • încă o întrebare : de ce 
munciți ?... și răspunsurile de neclintit ale unor tineri clujeni

----------- ---------------------------- anchetă socială
asta facem. Ei cu ce se lau
dă ? Or să aibă familie, 
copii, o să-i intrebe ce-au 
făcut. Ce-or să le poves
tească ? C-au vindut at-itea 
bilete, sau c-au înșelat mai 
mult ? Și care-i viitorul ? 
Te duci cind oi fi bătrin 
să faci speculă ? Sau cînd 
te însori zici : hai nevastă 
să vindem bilete-n plus ? 
(Crucița Nicoară. 19 ani, 
frezor la „Tehnofrig").

— Ehe, uite că pînă la 
bătrinețe eu fumez țigări 
lungi, mă distrez prin ba
ruri...

Cit îmi merge ? Și după a- 
ceea mă dau pe brazdă...

— Tatăl meu e un „țăran 
istoric", Așa-i zic eu. Adică 
e țăran, dar a citit foarte 
mult. în special istorie, dar 
și altele. Mi-a arătat oda
tă o expresie înțeleaptă, 
mi se pare că din Sadovea- 
nu : Scria în cartea aceea 
așa : „Omul nu poate să 
sară peste umbra lui".

— Ce vrei să spui ?
— Că umbra ta e după 

cum e lumina la care te 
expui. Și dacă apuci să ai

afară să se vopsească nu 
știau nimic. Se rugau de 
băieți să le dea cîte-o ca
fea. Eu mi-am luat din ba
nii mei televizor. mi-am 
luat picup... Dacă port o 
rochie, îmi cumpăr un ma
terial care-mi place și-mi 
fac o rochiță, apoi acea ro
chiță o port de două ori cu 
plăcere : o dată că e fru
moasă și a doua oară pen
tru că sint mindră că e ciș- 
tigată de mine, pe merit.

— Cum vă petreceți 
timpul ?

— Cît sînt la lucru n-am

mai puțin să privesc. Nu 
sint microbist (Irimia 
Bucur, 22 de ani, strungar 
la „Tehnofrig").

— Citesc, cos. îmi place 
să mă imbrac, elegant, dar 
nu extravagant. Să vii ex
travagant la lucru, să se 
uite toți ca la o ciudățe
nie ? ! (Ana Marian. 23 de 
ani, normatoare la „Elec- 
trometal").

— S-a deschis „Belvede
re", dar nu m-am dus acolo. 
Să cheltuiesc două sute 
într-o seară ? Mai bine 
string bani și fac în con

cediu o călătorie în circuit. 
Care bișnițar iși permite o 
călătorie în circuit ? (Vasi
le Pop, sculer la „Electro- 
metal").

— Mă pregătesc pentru 
școala de maiștri. Nu ca să 
ocup funcția asta. Doar 
așa, să-mi pun diploma în 
ramă și s-o atîrn lă locul 
meu de muncă (Virgil Mol
dovan).

Am mai pus o întrebare 
să văd dacă există o me
morie a banului cinstit, o 
amintire a ciștigului din 
muncă. Și regret că stiloul 
nu m-ajută să descriu lu
mina care se întipărea pe 
chipul interlocutorilor cind 
le' răscoleam acea amintire, 
iar spațiul nu-mi permite 
să redau decît spicuiri din 
răspunsuri. întrebarea a 
fost : „Ce-ați făcut cu pri
mul venit încasat din mun
că Absolut toți și-au a- 
mintit cu plăcere și ușoară 
nostalgie ceva. Răspunsul 
cel mai frecvent: l-am dat 
părinților cu mindrie. A- 
proape toți au cumpărat 
cite o amintire pentru cei 
de acasă : un material pen
tru mama, cravată și bu
foni pentru tata („nu poar
tă. dar să aibă la ocazii"), 
cite un obiect de artizanat, 
Ioan Chiruț i-a luat tatii 
„un pix cu cinci paste că 
era brigadier de cîmp", 
Virgil Moldovan a vrut să-l 
cinstească pe tata, dar a 
fost refuzat („N-a mers 
niciodată la băutură cu

mine"), lui Bucur i s-a în- 
tîmplat să coincidă cu ziua 
lui, a făcut și un mic chef, 
dar nu așa... să umble a 
doua zi cu împrumuturi, 
Vasile Pop s-a dus cu alți 
patru ucenici și cu cei cinci 
muncitori care-i calificase
ră la o bere, la o grădină 
de vară, dar n-au stat dccit 
cel mult două ceasuri, iar 
Pavel Andras (unul din cei 
necitati pină acum) își 
aduce aminte cu satisfacție 
că s-a dus. la frizer ; s-a 
tuns, s-a bărbierit, s-a fă
cut frumos, pe banii lui. 
Iar Ionel Mureșan. 18 ani, 
proaspăt frezor, care aș
teaptă să-și pună la 
chenzina ce urmează prima 
semnătură pe statul de pla
tă, încă își face calcule și 
para-calcule. Un fapt e si
gur : împreună cu ceilalți 
colegi din căminul de ne- 
familiști, au hotărît să 
cumpere cîte ceva pentru 
camerele pe care le ocupă: 
perdelute, tablouri simple, 
o vază de flori.

Mărturisesc că mi-a fast 
greu să dau tot timpul re
plica bișnițarului. Am vrut 
să le explic la urmă, încă 
o dată, ca nu cumva să 
creadă că e ceva serios în 
cuvintele rostite de mine. 
Dar n-a fost nevoie. Erau 
atit de neclintiți în vorbe
le lor...

Sergiu ANDON

Ion DURECI,
jurist — Tîrgoviște, str. Mierlei 
44 ap. 90

★
■ Deoarece practica a demonstrat 
““ că, nu o dată, vinovati de atitu
dinea parazitară a copiilor sint și 
unii dintre părinți — prin lipsa unei 
educații adevărate date acestora, 
prin tolerarea atitudinilor înapoiate 
etc — consider că, în vederea spo
ririi eficienței viitoarei legi, ar tre
bui să se prevadă, cu caracter de 
obligativitate, și participarea părin
ților minorilor, atunci cînd aceștia 
sînt aduși în fața judecății opiniei 
publice, a comisiilor sau instanțelor 
de judecată.

Marin N1STOR,
pensionar, Cluj-Napoca, Bd. 
Dr. Petru Groza nr. 47

★
■ Am citit și eu cele două proiec- 
“ te de lege și consider că sînt 
foarte binevenite ; societatea noas
tră are nevoie de forță de mun
că în toate domeniile de activitate. 
După părerea mea. la lege trebuie 
să mai fie adăugat încă un alineat 
care să prevadă sancționarea tuturor 
celor care încurajează sau favorizea
ză persoanele apte de muncă să nu 
se încadreze într-o muncă utilă. Pro
pun aceasta deoarece mulți tineri 
nu prestează o muncă utilă societății 
fiind influențați de părinți ori de 
rude să stea acasă.

Marin ȘERBAN,
muncitor la întreprinderea 
„Automecanica" București
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Realizări și deziderate în activitatea Institutului central 
de perfecționare a personalului didactic

Imperativele actuale ale construc
ției socialiste ridică în fata școlii 
sarcini instructiv-educative de o ex
cepțională însemnătate. Nu este vor
ba numai de a asigura viitorilor spe
cialiști în diferite domenii o pregă
tire profesională la nivelul revoluției 
tehnico-științifice actuale, ci și de 
conturarea profilului lor moral-poli
tic, în spiritul concepției revoluțio
nare, marxist-leniniste despre locul 
și rolul lor în societatea socialistă și, 
implicit, a unor convingeri și atitu
dini comuniste. Marile sarcini educa
ționale pe care școala le are de În
deplinit în următorii ani — amplu 
dezbătute și statuate la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste — accentuează și mai mult ne
cesitatea de a îmbunătăți continuu 
activitatea de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor didactice, de a-i asi
gura un bogat conținut științific și 
ideologico-politic. care să acționeze 
eficient în cadrul integrării învăță- 
mîntului cu cercetarea și producția. 
Se înțelege limpede cît de impor
tantă devine, în aceste condiții, „edu
carea educatorilor", autoperfecționa- 
rea continuă a cadrelor didactice care 
acum trebuie să însumeze calitățile 
cercetătorului, pe cele ale experi
mentatorului și ale pedagogului.

De altfel, perfecționarea continuă 
se impune ca o cerință fundamentală 
obiectivă a lumii contemporane. Re
cunoscută ca atare, perfecționarea a 
devenit o activitate instituționalizată 
în statul nostru socialist. Toți oame
nii muncii au obligația dezvoltării 
cunoștințelor profesionale în pas cu 
noile realizări din domeniul specia
lității respective, de a participa, pe
riodic, la diferite activități prevăzute 
în planul național de perfecționare. 
Cadrele didactice din învățămîntul 
general și liceal au răspuns acestei 
cerințe, fiind antrenate, de mai mulți 
ani, într-o gamă variată de forme — 
cursuri cu frecvență, în vacanțele 
școlare, studiul individual pe baza 
unor programe și a unor bibliografii 
selective, consultații periodice în ca
drul caselor corpului didactic din ju
dețe, apoi activitățile legate de acor
darea gradelor didactice ș.a. — me
nite să asigure continua lor perfec
ționare în profesie, sub egida unei 
instituții specializate în acest scop — 
Institutul central de perfecționare a 
personalului didactic (I.C.P.P.D.) 
București, cu filiale în principalele 
centre universitare ale țării (Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Cra
iova).

Obiectivul principal al institutului 
fiind, așadar, îmbunătățirea perma
nentă a activității la catedră, deci 
perfecționarea în domeniul profesiei 
didactice, presupune specialiști deja

„Cu cine vrei să semeni?"
Cinematografia noas

tră ne oferă în aces
te zile un film pe 
care publicul de toate 
vîrstele îl urmărește 
cu mult interes: docu
mentarul „Cu cine 
vrei să semeni?", sem
nat de Eugenia Gutu. 
Tema filmului este 
chiar această întreba
re directă, la obiect, 
adresată de regizoare 
copiilor și adolescen
ților din mai multe 
școli ale țării, pentru 
a afla aspirațiile, idea
lurile, modelele de via
tă ale celor mai tine
re generații. De la 
bun început trebuie 
spus că această inves
tigație cinematografi
că, întreprinsă cu pa
siune și atent condu
să, are meritul de a 
prilejui pedagogilor, 
psihologilor și. bine
înțeles, celor mai fe
cunzi creatori de mo
dele, artiștii — re
flecții pe cît de varia
te pe atît de utile ac
tivității lor de pregă
tire a cetățenilor de 
miine.

De subliniat, de ase
menea, că acest „Cu 
cine vrei să semeni?" 
nu rămîne o simplă 
întrebare de publicist 
sau de sociolog, ci con
stituie un laitmotiv 
inteligent ilustrat în 
imagini (desene ale co
piilor, privirile lor 
concentrate, compune
rile lor de clasă): lait
motivul unei armo
nioase „simfonii a 
răspunsurilor". Unele 
Bint spontane, naive, 
nedezmintind virsta : 
„Cu Leonardo da Vinci, 
ea să pictez frumuse
țile neînchipuit de 
frumoase ale naturii":

„Cu Dudu Georgescu, 
să marc multe goluri": 
„Cu unchiul meu. 
care-i ostas"... Altele 
sint surprinzător de 
mature: „As vrea să 
semăn cu părinții mei. 
ei lucrează la cîmp: o 
să lucru si eu tot la 
cîmp. că nu s-or face 
tăți domni..." ; „Eu 
n-as putea să mă laud 
că am avut ca model 
pe tata ori pe mama, 
dar am încercat să a- 
dopt modele din cărți". 
Altul : „Cred că mo
dele poți găsi pretu
tindeni. De aceea tre
buie să cunoști cit mai 
multi oameni. Si nu 
neapărat o personali
tate ca Ilie Năstase : 
foarte multe lucruri 
poți învăța si de la un 
muncitor bătrin... Pen
tru că fiecare are 
partea lui bună si par
tea Iui proastă. Rămî
ne Ia alegerea ta — 
ce socoti tu că e par
tea bună si care e par
tea proastă".

înfătisîndu-ne des
chis aceste răspunsuri, 
filmul ne amintește 
convingător că pentru 
o optimă alegere între
prinsă de cei tineri 
răspundem cu totii. 
noi. cei adulti. deter- 
minind cu fiecare gest 
al nostru, cu fiecare 
faptă, mai mult ori mai 
puțin exemplară, op
țiunile celor care ne 
privesc ca pe modele 
vii. concrete... Am re
produs aici numai 
cîteva din răspunsuri
le acestei interesante 
anchete cinematogra
fice. răspunsuri ca- 
re-ti dau de gindit si 
te emoționează prin 
profunzimea si serio
zitatea cu care copiii

• TIMIȘ. „Dulce clntec româ
nesc" s-a intitulat spectacolul mu- 
zical-coregrafic oferit de Consiliul 
municipal al sindicatelor din Timi
șoara in cinstea evidențiaților în 
întrecerea socialistă pe semestrul 
I. Cu acest prilej, pe scena din 
Parcul rozelor au evoluat artiști 
amatori de la întreprinderea meca
nică, cea de transporturi și con
strucții de tramvaie, de la fabrica 
de încălțăminte „Modern" etc. „In 
sprijinul propagandei fi muncii po
litice" se intitulează o broșură 
editată recent de secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, al cărei conținut este axat 
pe probleme privind înfăptuirea 
orientărilor și sarcinilor stabilite de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste. Studenții care își 
petrec vacanța la Timișoara au par
ticipat la o dezbatere pe tema „Răs
coala de la 1907 în literatura româ
nă", găzduită de clubul universită

formați, a căror pregătire, bineînțe
les, trebuie adusă mereu la zi prin 
activități ciclice de perfecționare. Ce 
se întîmplă însă atunci cînd cadrele 
didactice cu care urmează a se lucra 
nu dispun, în suficientă măsură, din 
facultăți, de o pregătire inițială la 
nivelul cerințelor teoretico-practice 
ale profesiunii ? De unde trebuie să 
se înceapă, ce trebuie făcut mai 
întîi ?

Anchetele efectuate în rîndul tine
rilor profesori, proaspăt absolvenți ai 
diferitelor facultăți, relevă uneori 
lacune de pregătire în domeniul me- 
todico-didactic, esențial pentru me
seria de profesor. Ei recunosc des
chis că, dacă sub raportul cunoștin
țelor privind conținutul științific al 
disciplinei îmbrățișate, pregătirea 
primită este bună, în schimb forma
ția lor ca profesioniști ai școlii, che-

Puncte de vedere

mâți să rezolve probleme educative, 
didactice, nu este încă la nivelul ce
rințelor puse înaintea școlii de socie
tatea actuală. Se observă lipsuri în 
pregătirea psiho-pedagogică, metodi- 

j că și practică, este slabă legătura 
studenților cu universul complex și 
viu al școlii, care este, pentru cei 
care se pregătesc în vederea carie
rei didactice, ceea ce terenul produc
ției (fabrica, uzina, laboratorul, fer
ma) reprezintă pentru profesiile teh- 
nico-productive. Studenții sînt încă 
puțin solicitați să participe activ la 
viața școlii, această „uzină vie". Com
plexele activități educative din școli, 
specificul muncii profesorului la sate, 
calitatea lui de intelectual și educa
tor (ce obligații îi reVin în cadrul 
unui cămin cultural ș.a.) — rămîn 
încă aspecte îndepărtate ale muncii 
studenților, urmînd ca ei să le cu
noască abia atunci cînd își iau pos
turile în primire.

Deși în presă s-au mai formulat 
observații în această direcție, proble
ma nu și-a găsit rezolvarea integra
lă, anumite prejudecăți, rutina și 
poate inerția menținînd starea de 
fapt. Se impun, așadar, intervenții 
susținute în îmbunătățirea învățămîn- 
tului superior pedagogic, acordîndu- 
se importanța cuvenită științelor 
psihologice și pedagogice, precum și 
metodicii obiectului respectiv. După 
părerea mea. ar fi necesară, de ase
menea, introducerea unui curs prac
tic de mijloace audio-vizuale, iar la 
facultățile cu profil pedagogic pre
darea unor noțiuni de docimologie.
S-ar cuveni, cred, o mai mare aten- 

sesizează esențialul e- 
xistentei lor. al rapor
turilor cu cei vîrstnici. 
De pildă, cu părinții :

— Ai mei au fost cu 
totii marinari. De la 
bunicu’ pînă la tata au 
lucrat pe vas. Au luat 
meseria de jos. de la 
motorist pînă la sef 
mecanic.

— Si tu vrei să fii 
tot mecanic ?

— Eu vreau să fiu 
jos. la mașini, dar tata 
nu vrea, zice că destul 
a fost el. cum se zice, 
la munca de ios. ar 
vrea ca eu să fiu mai 
sus...

Fără comentarii.
Aprofundînd investi

gația, disociindu-i re
zultatele. diversificînd 
sugestiile, filmul tîfe a- 
rată la fel de convin
gător că familia, școa
la. arta — tot atîtea 
surse de bune modele 
morale — not oferi si 
false modele (atentie. 
ni se sugerează în cîte
va imagini discrete, 
dar concludente... exis
tă și influente noci
ve asupra personalită
ții în formare). Un a- 
devăr pe care-1 cu
noaștem desigur cu to
ții. dar pe care-1 de
monstrează încă o da
tă. sub variatele sale 
aspecte, cu finețe și 
căldură, acest film, 
care este nu un/ sim
plu „documentar", ci 
un sensibil „docu
ment de conștiință", 
exemplar, credem, 
pentru preocupările 
formativ-educative ale 
cinematografiei noas
tre. care-și extrage 
seva direct din viată.

Alice MANO1U

ții. • COVASNA. Cu prilejul co
memorării a 375 de ani de la 
moartea lui Mihai Viteazul. în sala 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Sfîntu-Gheorghe a avut loc o evo
care cu titlul „Unirea — o sinteză 
a aspirațiilor poporului român". 
• VRANCEA. La Mausoleul Mără- 
șești a avut loc evocarea istorică și 
montajul literar sub genericul „Pe 
aici nu se trece — Mărășeștii anu
lui 1917“, la care au participat nu
meroși tineri din județele Vrancea 
și Galați. Soliști de muzică popu
lară și ușoară, tarafuri și soliști 
instrumentiști din unități ale eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții din județele Buzău 
și Vrancea au susținut Un specta- 
col-concurs pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Focșani. Bi
blioteca județeană a organizat, în 
tabăra de vacanță a elevilor, de la 
Tulnici, concursul intitulat „Vran
cea — prezent luminos, viitor de 

ție psihologiei experimentale, pentru 
a se asigura o pregătire substanțială 
în vederea orientării școlare și pro
fesionale a elevilor, abordării cu mai 
multă cutezanță a problemelor refe
ritoare la noua tehnologie didactică, 
la teledidactică sau telepedagogie 
cibernetică și de organizare, condu
cere și control a procesului de în- 
vățămînt. îmbinarea armonioasă a 
teoriei pedagogice cu practica peda
gogică ar impune ca practica peda
gogică și cea psihologică să se reali
zeze pe o durată mai mare de timp, 
să cuprindă in mai mare măsură în
tregul complex de aspecte ale activi
tății școlare (participare Ia ore de 
dirigenție. activități pionierești și ale 
U.T.C., cercuri pe materii, consilii 
profesorale, cercuri pedagogice, lecto
rate cu părinții, vizitarea elevilor la 
domiciliu ș.a.).

Ținînd seama că viitorii absolvenți 
vor lucra în mediul sătesc, consider 
că activitățile amintite mai sus ar 
trebui desfășurate și în școlile res
pective. Alături de preocupările de 
ordin pedagogic se impune și orien
tarea mai sigură a tinerilor absol
venți in problemele cultural-educati
ve de masă. Această pregătire și 
practică ar contribui pe deplin la 
conturarea problemelor majore pe 
care le ridică viața satului contem
poran și crearea unei mai mari re
ceptivități la tinerii absolvenți față 
de diferitele sarcini „locale" ce se 
cer a fi rezolvate în condiții optime 
tocmai pentru că fac parte din în
tregul complex de educare a po
porului.

Perfecționarea lnvățămîntulul su
perior pedagogic și regîndirea mo
dului de efectuare mai eficientă a 
practicii pedagogice apar ca o ce
rință stringentă a revoluției tehnico- 
științifice contemporane, organic le
gată de perfecționarea continuă a 
învățămîntului în general. Toate a- 
cestea ar ușura mai mult activitatea 
cadrelor de la I.C.P.P.D., care nu ar 
mai fi puse în situația numai de a 
informa tinerii profesori asupra unor 
activități metodic-didactice, ci de a 
le dezvolta, de a le perfecționa.

Prof. univ. dr. Aurel LOGHIN 
proțector al I.C.P.P.D., filiala lași

Finalitatea etică 
și modelatoare 

a artei
(Urmare din pag. I)
tapă istorică pe care o parcurgem — 
pun în centrul operei lor problema 
demnității omului, a eticii și echi
tății socialiste, respectarea integrală 
a persoanei umane în direct raport 
cu respectarea, de către individ, a 
intereselor și năzuințelor colectivi
tății. denunțînd tot ce ar putea știrbi 
din armonia omului nou care se 
făurește pe aceste meleaguri și a 
realității lumii sale de construcție, 
lume care este societatea socialistă.

Luminați de aceste principii și în- 
vățînd de la istorie, scriitorii înțe
leg libertatea spirituală în contextul 
tuturor libertăților societății noastre, 
ele acordînd sigiliul de perenitate o- 
perelor create în numele și în con
dițiile acestor libertăți. De aceea, 
drumul neabătut al creatorilor este 
luminat de marile speranțe pe care 
le poartă în sine conștiința de a servi 
patria socialistă. încrederea nestră
mutată în mutațiile pozitive ale con
diției umane într-o orînduire a că
rei finalitate este umanismul revolu
ționar. în operele cele mai bune ale 
acestui timp, creatorii de artă se do
vedesc a fi apți de a sonda nu mf- 
mai în vastele zăcăminte ale istoriei, 
ci și în straturile profunde ale vieții 
interioare a oamenilor și în primul 
rind a propriei trăiri, pentru a purta 
în fata luminii sîmburele pozitiv, 
nucleul Iradiant al fiecărei creații o- 
menești. Căci este unul din cele mai 
fierbinți îndemnuri comuniste, acela 
ca scriitorii să nu uite nici vocea 
singulară a omului. Incercînd s-o 
individualizeze din coralitatea lumii. 
Ei au misiunea de a se strădui să 
sublinieze și aportul creator al o- 
mului social, al individului conștient 
de misiunea sa în lume, care caută 
să se perfecționeze, sub călăuzirea 
celei mai înalte etici, pentru a că
păta facultăți exemplificatoare.

Pentru destinul României contem
porane există o uriașă bătaie de ini
mă Unanimă. Marile roți ale istoriei 
se învîrtesc pe drumurile noi și nu 
există forță In stare să le zăgăzuias
că mersul progresiv. Mîndria româ
nească a acestor timpuri este gene
rată de conștiința propriilor virtuali
tăți, de absoluta încredere în înfăp
tuirile prezente și viitoare, dobîndite 
sub conducerea partidului. învățînd 
de la istorie, ascultînd glasul națiu
nii. creatorii contemporani afirmă o 
dată mai mult finalitatea etică și 
modelatoare a artei.

aur" și o expoziție de carte pe 
teme istorice. La Panciu a avut loc 
procesul cinematografic intitulat 
„Tineretul și comportarea în socie
tate", iar în orașele Focșani și Odo- 
bești au fost organizate gale de fil
me științifice. • GORJ. Un reci-

CARNET CULTURAL-
& iSW/s. . ..,.

tal'de poezie patriotică și revolu
ționară, sub genericul „A patriei 
cinstire", a avut loc recent la Casa 
de cultură a sindicatelor din Tg. 
Jiu, cu participarea unor scriitori 
și actori din Capitală. Manifestarea 
a fost urmată de un concurs gen 
„cine știe cîștigă". pe temele 
„Gorjul — meleag de istorie și spi
ritualitate românească" și „Tudor 
Arghezi — poetul". „Profesiile vi
itorului și viitorul profesiilor" se 
intitulează masa rotundă organiza

Clipa de odihnâ
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vagoanelor la încărcare si descărcare a scăzut In medie cu 15 minute 
față de normă. Ca urmare a unei tot mai bune colaborări între gară 
și întreprinderile beneficiare, penalizările din acest an. aplicate aici 
pentru staționări depășite, au scăzut — față de aceeași perioadă a 
anului trecut — cu circa 80—90 la sută. (Gheorghe Muscăloiu, secția 
L 10 C.F.R. Titu. județul Dîmbovița). (

® Pentru mai buna servire 3 popiei. în orașul Baia 
de Aramă (Mehedinți) s-au înființat. în ultima vreme, o secție de 
reparat biciclete, motorete și obiecte de uz casnic, precum și o uni
tate profilată pe rame, oglinzi si geamuri. De asemenea. în piața ora
șului s-a înființat o nouă unitate de desfacere a produselor agroali- 
mentare. (Cușma Haralambie. Baia de Aramă, județul Mehedinți).

O altă acțiune de amploare Își pro
pune să redea în circuitul aprovizio
nării populației fostele vaduri co
merciale. Numai în acest an se vor 
da în plus in folosință 25 de noi u- 
nități, majoritatea în municipiul Ga
lați. încă de pe acum, pe străzile 
Traian, Movilei și altele au fost re
deschise asemenea unități, altădată 
vaduri comerciale cu dever mare.

O mare extindere cunoaște comer
țul stradal. S-a pornit de la necesi
tatea ca marile complexe și unități 
alimentare și de alimentație publică 
să-și prelungească in stradă, in in- 
timpinarea cumpărătorilor, suprafața 
de vinzare. Pentru 1976 aceasta în
seamnă 56 de noi puncte de desfacere 
și șase terase de vară. Concomitent, 
au fost date in folosință circa 30 de 
unități comerciale situate la parterul
noilor blocuri construite pe străzile 
Nicolae Bălcescu, Traian. Brăilei etc., 
concomitent cu modernizarea și ex
tinderea unor magazine mai vechi.

— Consiliul județean de coordonare 
a aprovizionării și prestărilor de 
servicii — ne spune tovarășul Mișu 
Dobrotă, vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean — s-a străduit, cu sprijinul 
permanent al comitetului județean 
de partid, al comitetului executiv al 
consiliului popular județean. să 
transpună In practică sarcinile și o- 
rientările date în activitatea de co
merț de către secretarul general al 
partidului. Acum acționăm mult mai 
organizat, pe bază de programe con
crete de măsuri și acțiuni. Unul din
tre aceste programe vizează aprovi
zionarea din abundență a populației 
cu legume. în care scop, în primă
vara acestui an — cu sprijinul depu
tation al cetățenilor înșiși — s-au 
amenajat și cultivat cu legume im
portante suprafețe în curțile cetățe
nilor. ale unor consilii populare co
munale. stațiuni și secții de mecani

A APĂRUT

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 32 din 13 august 1976

Din sumarul revistei menționăm 
articolele : „Mutații calitative in 
transporturi și telecomunicații", de 
Traian Dudaș. ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor ; „Direcții 
de reducere a decalajelor zonale în 
agricultura cooperatistă (I)“. de Ovi- 
diu Popescu ; „Tîrgul de mostre de 
bunuri de consum. Producția, comer
țul și consumatorul în dialog direct 
la ediția ’76". de Ioan Georgescu ; 
„Perfecționarea sistemului informa
țional al planificării într-o concepție 
sistematică (I)“. de dr. ing. Valeriu 
Pescaru.

Dezbaterea „Revistei economice" 
are ca titlu : „Organizarea organiza
torilor sau continua reevaluare a a- 
cestei activități".

Revista cuprinde, de asemenea, o- 
bișnuitele sale rubrici : Teorii — idei, 
Economie mondială.

ÎN COMERȚUL GĂLĂȚEAN

Initiative pe placul
cumpărătorilor

în noua piață a cartierului „Dună
rea" din Galați, gospodina Daghia 
Constantinescu, locatară în această 
zonăf ne spunea : „Ideea primăriei 
de a ne amenaja și nouă o piață, 
fie și de dimensiuni mai mici, 
am primit-o cu toții cu mare bucu
rie. Ea ne scutește acum de lungile 
și obositoarele drumuri pe care le 
făceam către alte sectoare ale ora
șului, Pot să spun că avem acum 
Ia îndemînă tot Ce ne trebuie". Ase
menea piețe, de proporții reduse, 
numite de gălățeni piațete — au fost 
construite și amenajate. în ultimul 
timp, și în cartierele Țiglina I, Ți- 
glina III. Aeroport. Traian și Bădă- 
lan. Scopul : o mai bună aprovizio
nare a cetățenilor cu produse alimen
tare și mărfuri industriale. De remar
cat că amenajarea noilor piațete a 
costat foarte puțin, ele fiind ampla
sate în perimetrul complexelor co
merciale deja construite și dotate cu 
tonete și chioșcuri executate cu mij
loace simple, economice.

— Amenajarea acestor piețe con
stituie doar unul dintre mijloacele 
prin care ana acționat și acționăm 
pentru mai bu)ia satisfacere a cerin
țelor cumpărătorilor, pentru a răs
punde propunerilor făcute de cetă
țeni în diferite ocazii — ne spune 
tovarășul Bucur Bloancă. directorul 
Direcției comerciale a județului Ga
lați. Noile piețe și-au adus contribu
ția la realizarea. în primul semestru 
al anului, a unei depășiri a planului 
de desfacere în comerțul de stat cu 
35,2 milioane lei. Și aceasta — vă 
rog să rețineți — în condițiile în care 
în acest an planul de desfacere pre
zintă o creștere cu aproape 10 la sută 
față de realizările anului 1975.

Așadar, la Galați există de pe acum 
o bună experiență in amenajarea u- 
nor asemenea piețe, cu eforturi ma
teriale minime, folosindu-se in mod 

. chibzuit, gospodărește perimetrele 
complexelor comerciale. Dar în a- 
ceste perimetre nu au apărut numai 
piețe, ci și magazine în toată legea. 
Prin cîteva amenajări inspirate, fără 
a fi afectată ținuta de ansamblu a 
complexului, a apărut, de pildă, uni
tatea nr. 18 cu profil universal (țe
sături, lenjerie, cosmetice, confecții, 
încălțăminte, menaj, tricotaje, mer- - 
eerie) din cartierul Țiglina III. în 
caietul de sugestii și sesizări al uni
tății. pe prima filă, un lăcătuș de la 
combinatul siderurgic notează : „Fe
licit din toată inima pe cei care au 
avut inițiativa de a deschide acest 
magazin". Asemenea unități au mai 
apărut și în alte cartiere. Pentru a- 
cest an se prevede o extindere cu 
1 225 mp a suprafeței comerciale prin 
asemenea amenajări în Galați și 
Tecuci. Se au în vedere zonele co
merciale din cartierul Mazepa, com
plexul „Șiretul" din Țiglina III, car
tierul „23 August" din Tecuci și

I altele.

tă de Biblioteca județeană din Tg. 
Jiu la casele de cultură din Motru. 
Novaci și Țicleni. • CtMPULUNG 
MOLDOVENESC. La Muzeul lem
nului s-a deschis expoziția retros
pectivă Ioan H. Sîrghie, cuprinzînd 
peste 50 de sculpturi în lemn. In 
cadrul acțiunilor de educație mate- 
rialist-științifică, organizate de 
casa de cultură a sindicatelor, la 
stația C.F.R. Cimpulung-est a 
avut loc expunerea prof. Mihai Me- 
zinu, pe tema „Ce taine mai dezvă
luie cerul". La clubul „Femina", 
profesoara Valentina Vranău, par
ticipantă la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, a vor
bit despre „Rolul femeii in societa
tea noastră socialistă", acțiunea fi
ind urmată de un montaj literar- 
muzical și proiecții de diapozitive. 
Membrii cineclubului „Cutezătorii", 
al Casei pionierilor, au realizat în 
acest an, sub îndrumarea profeso
rului George Toxin, trei filme ar

o Transporturile în comun din Timișoara S-au îmbu
nătățit an de an : a crescut continuu numărul de linii și de mijloace 
de transport. Ținînd seama de faptul că gospodarii orașului, consiliul 
popular al municipiului manifestă atenție față de sugestiile cetă
țenilor, propunem celor in drept să studieze posibilitatea de a se re
înființa stația de tramvai Smetana, care servea cetățenii de pe nu
meroase străzi, cum sint Mendeleev. Făgăraș. Calea Bogdăneștilor șl 
altele din această zonă. (Ștefan Cotruț, Calea Bogdăneștilor nr. 20. Ti
mișoara).

• Am scris și în luna martie a.c. despre gt3rea 
necorespunzătoare a unor porțiuni (cam numeroase) de drumuri de 
pe raza comunei noastre — Stoenești (Argeș). Prin ziar, primarul 
nostru dădea asigurări că pînă la sfîrșitul lunii aprilie gropile si hîr- 
toapele vor dispărea, cu atît mai mult cu cît avem în localitate și o 
stație de asfaltare. Sîntem în august și bălțile din drumuri încă n-au 
dispărut. Pentru a vă convinge, vă trimit două fotografii concludente... 
(Manea Bucur, satul Slobozia, comuna Stoenești. județul Argeș).

• Mutica n*a Stagnat NoaPtea tîrziu, la transportorul de 
metal de la Preparația cărbunelui Petrila a survenit o avarie. Dar co
munistul Mihai Lisac, șef de schimb, om cu o bogată experiență, îm
preună cu Vasile Paul, Istrate Gheorghe și Anton Kurila, muncitori, au 
intervenit prompt și au remediat in scurt timp defecțiunea. Transpor
torul a continuat să funcționeze astfel normal. (Constantin Băduță, 
mașinist, Preparația cărbunelui Petrila, județul Hunedoara).

® în perioada anilor 1950—1957 am lucrat ca muncitor la 
întreprinderea de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice din 
Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 16. Anul trecut am trimis la această 
întreprindere două cereri, solicitînd o adeverință din care să rezulte 
perioada muncită acolo, aceasta fiindu-mi necesară la completarea 
carnetului de muncă. Prin recomandata nr. 741 din 10 ianuarie a.c., ex
pediată de la oficiul poștal Zau de Cimpie. m-am adresat din nou 
unității din Cluj-Napoca. însă toate demersurile mele de pînă acum au 
rămas fără ecou : n-am primit nici un răspuns. (Laurențiu Boia, co
muna Zau de Cimpie. str. Sportului nr. 7. județul Mureș).

® SCUTI bîlant url)an*slic- ln orașul Moldova Nouă s-au dat 
de eurînd în folosință două noi blocuri de locuințe. Alte familii se vor 
muta în eurînd în apartamente noi, în blocul nr. 47, aflat în stadiu de 
finisaj. Constructorii 
ția, se ridică schele. 
Severin).

nu se opresc aici, la noi blocuri s-a turnat funda- 
(Dușan Iovanovici, Moldova Veche, județul Caraș-

tistice de scurt-metraj și două fil
me de animație, cu care se vor pre
zenta în eurînd la o manifestare cu 
caracter național. „Culoare și ima
gine" este genericul mixajului 
diapanoramic prezentat recent la 
casa de cultură, însoțit de expune
rile „Natură șt cultură" și „Pădu
rea românească", susținute de spe
cialiști ai filialei din Cluj-Napoca 
a Academiei. • GALAȚI. La Mu
zeul de artă contemporană româ
nească a fost vernisată o expoziție 
omagială, închinată apropiatei săr
bători de la 23 August. Expoziția — 
de pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă — reunește 60 de 
lucrări din patrimoniul muzeului, 
semnate de Al Ciucurencu. Henri 
Catargi, Ovidiu Maitec, Brăduț Co- 
valiu. Marcel Chirnoagă. de un 
mare număr de artiști plastici gă- 
lățenl.

Corespondenții „ScînteiP

zare a agriculturii, întreprinderi etc. 
Un alt program special prevede di
versificarea serviciilor pentru popu
lație, amenajarea unor noi unități 
comerciale pe faleza Dunării.

Preocupîndu-se stăruitor pentru a 
pune comerțul mereu mai mult în 
folosul real al populației, primăria 
municipiului Galați acordă o atenție 
deosebită și aprovizionării populației 
direct la locul de muncă. Astfel, la 
întreprinderile „11 Iunie", „Textila" 
și altele s-au înființat așa-numitele 
unități de incintă cu servire la oră 
fixă. în realitate, adevărate magazi
ne care asigură angajaților o gamă 
largă din mărfurile solicitate. Nu în 
ultimul rînd trebuie amintite și uni
tățile cu servire rapidă puse Ia dis
poziția populației de către alimenta
ția publică la intrarea în combinatul 
siderurgic sau în zona gării de călă
tori, și nici casele și microcasele de 
comenzi, în număr din ce in ce mai 
mare, care scurtează la maximum 
timpul afectat cumpărăturilor.

Din cele relatate pînă aici nu tre
buie să se înțeleagă că în comerțul 
gălățean totul este perfect, că nimic 
nu mai poate fi adăugat la buna lui 
funcționare. Dimpotrivă. Esențial ni 
se pare însă faptul că se acționează 
în mod chibzuit, cu energie, că sînt 
traduse în fapt propunerile cetățeni
lor făcute cu ocazia întîlnirilor cu 
deputății sau In consfătuirile publice. 
Important este că programele și pla
nurile de măsuri stabilite în sesiuni, 
în comitetul executiv, sarcinile tra
sate de biroul comitetului județean 
de partid în acest domeniu sînt trans
puse operativ în practică, in vreme 
ce factorii direct răspunzători de bu
nul mers al lucrurilor în acest sector 
sînt tot mai atenți la pulsul zilnic 
al comerțului gălățean.

Dan PEAEȘU
corespondentul „Scînteii"

tv
PROGRAMUL I

10,00 Festivalul filmului muzical la TV : 
. „Sunetul muzicii". Comedie mu

zicală.
12,35 Telex.
12.40 La poalele Zarandulul.
13.10 Drumuri pe cinci continente.
14.10 Un disc pe 625 de linii.
14.40 Caleidoscop cultural-artistic.
15,05 Club'T vă prezintă... orele vacan

ței la Costlnești.
16,05 Un chip ai nostru zilnic, România. 

(Versuri în lectura autorilor).
16.25 Vîrstele peliculei — Un August de 

foc.
17.30 Cupa Europei la natație (grupa B). 

Transmisiune directă de la bazinul 
Dinamo

19.05 Eroi îndrăgiți de copil.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20.30 Film serial : „Columbo".
22.05 24 de ore. I
22,20 CIntecu) e viața mea (recital Gică 

Petrescu).

«■■■■■» «■■■■» «mmm» «mmmm «mmmm^

! FAPTUL!
DIVERS
„Coroana 
de aur 11“

„Coroana de aur" este numele 
unui modern complex turistic 
din orașul Bistrița. Forma clă
dirii hotelului reprezintă o va
riantă stilizată a vilelor monta
ne. Peste drum de „Coroana 
de aur", la o mică distanță, se 
află o frumoasă clădire veche, 
tot în stil „vilă de munte", cu 
parter și etaj. Deși foarte bine 
întreținută, și încă solidă, să mai 
dureze secole, clădirea urma să 
fie demolată. Motivul : crearea 
unei perspective asupra fațadei 
hotelului și a pieței din jur. Dar 
acest plan inițial a fost aban
donat de edilii orașului, și bine 
au făcut. S-a observat că cele 
două clădiri seamănă foarte bine 
intre ele și că pot fi unificate. 
Acum, clădirea veche are fațada 
zugrăvită in aceleași culori ca și 
hotelul, iar camerele ei mari și 
spațioase au devenit localuri de 
alimentație publică. Așa s-a ivit 
„Coroana de aur II". Iar ca uni
ficarea să fie totală, cele două 
edificii au fost legate intre ele 
printr-o construcție intermedia
ră. concepută tot în chip de vilă 
montană, specifică locului.

Recunoș
tință»

„Mă numesc Nicolae Leițoiu și 
locuiesc în Arad, bulevardul Re
publicii nr. 26. Vin la dv. cu 
rugămintea de a-mi oferi posi
bilitatea să aduc și pe această 
cale cele mai călduroase mulțu
miri și gînduri de recunoștință 
colectivului de medici, în frunte 
cu Laurențiu Dragomirescu. de 
Ia Spitalul militar din Oradea", 
în continuare, Nicolae Leițoiu 
ne istorisește că a fost la un 
pas de moarte, suferind de o 
gravă afecțiune. „Numai inter
venția chirurgicală a acelor oa
meni minunați, care au încercat 
imposibilul, m-a salvat, redîn- 
du-mă din nou vieții, muncii, 
familiei. Cît voi trăi n-am să-i 
pot uita".

Găinile... 
la plajă

Printre numeroasele autotu
risme aflate la ora aceea in 
Mangalia era și cel cu numărul 
de înmatriculare l—CT—4 194, al 
lui Nicolae Stasuc. In portba
gajul respectivului autoturism se 
aflau 53 de pui dolofani, in greu
tate totală de aproape o suta 
de kilograme, Piuitul lor a a- 
juns și la urechile unui echipai ■ 
al miliției, care l-a intrebat pe 
Stasuc :

— ti duceți la plajă sau la 
vreo cantină ?

— Păi, să vedeți...
— Ii vedem. Dar de unde-i 

aveți 2
Stasuc 

fuseseră 
agricolă .... __ ___
Întrebare : Unde a fost paznicul 
fermei ? Răspuns : Paznicul fer
mei, Ștefan Radulescu, a fost la 
locul lui și l-a... păzit pe Stasuc 
pină cind a dat iama prin pui, 
cu gindul să împartă împreună 
banii luați pe ei. Acum „impart" 
tot împreună locul din arestul 
miliției. Puii au fost restituiți 
fermei, iar ei vor fi restituiți 
societății... după.

a înghițit in sec. Puii 
sustrași de la ferma 

10 din Mangalia.nr.
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„Am pitat să cumpăr" 

scuzat el în prima clipă, 
început să se răstească : 
dacă n-am bilet ? Să-mi 
mie morală pentru un 
Dacă-i vorba pe-așa...“.

de călătorie
Numele și prenumele : Ilea 

Parfon. Vîrsta : 35 de ani. Locul 
nașterii : Udești — Suceava. Do
miciliul : Bușteni, strada Cio- 
cirliei, 12. Ocupația : fără. Locul 
faptei : Timișoara. Venise Par
fon in orașul de pe Bega intr-un 
voiaj de plăcere. Vrind să facă 
turul așezării, a început să urce 
cînd într-un tramvai, cind in
tr-un autobuz. La un control, 
Parfon a fost găsit fără bilet de 
călătorie.
— s-a 
apoi a 
„Și ce 
faceți 
franc ?
Și unde nu zici că Parfon a pro
vocat un scandal de pomină, 
fapt pentru care călătorii l-au 
luat frumușel de guler și l-au 
dus la miliție.

Fugă 
rușinoasă

Din partea primăriei comunei 
Andrieșeni, județul lași, am pri
mit o adresă, in care se spune : 
„Știm că rubrica -Faptul divers» 
din -Scinteia» a contribuit și 
contribuie mult la întregirea 
unor familii, la găsirea unor pă
rinți care-și părăsiseră copiii 
sau a unor copii care -uitaseră» 
de aceia care i-au făcut, care 
i-au crescut cum au putut. 
Fie-ne îngăduit să apelăm 
și noi la sprijinul cititori
lor rubricii, in numele a 
doi copii părăsiți de mama lor. 
Este vorba de numita Maria Un- 
gureanu, o femeie tinără, de 30 
de ani, care și-a părăsit copiii
— Teodora de 4 ani și Costel de 
2 ani — lăsindu-i in grija buni
cii, care e tare bolnavă și nu-i 
poate ingriji cum trebuie. Din 
noiembrie, anul trecut, de cind 
a plecat din sat și pînă acum, 
Maria Ungureanu a trimis o 
scrisoare din care am dedus că 
ar trăi in concubinaj cu un oa
recare Lică Bălțoi, de prin co
muna Mihăilești, județul Ilfov". 
Dacă știe cineva ceva despre 
această mamă fugară este ru
gat să-i îndrume pașii spre ca
să, iar dacă dorul de copii lot 
nu-i inmoaie inima de mamă, 
să anunțe miliția".

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scînteii'
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Simpozion consacrat împlinirii 
a 70 de ani de la crearea Comisiei Generale

♦

a Sindicatelor din România
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc. 
vineri dimineața, un simpozion con
sacrat împlinirii a 70 de ani de Ia 
centralizarea mișcării sindicale si 
crearea Comisiei Generale a Sindica
telor din România.

La manifestare, organizată de Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România si Institu
tul de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.. au luat 
parte vechi militanti ai mișcării mun
citorești. activiști de partid, ai orga
nizațiilor sindicale și de tineret, cer
cetători științifici.

în cadrul simpozionului au fost 
prezentate și dezbătute referatele 
„Centralizarea mișcării sindicale (au
gust 1906) și semnificația sa pentru 
dezvoltarea luptei revoluționare a cla
sei muncitoare din România" și ..Sin
dicatele. participante active la înfăp
tuirea Programului P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism". Evocînd mo
mentul aniversat, participant» la 
dezbateri au scos în evidentă 
vechimea mișcării noastre munci
torești, legăturile trainice dintre

A apărut: „MUNCA DE PARTID4* nr. 8/1976

petrecute în întreaga economie, țără
nimea s-a restrîns și va'continua să 
se restringă numeric, ea îndeplinește 
și va îndeplini în continuare un rol 
de cea mai mare importanță în pro
ducția de bunuri materiale, în spori
rea avuției naționale, în conducerea 
și înfăptuirea întregii opere de con
strucție socialistă.

Un izvor de forță al unității po
porului nostru il constituie, de ase
menea. legăturile strînse ce unesc 
clasa muncitoare și țărănimea cu in
telectualitatea. în anii socialismului, 
rindurile intelectualității au crescut 
nemăsurat, in ele pătrunzînd. ca o 
infuzie puternică din plasma poporu
lui, mii și mii de tineri dotați, fii ai 
clasei muncitoare și ai țărănimii. Și 
este de remarcat că in condițiile re
voluției tehnico-științifice contempo
rane. ale dezvoltării întregii noastre 
societăți, pe baza noilor cuceriri ale 
științei și culturii, vor crește atit 
rolul, cit și ponderea intelectualității 
în cadrul națiunii, în întreaga activi
tate economico-socială.

Desigur, pe măsura înaintării pe 
drumul socialismului multilateral 
dezvoltat, sub înriurirea schimbărilor 
ce survin in sfera forțelor de pro
ducție și a relațiilor sociale, in ni
velul de cunoștințe și de calificare 
al oamenilor, se vor produce noi 
schimbări in rîndul tuturor claselor 
și păturilor sociale, precum și în ra
porturile dintre ele. schimbări sesi
zabile de pe acum în societatea 
noastră prin accentuarea procesului 
de ștergere treptată a deosebirilor e- 
sențiale dintre munca fizică și cea 
intelectuala, dintre sat și oraș. Re
zultatul acestor schimbări : o con
tinuă apropiere a claselor și catego
riilor sociale, omogenizarea tot mai 
accentuată a societății, ceea ce Întă
rește înseși bazele sociale ale uni
tății națiunii noastre socialiste.

Un element hotărîtor in creșterea 
coeziunii poporului il constituie afir
marea puternică a unității frățești 
dintre oamenii muncii români și cei 
«părtinind naționalităților conlocui

Recentul număr al revistei „Mun
ca de partid" publică, în deschidere, 
„Hotărirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la îmbunătățirea activității de 
rezolvare a sesizărilor, propunerilor 
si solicitărilor oamenilor muncii".

în continuare sînt inserate artico
lele „23 August — marea noastră 
sărbătoare". „Calitatea produselor — 
problemă de înaltă conștiință politi
că și profesională, de mindrie patrio
tică, importantă sarcină de partid", 
„Elanul creator al organizațiilor de 
partid".

De asemenea, sînt publicate o serie 
de articole în cadrul grupajelor in
titulate „Angajare deplină in înfăp
tuirea cincinalului afirmării revolu
ției tehnico-științifice" (Abordare 

mișcarea sindicală si partidul revolu
ționar al clasei muncitoare din Româ
nia, contribuția organizațiilor sindi
cale la unificarea mișcării muncito- 
reșit din tara noastră, la procesul is
toric de formare a statului national 
român, rolul activ al sindicatelor în 
lupta P.C.R. pentru unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, pentru li
bertate și independentă națională. 
Vorbitorii s-au referit, de asemenea, 
la sarcinile ce revin sindicatelor în 
etapa actuală a construcției socialis
te. în lumina hotăririlor Congresului 
al XI-lea, precum si pe linia inten
sificării activității în direcția unirii 
eforturilor tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea cu succes a obiecti
velor planului cincinal 1976—1980. 
pentru înfăptuirea politicii statului 
nostru de ridicare a nivelului de trai 
material si spiritual al întregului po
por. pentru formarea omului nou. 
constructor conștient al socialismului 
și comunismului în patria noastră. 
S-a relevat, totodată, solidaritatea mi
litantă a sindicatelor din România cu 
lupta oamenilor muncii de pretutin
deni pentru progres, independentă 
națională si socialism.

(Agerpres)

multilaterală ; Pe toate șantierele — 
ritm susținut de lucru). „Conducere 
corespunzătoare, competentă, a acti
vității economico-sociale" (Consfă
tuire de lucru în județul Mehedinți), 
„Cu forte unite pentru îndeplinirea 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, a Programului adoptat de 
Congresul educației politice si al cul
turii socialiste" (Inițiative cu o pu
ternică rezonantă educativă și o mare 
eficiență în producție ș.a.).

Revista cuprinde, totodată, cunos
cutele sale rubrici „Din activitatea 
organizațiilor de masă și obștești", 
„Perfecționarea muncii organizato
rice". „Tribuna inițiativelor". „Note 
critice". „Răspunsuri la întrebările 
cititorilor".

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re-, 

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Ecua
dor. Armando Pesantes Garcia, pen
tru felicitările transmise cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

★
Cu ocazia aniversării proclamării 

independenței Republicii Gaboneze. 
Institutul româp pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
vineri o manifestare culturală. loan 
Milescu, consilier în Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, a împărtășit celor pre- 
zenți impresii de călătorie din aceas
tă țară.

în continuare, Maurice Yocko, am
basadorul Republicii Gaboneze la 
București, a vorbit despre importan
ta acestui eveniment pentru poporul 
gabonez.

La manifestare au participat re
prezentanți ai I.R.R.C.S., ai Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și Edu- 

’ cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

★
Vineri a părăsit Capitala senatorul 

brazilian Leite Chaves, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

în timpul șederii în România, oas
petele a avut întrevederi la Marea 
Adunare Națională, la Ministerul A- 
facerilor Externe și la Consiliul 
popular al municipiului Brașov, a 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și din jude
țele Prahova și Brașov.

★
Profesorul Federico Brito Figueroa 

de la Universitatea din Caracas, care 
ne vizitează țara ca oaspete al Aso
ciației de drept international și re
lații internaționale (A.D.I.R.I.) si al 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului. a vorbit vineri la Institutul de 
istorie „Nicolae Iorga" al Academiei 
de științe sociale și politice despre 
„Un secol de frămîntări sociale In 
Venezuela 1876—1976".

LOTO
TRAGEREA DIN 13 AUGUST

Extragerea I : 27 24 71 41 75 37 
33 76 61

Extragerea a H-a : 22 8 46 15 66
35 3 54 17

rele electrice de apă 
(pentru locuințele care 
nu au încălzire cen
trală). diversele tipuri 
de calorifere electrice, 
mașinile de gătit și de 
încălzit cu petrol și cu 
gaz.

Întreprinderile de 
industrie locală expun, 
de asemenea, circa 100 
tipuri de garnituri de 
mobilă (dormitoare, 
sufragerii, bucătării), 
precum și numeroase 
piese separate, circa 
200 modele de cor
puri de iluminat 
(lămpi, lustre, lampa
dare. veioze). mobilier 
din împletituri de ră
chită și din fier for
jat, un sortiment bo
gat de covoare, ple
duri. lenjerie de pat, 
obiecte decorative din 
lemn, sticlă, ceramică.

Pentru cei interesați, 
sectorul materialelor 
de construcții prezin
tă. de asemenea, nou
tăți : piese de tîmplă
rie metalică (uși. fe
restre), placaje pentru 
pereții băilor și ai bu
cătăriilor într-o paletă 
coloristică variata, 
cahle pentru sobe și 
șemincuri de mici di
mensiuni. Un sector 
special este dedicat o- 
biectelor de marochi
nărie : umbrele, oche
lari de soare, obiecte 
de podoabă, mese și 
scaune pliante de vo
iaj. răcitoare, corturi 
și altele.

LA T1RGUL DE MOSTRE DE BUNURI 
DE CONSUM 

10000 de exponate 
ale industriei locale

De la delicatele o- 
biecte de podoabă, 
pînă la materialele 
necesare construcției 
unei case, de la vasele 
de bucătărie, de cele 
mai variate dimen
siuni. pină la sobele 
de încălzit electric, o- 
biecte din ceramică, 
metal, lemn, material 
plastic, produse ali
mentare diverse — 
iată doar cîteva din 
categoriile mari de 
produse pe care între
prinderile de industrie 
locală, din toate jude
țele țării, le prezintă 
publicului la actuala 
ediție a Tîrgului de 
mostre. Pe o suprafa
ță de 4 000 mp. în pa
vilioanele K și R, sînt 
expuse peste 10 000 de 
articole dintre cele 
mai diverse, împărți
te în 30 de raioane. în 
funcție de materia pri
mă care stă la baza 
producției lor. Din 
marea varietate de 
exponate vom semna
la aici cîteva din nou
tățile mai importante. 
In sectorul obiectelor 
de uz casnic și gospo
dăresc. de exemplu, 
atrag atenția cele con
fecționate din alumi
niu. In prunul rînd, 
gospodinele vor re
marca. desigur, gama 
vaselor de bucătărie, 
de diverse capacități 
și cu minere de ba- 
chelită. Alte obiecte și 
articole sînt menite să

ușureze anumite tre
buri gospodărești : un 
uscător de rufe pentru 
baie și balcon (care nu 
se vede din stradă), 
un rotisor. grătare cu 
capac și fără, prăjitor 
de cafea, mașină de 
întins și tăiat tăiței și 
altele. Obiectele din

TIRCDIMOfTRl 
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lemn, cele din împle
tituri de sirmă se pre
zintă. de asemenea, 
într-o gamă variată. 
Alte noutăți sînt între 
articolele din mase 
plastice (un mixer 
manual, mai multe ti
puri de rîșnițe de di
ferite dimensiuni, un 
suport cu miner pen
tru ouă). în sectorul 
produselor chimice 
(„Texalb" — înălbitor 
de rufe odorizant, un 
burete cu detergenți, 
„Cerolux" pentru lus
truitul mobilei). La a- 
celași capitol, al obiec
telor gospodărești, 
semnalăm încălzitoa

Aniversarea proclamării 
independenței Pakistanului

Actul istoric de la 14 august 1947 
— proclamarea independenței Pa
kistanului — încununa năzuințele 
de libertate ale unui popor cu un 
strălucit trecut multimilenar. Apa
riția pe harta politică a lumii a 
noului stat va rămîne în istorie 
strins legată de numele lui Mo
hammad Aii Jinnah, cunoscut om 
politic și conducător al mișcă
rii de eliberare națională. .Jin
nah și-a închinat întreaga viață 
luptei împotriva stăpînirii colonia
liste. pînă la triumful cauzei 
neatîrnării, devenind primul șef 
de stgt al Pakistanului. în semn 
de omagiu pentru cel căruia i s-a 
dat numele de „părintele Pakista
nului", guvernul a hotărit ca anul 
acesta — cînd se împlinesc 100 de 
ani de la nașterea sa și totodată 
29 de ani de la crearea noului 
stat — să fie sărbătorit ca „anul 
centenarului Jinnah". In șirul mul
tiplelor manifestări prevăzute în 
acest sens se înscriu și pregătirile 
pentru construirea unei academii 
purtînd numele lui Jinnah. în ve
cinătatea mausoleului acestuia, 
lîngă Caraci.; editarea de cărți, or
ganizarea de expoziții, seminarii 
naționale, a unui congres interna
țional la sfîrșitul anului, turnarea 
unor filme documentare etc.

O preocupare majoră in cadrul 
centenarului o constituie, firește, 
continuarea și mai susținută a 
eforturilor pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării. Angajat 
fgrm pe calea industrializării și a 
modernizării structurilor. în spe

„FRANKFURTER RUNDSCHAU" ;

Cum s-au format nodulii

cial în anii de cînd conducerea 
treburilor statului este asigurată 
de premierul Zulfikar Aii Bhutto, 
Pakistanul a obținut un șir de suc
cese notabile pe calea valorificării 
resurselor naționale în interesul 
propășirii și bunăstării poporului. 
După reformele din 1972—1973. cînd 
au fost naționalizate circa 60 de 
mari întreprinderi, industriale, 
precum și companii de asigurare, 
maritime, bănci, s-a creat un pu
ternic sector al economiei de stat, 
care a permis introducerea plani
ficării anuale, cincinale și de per
spectivă. Concomitent cu măsurile 
pentru combaterea tendințelor in
flaționiste. au fost făcute importan
te investiții în industrie și agricul
tură, astfel ineît să se asigure un 
ritm de creștere anual de 8 la sută. 
Se accelerează lucrările la noi o- 
biective din industriile metalurgică, 
energetică, petrolieră.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Pakistan 
cunosc un curs mereu ascendent, 
sub impulsul hotărîtor al întîl- 
nirilor la nivel înalt din 1973 
și 1975 dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Zul
fikar Aii Bhutto. Declarația co
mună solemnă, celelalte documen
te și acorduri încheiate au așezat 
baze solide, de perspectivă, colabo
rării multilaterale între cele două 
țări și popoare. Evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două țări co
respunde intereselor reciproce, mar
chează contribuții de certă impor
tantă la înfăptuirea aspirațiilor ge
nerale de pace, progres și colabo
rare internațională.

Liviu RODESCU

TIMIȘOARA 
Sortimente 

și preparate 
culinare noi 

în alimentația 
publică 

întreprinderea de alimentație 
publică din Timișoara, care de 
trei ani consecutiv deține titlul 
de fruntașă pe ramură, a în
cheiat și primele șapte luni din 
acest an cu un bilanț rodnic. 
Indicatorii de plan la desfacere 
și la producția proprie, bună
oară, au fost substanțial depă
șiți. înfăptuirea indicațiilor con
ducerii partidului privind par
ticiparea mai activă a unităților 
din acest sector la asigurarea 
unei alimentații raționale a 
populației a stat permanent in 
atenția lucrătorilor întreprin
derii. Ca urmare, s-a intensifi
cat preocuparea pentru ridica
rea calității și diversificarea 
preparatelor, precum și pentru 
dezvoltarea rețelei și Reprofila
rea unităților. In această peri
oadă au fost realizate 80 de noi 
sortimente și preparate culi
nare, îndeplinindu-se prevede
rile pe întregul an. De mențio
nat este și faptul că la ora ac
tuală ponderea producției pro
prii în totalul desfacerilor în
treprinderii este de 61 la sută 
— ceea ce atestă că la baza 
activității unităților timișorene 
de alimentație publică stă asi
gurarea cu precădere a unor 
mincăruri și preparate culinare 
variate, consistente. Consem
năm, de asemenea, faptul că au 
fost înființate zece noi unități, 
intre care se numără : restau
rantul „Stadion", autoservirea 
„Gastronom", rotiseria „Doi co
coși", bistroul „Olimp" și pati
seria „Turist". Alte trei unități 
au fost reprofilate, una în res
taurant familial, iar celelalte in 
plăcintării. Concomitent, la 16 
unități s-au modernizat și ex
tins spațiile de producție și de 
depozitare. (Cezar Ioana).

întregul popor
(Urmare din pag. I)

LA „FEROEMAIL" PLOIEȘTI
Buni gospodari ai metalului

Economisirea metalului, folosirea 
lui cit mai judicioasă la fiecare loc 
de muncă reprezintă pentru colec
tivul de la „Feroemail" din Plo
iești una din preocupările de prim 
ordin. în fiecare secție și atelier 
se ține o evidentă strictă a fiecărui 
kilogram de metal consumat, pre
cum și a economiilor rezultate din 
efortul de gîndire și de spirit gos
podăresc al echipelor de muncitori, 
al brigăzilor de tineret. Directorul 
adjunct, ing. Constantin Moisescu, 
ne-a prezentat o situație din care 
rezultă că în primele. șapte luni 
s-au economisit 310 tone de metal, 
cantitate mai mare decit cea înscri
să în angajamentul anual al colec
tivului. în cadrul acțiunii „Să gos
podărim cu eficientă metalul", mun
citorii de aici au dovedit prin fapte 
că sînt adevărați gospodari, grijulii 
cu fiecare gram de metal. La a- 
ceasta s-au adăugat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice — mul
te luate pe baza propunerilor mun

Meșteșugarii vîlceni se afirmă
Pornind de la cererile cres- 

cinde ale populației din mediul 
rural. U.J.C.M. Vilcea a înfiin
țat o întreprindere mixtă de 
producție și prestări-construcții, 
care activează cu bune rezulta
te, în special în executarea unor 
bunuri de larg consum foarte 
solicitate de cumpărători.

— pînă în prezent — ne spu
nea îosif Iorgulescu, directorul 
întreprinderii — am introdus în 
producția de serie articole de 
marochinărie, tîmplărie. confec
ții. tricotaje, articole electrocas- 
nice. ambalaje pentru mărfuri 
alimentare și altele. Concomi
tent, la cererea cetățenilor, me
seriașii noștri execută la domi
ciliu, în întregul județ, lucrări 
de timplărie. în acest scop, am 
organizat mai multe secții în

—strîns unit in
toare, unitate ce-și datorează trăini
cia faptului că partidul și statul nos
tru au pus capăt pentru totdeauna 
politicii de discriminare și asuprire 
națională practicate în trecut de cla
sele exploatatoare, care genera neîn
credere și învrăjbire între oamenii 
muncii de diferite naționalități, au 
asigurat deplina egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor tării — români, 
maghiari, germani sau de alte națio
nalități.

Această egalitate este elocvent ex
primată prin reprezentarea cores
punzătoare a oamenilor muncii de 
alte naționalități în toate organele 
centrale și locale ale partidului, sta
tului, organizațiilor obștești ; crearea 
consiliilor acestor naționalități ; posi
bilitatea de a studia în școli în limba 
maternă, de a o folosi în raporturile 
cu organele de stat și instituțiile în 
acele unități administrativ-teritorla- 
le locuite și de populație de altă na
ționalitate decit cea română ; înflo
rirea vieții cultural-artistice a națio
nalităților. reflectată în activitatea a 
numeroase teatre, cămine culturale, 
biblioteci, ansambluri artistice, in e- 
ditarea de ziare, reviste, cărți, în 
emisiunile radiofonice și de televi
ziune in limbile maghiară și germa
nă. Repartizarea armonioasă a for
țelor de producție pe întreg terito
riul țării, dezvoltarea mai rapidă a 
județelor rămase in urmă. între care 
se numără si județe cu populație de 
alte naționalități, consolidează conti
nuu baza materială a egalității în 
drepturi a tuturor celor ce muncesc. 
Activitatea creatoare comună, des
fășurată in fabrici, pe ogoare. în 
instituții științifice sau de cultură 
sudează și mai puternic frăția dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare și. implicit, unitatea între
gului popor.

In sfirșit. între pilonii pe care se 
sprijină unitatea societății noastre se 
cuvine relevat rolul conștiinței socia
liste. Așa cum se știe, în anii care 
au trecut de la eliberarea țării, ideo
logia clasei muncitoare, materialis
mul dialectic și istoric, a devenit 
ideologia dominantă în societate* 

citorilor — care au dus la re
ducerea consumului specific de me
tal la un mare număr de piese și 
subansamble turnate și prelucrate. 
Menționăm în acest sens schimba
rea unor tehnologii de fabricație Ia 
piesele de îmbinare a tuburilor de 
scurgere din fontă. Prin soluții mai 
bune, acestea au scăpat de „obezita
te" metalică și au devenit mai 
funcționale. Tot în scopul reducerii 
consumului specific de metal, la 
„Feroemail" au luat ființă, prin au- 
todotare, un atelier de miezuri și 
un altul de suporți de miezuri.

Am poposit la panourile de onoa
re ale întrecerii și ne-am notat 
fruntașii în economisirea metalului: 
colețtiyele de muncitori conduse de 
maiștrii Traian Constantinescu și 
Gh. F. Nicolae de la sectorul ra
diatoare și turnătorii pieselor de 
îmbinare de sub conducerea mais
trului Ertiil Crăciunescu. (Constan
tin Căpraru).

localitățile Budești, Păușești, 
Măglaș și Rm. Vilcea. De ase
menea, ia Brezoi, pe lingă pre
luarea activității fabricii de 
gheață și a brutăriei, am orga
nizat și țin atelier pentru con
fecționarea -ambalajelor din 
lemn, precum și o secție de 
croitorie la comandă sau de 
mică serie. în curind urmează 
să se înființeze și alte unități 
de servicii și prestații pentru 
populație. Astfel. în comuna Pe- 
rișani se va organiza o secție 
pentru prelucrarea lemnului și 
a pietrei, materii prime exis
tente în această zonă, iar in co
muna Vaideeni își va începe 
activitatea un atelier profilat pe 
împletituri din alun. (I. Stan- 
ciu).

jurul partidului
noastră. In același timp, ca rezultat 
al schimbărilor petrecute in societa
te. al vastei activități ideologice-edu- 
cative desfășurate de partid, a avut 
și are loc un proces de înnoire mo
rală a societății, de formare a omu
lui nou, cu un înalt nivel politic- 
ideologic, cu un larg orizont cultural 
și o morală superioară, proces pu
ternic stimulat de programul de e- 
ducație comunistă ăl partidului, de 
măsurile pe care le-a adoptat Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. Pe măsura generalizării ei 
la scara întregii societăți, conștiința 
socialistă acționează tot mai puter
nic ca un factor de. omogenizare a 
societății noastre, de întărire a uni
tății moral-politice a poporului.

Partidul Comunist Român, făurito
rul coeziunii societății noastre, este 
în același timp factorul decisiv care 
îi chezășuiește tăria de nezdruncinat. 
Capacitatea partidului de a uni în 
jurul său întregul popor își trage ră
dăcinile din însuși faptul că el este 
trup din trupul poporului, iar poli
tica sa expresia intereselor vitale ale 
națiunii. Integrarea tot mai puterni
că a partidului in întreaga viață a 
națiunii, practica înrădăcinată in ul
timii ani in activitatea sa de a-i con
sulta permanent pe cei ce muncesc 
și de a decide împreună cu ei in 
toate marile probleme ale tării în
tăresc neîncetat comuniunea organi
că dintre partid și popor.

In aceste zile, premergătoare ma
rii sărbători a eliberării patriei, 
avem nenumărate dovezi ale unității 
indisolubile a întregului popor in ju
rul partidului, al conducerii sale. în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; înainte 
de toate, elanul, abnegația și hotărî- 
rea cu care se muncește pretutindeni 
în tară pentru a îndeplini exemplar 
programul de dezvoltare economico- 
socială a patriei adontet de Congre
sul al XI-lea al partidului, rezulta
tele remarcabile obținute în între
cerea socialistă pentru realizarea sar
cinilor noului cincinaj. succesele re
purtate de oamenii muncii pe toate 
fronturile construcției socialiste.

Realizări ale întreprinderii 
„Piscicola44 Botoșani

întreprinderea „Piscicola" din 
Botoșani este un furnizor con
stant de pește și semipreparate 
din pește în toate județele din 
Moldova, contribuind în acest 
fel la mai buna aprovizionare a 
populației și la diversificarea 
fondului de marfă. Odată cu în
ceperea sezonului de pescuit, de 
la crescătoriile întreprinderii 
pleacă aproape zilnic mașini fri- 
goterme și autocamioane — cu 
instalații de oxigenare a apei — 
pline cu pește. Anul trecut, de 
pildă, au fost livrate 2 000 tone 
de crap și alte specii. O _bună 
parte din această cantitate s-a 
vindut prin rețeaua proprie de 
magazine din județele Botoșani 
și Suceava. Pentru acest an, 
prevederile sînt și mai mari. 
Pînă la această dată au fost 
deja livrate pe piață peste 200 
tone de pește.

Incepind cu anul 1973, între
prinderea a pus in funcțiune o 
secție de semipreparate cu o 
capacitate anuală de producție

I.T.A. Cluj - o unitate cu mulți fruntași
S-au întors la bazele lor cele 

150 de autocamioane, care au 
lucrat, zile și nopți la rind, la 
transportul recoltei în diferite 
județe ale țării. Odată cu ele 
au sosit și scrisori de mulțu
mire adresate colectivului de la 
întreprinderea de transporturi 
auto Cluj din partea unităților 
agricole unde șoferii au muncit 
— cităm — „în mod ireproșa
bil". Din cei 200 de șoferi și 30 
de mecanici detașați în unitățile 
agricole respective s-au eviden
țiat cei din coloana condusă de 
Liviu Lungu, de la Autobaza 
Huedin, precum și șoferii 
Gheorghe Ardelean și Szekely 
Carol, de Ia Autobaza 3 marfă 
din Cluj-Napoca. De asemenea, 
pe locuri fruntașe s-au situat 
șoferii loan Costea, Alexandru 
Mureșan și mecanicul Alexan
dru Girbouan de la Autobaza 
din Dej, Vaier Moldovan de Ia 
Autobaza de marfă nr. 2 Cluj- 
Napoca. In prezent, autocamioa
nele Întreprinderii sint mobili
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TIR
Pe poligonul de la Tunari a înce

put ieri competiția internațională de 
tir pentru juniori „Concursul Priete
nia", la care participă sportivi din 8 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R. D. Germană. Iugoslavia, Polonia, 
U.R.S.S. și România. Proba de armă 
standard 60 focuri a revenit lui Ma
rian Oncică (România) cu 597 puncte. 
La pistol liber, pe primul loc s-a 
clasat sovieticul S. Gumeniuk cu 560 
puncte. După prima „manșă". în pro
ba de „skeet" pe primul loc se află, 
la egalitate, Al. Boțilă (România) și 
W. Hochwald (R.D. Germană) cu 
cîte 73 puncte.

BASCHET
Echipa de baschet Quincy College 

„Hawks" din S.U.A. și-a încheiat a- 
seară turneul întreprins în tara noas
tră. jucind din nou, la Brașov, în 
compania selecționatei divizionare. 
Baschetbaliștii români au obținut 
victoria după prelungiri cu scorul de 
101—94 (41—39 ; 83—83).

Campionatul european de baschet 
pentru juniori, desfășurat la Santia
go de Compostella (Spania), a fost 
ciștigat de echipa Iugoslaviei, care a 
întrecut în finală cu scorul de 92—83 
(44—48) formația U.R.S.S. în meciul 
pentru locul trei. Spania — Bulgaria 
89—72 (41—38).

RVGBI
Selecționata secundă de rugbi â 

României a obținut a 4-a victorie 
consecutivă în turneul de la Lvov, 
întrecînd cu scorul de 19—7 (7—3) 
reprezentativa Poloniei. Cel mai bun 
jucător al formației române a fost 
Dumitru Alexandru, autorul a 8 
puncte. S-au mai remarcat Matei 
Lucian și Octavian Corneliu. Cores

de 500 tone. în pluș față de peș
tele din producția proprie, aici 
se prelucrează și pește ocea
nic, scrumbii de Dunăre și 
alte specii. Pe lingă pește 
sărat și afumat, se prepară 
— după rețete originale — 
salată de icre, marinate reci în 
ulei, fileuri, sardele Lisa, as- 
picuri ș.a.m.d. Personalul labo
ratorului de igienă al secției 
veghează asupra respectării nor
melor sanitare, tehnologiei de 
fabricație și calității fiecărui 
sortiment. Pentru a satisface u- 
nele cerințe ale cumpărătorilor, 
recent s-a trecut Ia livrarea 
preparatelor în ambalaj de mă
rime mică (250 gr) și livrarea 
peștelui porționat și preambalat. 
Calitatea deosebită a semipre- 
paratelor întreprinderii pisci
cole din Botoșani a făcut ca a- 
cestea să fie foarte căutate de 
cumpărători. Tocmai de aceea 
anul acesta se vor lua măsuri 
pentru dublarea actualei capa
cități de producție. (E. Nazarie).

zate in cea mai mare parte la 
transportul și depozitatul recol
tei din județul Cluj. Se poate 
spune că întregul colectiv al 
întreprinderii de transporturi 
auto Cluj s-a distins în activi
tatea depusă în tot acest an. El 
a depășit sarcinile de plan pe 
primele șapte luni ale anului și 
a obținut importante realizări 
în reducerea perioadelor de re
parații, diminuarea consumuri
lor specifice de piese de schimb 
și lubrifianți. A fost realizată 
o economie suplimentară la 
prețul de cost de 6,3 milioane 
lei. S-au economisit, printre al
tele, peste 100 tone de combusti
bil convențional, depășindu-se 
astfel angajamentul anual. In a- 
ceastă perioadă, atelierele în
treprinderii au fost dotate cu 
aparatură modernă pentru de
tectarea defecțiunilor și cu alte 
mașini-unelte care au contri
buit la buna întreținere și re
parare a parcului auto. (Ale
xandru Mureșan).

pondentul sportiv al agenției T.A.S.S. 
evidențiază jocul foarte bun practicat 
de tinerii rugbiști români. Alte re
zultate : Cehoslovacia — Selecționa
ta de tineret a U.R.S.S. 6—4 (0—0) ; 
U.R.S.S. — Selecționata R.S.S. Ucrai
nene 15—6 (12—0). In clasament con
duce echipa secundă a României 
(8 puncte), urmată de U.R.S.S. și 
Cehoslovacia (cu cîte 6 puncte).

ATLETISM
Astăzi de la ora 15.30 și mîine, 

duminică, cu începere de la ora 16, 
pe stadionul Republicii se vor des
fășura finalele celei de-a 60-a ediții 
a campionatelor naționale de atle
tism. La actuala ediție se întrec, 
printre alții, o serie de sportivi care 
ne-au reprezentat la J.O. de la Mont
real. în frunte cu sulițașul Gh. Me- 
gelea. medaliat cu bronz, fondistul 
Ilie Floroiu, discobola Argentina Me
nis, Valeria Ștefănescu (100 m gar
duri), Carol Corbu (triplu salt), 
Cornelia Popa (înălțime), Natalia 
Mărășescu (1 500 m) și alții.

în ziua a doua a concursului inter
național atletic de la Helsinki, proba 
de 1 500 m s-a încheiat cu surprinză
toarea victorie a irlandezului Eamon' 
Coghlan. cronometrat cu timpul de 
3’37”05/100. urmat de maghiarul Janos 
Zemen — 3’37”42/100. Marele favorit, 
al probei. John Walker (Noua Zee- 
landă), a sosit pe locuia cu 3’37”43/100.

HANDBAL
Ieri. în Capitală s-a disputat a 

doua întîlnire internațională mascu
lină de handbal dintre echipele 
Steaua și S.K.A. Kiev. Handbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 25—21 (12—10) în prima par
tidă. Steaua terminase învingătoare 
cu 16-10.

polimetalici?
în condițiile penuriei de materii prime, nodulii polimetalici de pe 

fundul mărilor și oceanelor reprezintă o rezervă prețioasă pentru vii
torul dezvoltării economice. Estimările indică cifre de-a dreptul fabu
loase : savanții apreciază că nodulii polimetalici pot asigura consumul 
omenirii (la actualul ritm) pentru 6 000 de ani la cupru, pentru 20 000 
de ani la aluminiu, 30 000 de ani la molibden, 150 000 de ani la nichel 
și 400 000 de ani la mangan I Modul in care s-au format nodulii consti
tuie, în continuare, o taină încă nedezlegată, tn legătură cu aceasta, 
ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" reproduce unele teorii in
teresante, care circulă în ultima vreme.

„Nodulii polimetalici subacvatici nu 
prezintă doar proprietatea de a-și 
spori volumul, dar și de a se în
mulți — scrie ziarul. La o anumită 
«vîrstă» — de cîteva milioane de 
ani — iau naștere, probabil datorită 
„îmbătriniril" și modificării substan
ței minerale, fisuri interioare. Aceste 
fisuri se accentuează într-atît, îneît 
rup învelișul, provocînd, astfel, dez
agregarea nodulului. Fragmentele 
rezultate, constituie, la rindu-le, „se
mințele" unor noi noduli ce se for
mează, pe fundul mării, în jurul unui 
nucleu solid oarecare — care poate 
fi un dinte de rechin, un fragment 
osos sau o rocă.

Aceste observații privind autodis
trugerea nodulilor polimetalici ajunși 
la o anumită vîrstă și reintrarea 
fragmentelor, ca nucleu solid, în cir
cuitul formării unor noi noduli a- 
runcă o cu totul altă lumină asupra 
genezei acestor interesante forma
țiuni minerale — geneză explicată 
pină acum prin teoria așa-numitei 
„autoreproduceri chimice", conform 
căreia nodulii acoperiți de sedimente 
s-ar descompune treptat, metalele 
din care fuseseră compuși contribu
ind, în continuare, la formarea al
tora noi. Autorul noii teorii, a unei 
dezvoltări ciclice neregulate, este 
geofizicianul vest-german dr. Die
trich Heye, din Hanovra.

Cercetările i-au fost facilitate lui 
Heye de punerea la punct a unui 
nou procedeu — radiologie — de eva
luare a vechimii nodulilor, procedeu 
ce face posibilă, totodată, înțelegerea 
evoluției individuale a acestora. Ast
fel, el a constatat că, în decursul 
existenței fiecărui nodul, viteza de

De la Direcția generală a drumurilor
Direcția generală a drumurilor in

formează că prin terminarea con
strucției unui nou pod în raza ora
șului Sebeș, de la 22 august se re
nunță la variantele ocolitoare, cir
culația fiind reluată pe traseul direct

TENIS DE MASA
Uniunea europeană de tenis de 

masă a stabilit clasamentele celor 
mai buni jucători și jucătoare pen
tru sezonul 1975—1976. Iată cum ara
tă aceste clasamente : masculin : 1. 
Jacques Secretin (Franța) ; 2. Dra- 
gutin Surbek (Iugoslavia) ; 3. Kjell 
Johansson (Suedia) ; 4. Stellan
Bengtsson (Suedia) ; 5. Milan Or
lowski (Cehoslovacia) ; 6. Anton Sti- 
pancici (Iugoslavia) ; 7. Anatoli Stro- 
katov (U.R.S.S.) etc. ; feminin : 1. Jill 
Hammersley (Anglia) ; 2. Ann Hell
man (Suedia) ; 3. Ilona Unlikova 
(Cehoslovacia) ; 4. Maria Alexandru 
(România) ; 5. Erszebet Palatinus 
(Iugoslavia) etc.

TENIS
Vineri, la Tbilisi a început finala 

zonei europene (grupa A) din cadrul 
„Cupei Davis", în care se întîlnesc 
echipele U.R.S.S. și Ungariei. După 
prima zi. scorul este egal : 1—1 :
Metreveli l-a învins cu 6—3. 7—5,
6—3 pe Benik, iar Taroczy a cîștigat 
cu 6—3. 6—3, 6—4 jocul cu Kakulia. 
Astăzi are Joc proba de dublu.

în turneul de tenis de la Indiana
polis s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Jimmy Connors — Amaya 
6—2. 7—5 ; Vilas — Crealy 6—1, 1—0 
abandon ; Fillol — Unis 3—6, 6—2, 
6—3 ; O. Parun — Velasco 7—6, 6—4; 
Mottram — Bertram 4—6, 6—3, 6—2 ; 
Gottfried — Scanlon 6—3. 6—3. în 
proba de simplu femei, Helga Mast- 
hoff a eliminat-o cu 6—1, 6—2 pe 
Ilona Kloss.

ȘAH
în turneul international de șah de 

la Polianica (Iugoslavia), după 5 run
de în clasament conduc Filip (Ceho- 
șlovacia), Knezevici (Iugoslavia) și 

creștere nu rămîne constantă. Dez
voltarea începe prin acoperirea foarte 
lentă a nucleului sau a vechii supra
fețe de creștere cu straturi paralele 
foarte subțiri ; urmează o creștere 
bruscă, in cursul căreia suprafața se 
acoperă de excrescențe în formă de 
muguri. Respectiva viteză maximală 
de creștere poate fi de ordinul a 
50 mm într-un milion de ani. Dez
voltării bruște îi poate urma din nou 
una lentă, in straturi regulate, pa
ralele. ș.a.m.d. Pot interveni, de ase
menea, pauze de creștere a căror 
durată nu poate fi apreciată, după 
care procesul este reluat.

Cînd ating vîrsta „critică", bulgării 
subacvatici „mor" datorită fisurării 
care duce la dezintegrarea lor și 
astfel încheierea unui nou ciclu 
marchează începutul altuia, deoarece 
fiecare fragment poate servi ca nu
cleu la formarea unui nou nodul. 
Este, de asemenea, posibil ca .două 
sau mai multe fragmente provenind 
de la același nodul sau de la noduli 
diferiți să se constituie intr-un nou 
nucleu.

Cercetările, intensificate în cursul 
ultimului deceniu, nu au rămas, după 
cum se vede, fără rezultate. Dar, în 
ciuda pașilor importanți făcuți în di
recția elucidării misterului nodulilor 
polimetalici, o mulțime de întrebări 
îsi așteaptă încă răspunsul. De pildă, 
nici pină astăzi nu se știe dacă con
ținutul metalic este extras din apa 
mării sau provine din zone ale vul- 
canismului submarin ; și nu se știe 
nici de ce prezența nodulilor nolime- 
talici este limitată la Oceanul Pa
cific...".

Sibiu. Cluj-Napoca și Deva. Pe 
autostrada Bucuresti-Pitesti. între 
kilometrii 61 și 50. datorită execută
rii unor lucrări de tratamente asfal- 
tice. se circulă pe un singur fir în 
ambele sensuri. (Agerpres)

Timofenko (U.R.S.S.), cu cîte 3,5 
puncte, urmați de Șubă (România) 
și Averbach (U.R.S.S.), cu cîte 3 
puncte.

După 7 runde. în turneul interna
țional de șah de la Budapesta pen
tru „Cupa Tungsram" pe primul loc 
în clasament se află marele maestru 
Ratmir Holmov (U.R.S.S.), cu 5,5 
puncte, urmat de Vadas (Ungaria), 
Spiridonov (Bulgaria) și Tatai (Ita
lia). cu cîte 4.5 puncte. în runda a
7-a,  partida centrală. Holmov — Spi
ridonov. s-a încheiat remiză.

SCHI
în stațiunea Bariloche din Argen

tina (unde acum este iarnă) se des
fășoară campionatul latino-american 
de schi alpin. Prima probă, cea de 
slalom uriaș, a revenit sportivului 
francez Alain Navillod, urmat de Bo- 
jan Krizak (Iugoslavia) și Juan Fer
nandez (Spania).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

16 și 17 august, tn țară : Vreme In 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. vor cădea averse lo
cale de ploaie. Îndeosebi In cursul 
după-amiezilor, mai frecvente în zo
nele de deal și de munte. Vint slab 
pină la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre io și 18 grade, iar 
maximele între 22 și 30 de grade. La 
București : Vreme în încălzire ușoară, 
cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amiaza. Vint slab r1?* 
la moderat.

I
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LA REUNIUNEA DE LA COLOMBO VIENTIANE . MOSCOVA

O semnificativă recunoaștere a politicii active de pace 
și colaborare a' României socialiste

TARA NO ASTM-INVITAT LA MIȘCAREA NEAUNIATILOR
COLOMBO 13 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor neali
niate, întrunită la Colombo în vede
rea pregătirii conferinței șefilor de 
stat sau de guvern din aceste țări, a 
luat în discuție problema participării 
la mișcarea de nealiniere a țărilor 
care și-au exprimat această dorință. 
In acest cadru, reuniunea a hotărit 
prin consens să acorde Republicii 
Socialiste România statutul de invi
tat la mișcarea nealiniațiior. Același 
statut a fost acordat Filipinelor și 
Portugaliei. Totodată s-a hotărit, 
prin consens, să fie invitate nu
mai la cea de-a V-a Conferință 
de la Colombo a țărilor nealiniate

Austria. Finlanda, Suedia și Elveția.
Participarea României la activită

țile mișcării de nealiniere a fost sa
lutată cu vie satisfacție de nume
roase delegații. Luînd cuvîntul, re
prezentanți a numeroase țări au re
liefat politica externă dinamică, ac
tivă, promovată cu consecvență de 
țara noastră, contribuția remarcabi
lă a președintelui Republicii Socia
liste România,’ Nicolae Ceaușescu, la 
reglementarea problemelor impor
tante care confruntă omenirea.

După adoptarea deciziei, numeroa
se delegații au ținut să felicite dele
gația română pentru hotărîrea luată 
de reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor nealiniate, subliniind că a-

ceasta reprezintă o nouă dovadă a 
raporturilor trainice de prietenie și 
solidaritate statornicite între țara 
noastră și țările nealiniate, de cele
lalte țări în curs de dezvoltare, în 
eforturile pentru democratizarea re
lațiilor internaționale, pentru insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Lucrările reuniunii miniștrilor de 
externe continuă, accentul fiind pus 
acum pe definitivarea proiectelor de 
declarații — politică și economică —, 
a programului de acțiune și a altor 
proiecte de rezoluții prezentate de 
numeroase țări participante la con
ferință.

Ambasadorul României 
primit de secretarul general 
al C. C. al P. P. R. Laoțian

VIENTIANE 13 (Agerpres). — Tu
dor Zamfira, ambasadorul Româ
niei în Republica Democrată Popu
lară Laos, a fost primit, la Vien
tiane, de tovarășul Kaysone Phom- 
vihane, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, 
în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au fost abordate unele pro
bleme ale relațiilor româno-laoțiene.

Convorbiri privind colaborarea sovieto-japoneză
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Leo

nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. a primit vineri o dele
gație a Federației japoneze a organi
zațiilor economice (Keidanren). con
dusă de președintele federației. Tos- 
hio Doko. Cu prilejul convorbirii care 
a avut loc a fost efectuat un schimb 
de opinii asupra stadiului si perspec
tivelor de dezvoltare ale relațiilor so-

vieto-nipone. o atenție deosebită fiind 
acordată problemelor colaborării eco
nomice și comerciale — relatează a- 
genția T.A.S.S. Leonid Brejnev a sub
liniat dorința Uniunii Sovietice de a 
promova relațiile de bună vecinătate 
cu Japonia, iar Toshio Doko a rele
vat importanța pe care cercurile eco
nomice nipone o acordă colaborării 
cu U.R.S.S.

„SALIUT-5“: Noi experimente științifice

Conferința O.N.U. asupra dreptului mării ANTANANARIVO

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Vi
neri, la ora 12, ora Bucureștiului, 
stația științifică orbitală sovietică 
„Saliut-5“ efectuase 830 de rotații în 
jurul Pămîntului. dintre care 587 cu 
echipaj la bord. în ziua precedentă, 
cosmonauții Boris Volînov si Vitali 
Jolobov au efectuat noi fotografieri 
ale unor zone din Uniunea Sovietică, 
în scopul obținerii de date utile pen
tru diferite ramuri ale economiei na
ționale a U.R.S.S.

La bordul stației continuă cel de-al 
doilea experiment avînd ca obiect

formarea cristalelor în condițiile im
ponderabilității. început la 7 august. 
Spre deosebire de primul experiment, 
în soluția preparată pentru cristali
zare a fost adăugat acum un colorant 
ce va permite studierea modului în 
care are loc fenomenul de difuzie în 
procesul formării cristalelor în con
dițiile zborului cosmic.

Totodată, a fost început un nou ex
periment biologic privind dezvoltarea 
semințelor în condițiile de la bordul 
stației în funcție de durata Interva
lului în care se află în spațiul cosmic.

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE 13 — Cores

pondentul nostru transmite 1 în ca
drul dezbaterilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării privind sis
temul de bază al prospectării, ex
plorării și exploatării resurselor mi
nerale ale zonei internaționale, ma
joritatea țărilor s-au pronunțat pen
tru îmbunătățirea textelor supuse 
dezbaterilor, în sensul reflectării în 
mod corespunzător a dezideratelor și 
intereselor lor fundamentale.

Reprezentantul tării noastre, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, a arătat că so
luțiile juridice ce urmează a fi a- 
doptate trebuie să dea expresie e-

xigențelor democratice consacrate în 
Declarația de principii privind zona 
internațională a teritoriilor submari
ne. adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U., care proclamă această zonă 
..patrimoniu comun al întregii uma
nități". România, a subliniat vorbi
torul. apreciază că noile reglemen
tări în acest domeniu trebuie să sta
tornicească caracterul unic și indi
vizibil al zonei internaționale a te
ritoriilor submarine, astfel încît ex
plorarea și exploatarea bogățiilor e- 
xistente să se efectueze în folosul 
tuturor țărilor și, în primul rînd, al 
celor în curs de dezvoltare.

Congresul Comitetului democrat al A.K.F.M.
ANTANANARIVO 13 (Agerpres). 

— In capitala Republicii Democrati
ce Madagascar au început lucrările 
primului Congres al „Comitetului de
mocrat al A.K.F.M. pentru sprijini
rea Cartei Revoluției Malgașe".

La lucrări participă și reprezen
tanți ai unor partide și organizații 
de peste hotare.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ilie Cî- 
șu, membru al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrări, a adresat dele- 
gaților, tuturor oamenilor muncii

malgași un salut cordial, prietenesc, 
din partea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a pre
zentat unele probleme actuale ale 
activității interne și internaționale 
a Partidului Comunist Român și 
Republicii Socialiste România, ex- 
primînd, totodată, convingerea că 
relațiile de prietenie și conlucrare 
dintre cele două partide și țări se 
vor dezvolta în continuare.

„VIKING-1“: Au fost recoltate 
noi eșantioane de sol marțian

DE PRETUTINDENI
• CITE FRUNZE ARE 

UN POM ? Un grup de cer
cetători de la Universitatea din 
orașul ucrainean Donețk au 
stabilit o formulă care permite 
ca, în funcție de numărul și 
grosimea ramurilor diferiților 
arbori, să se determine cu sufi
cientă precizie numărul frunze
lor cuprinse în coroana aces
tora. S-a constatat, astfel, că un 
castan de mărime obișnuită are 
în medie 19 000 de frunze. în 
timp ce la diferitele feluri 
de plopi numărul frunzelor va
riază între 70 și 114 mii. Depar
te de a constitui simple curiozi
tăți, asemenea calcule îi ajută 
pe specialiștii ce se ocupă de 
zonele verzi ale orașelor să cal
culeze cantitatea de oxigen pe 
care o eliberează diferitele 
specii vegetale sau cantitatea 
de praf ce se depune pe arbori. 
De asemenea, cunoașterea nu
mărului frunzelor permite de
terminarea capacității arborilor 
de a reduce poluarea fonică în 
orașe prin amortizarea undelor 
sonore ce le străbat coroana.

• SEISM PENTRU

JOHANNESBURG

Noi și puternice demonstrații ale populației 
africane împotriva politicii de apartheid
Numeroase victime ale represiunilor polițienești

JOHANNESBURG 13 (Agerpres). — 
Africa de Sud continuă să cunoască 
un puternic val de manifestații anti- 
apartheid ale populației africane 
majoritare, manifestații care — po
trivit relatărilor agențiilor interna
ționale de presă — s-au propagat 
practic pe întreg teritoriul țării. For
țele polițienești ale regimului rasist 
de la Pretoria au primit noi întăriri, 
fund răspîndite în numeroase loca
lități pentru a împiedica organizarea 
și desfășurarea demonstrațiilor.

în noaptea de joi spre vineri, po
liția a intervenit pentru împrăștie- 
rea demonstranților la Guguletu, în 
apropiere de Capetown, în orașul 
vecin Tiervlei. precum și la Heide- 
veld, o suburbie a Capetownului. Si
tuația se menține extrem de încor
dată și în localitățile Langa și Nyan- 
ga. în pofida măsurilor drastice ale 
poliției sud-africane, o serie de de
monstrații antiapartheid au fost or
ganizate de studenții africani la Da-

veyton și Benonî, la circa 50 km 
est de Johannesburg. 137 persoane — 
în majoritate tineri între 17 și 20 de 
ani — au fost arestate. Printre ares
tați figurează 19 femei și 9 minori.

La Soweto și Alexandra continuă 
să se mențină o atmosferă de pu
ternică tensiune, în timp ce în loca
litatea Kasigo au fost arestate joi 76 
persoane ce urmează să fie trimise 
în judecată în termen de o zi. Alți 
76 de studenți albi de la Universi
tatea din Capetown au fost reținuți 
de poliție, sub acuzația de a fi or
ganizat o manifestație „ilegală" pe 
străzile orașului.

Deși surse ale poliției sud-afri
cane afirmă că bilanțul ultimelor 
ciocniri s-a ridicat la 27 de morți și 
circa 100 de răniți, agențiile de presă 
relevă că numărul victimelor ar fi 
în realitate de aproximativ 50. iar 
cel al răniților de 150, multi dintre 
aceștia în stare gravă.

Atacuri armate rhodesiene împotriva 
Mozambicului și Botswanei

MAPUTO 13 (Agerpres). — Un co
municai- oficial difuzat de postul de 
radio Mozambic și reluat de agențiile 
de presă internaționale a anunțat că 
forțe militare ale regimului rasist 
rhodesian au lansat un atac armat îm
potriva teritoriului mozambican. Pos
tul de radio precizează Că ținta aces
tui raid, organizat cu care blindate și 
alte vehicule, a fost localitatea Nha- 
gomia, situată la 40 kilometri în inte
riorul Mozambicului. în cursul opera
țiunii au fost uciși numeroși civili, 
femei, copii. Totodată, unitățile care

au participat la atac au distrus un 
pod rutier peste fluviul Pungwe.

★
GABERONES 13 (Agerpres). — 

Botswana a acuzat armata rhodesia- 
nă că a pătruns de trei ori. săptămî- 
na trecută, pe teritoriul său națio
nal. procedînd la maltratarea si in
terogarea populației locale.

Soldații rhodesieni s-au introdus 
în mod ilegal, cu ajutorul elicopte
relor, în nordul Botswanei, în regiu
nea Maintengwe, la 800 km de Ga
berones. Botswana apreciază aceste 
fapte ca „acte de provocare care nu 
pot fi tolerate".

împotriva represiunilor și actelor agresive 
ale Rhodesiei și Africii de Sud

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat preocupa
rea si a condamnat actele de vio
lență. represiunile și atacurile ar
mate întreprinse de forțele armate 
sau polițienești din Rhodesia și A- 
frica de Sud.

în ce privește atacul forțelor rho
desiene împotriva Mozambicului, 
„secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, condamnă violarea prin 
forță — flagrantă și recunoscută de 
autorii săi — a suveranității terito

riale a unui stat membru al Na
țiunilor Unite și deplinge pierderile 
de vieți omenești provocate de acest 
act" — se arată într-o declarație di
fuzată la O.N.U.

în legătură cu situația din Africa 
de Sud. Kurt Waldheim si-a expri
mat preocuparea față de continuarea 
actelor de violentă si a pierderilor 
de vieți omenești, subliniind că „a- 
ceste evenimente tragice dovedesc 
încă o dată că este necesar să se 
pună capăt cit mai curînd posibil 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială". *

Preocupări economice în țările 
în curs de dezvoltare

• BRAZZAVILLE — Prin con
struirea barajului de la Mpama, pen
tru care autoritățile de la Brazzavil
le au semnat un contract cu o firmă 
elvețiană de specialitate, un proiect 
mai vechi de dezvoltare a energeti
cii congoleze va fi transpus în prac
tică. în viitorul apropiat. Pe lingă 
electrificarea mai multor localități și 
irigarea unei mari suprafețe de te
renuri cultivabile. barajul de la 
Mpama va favoriza alimentarea cu 
apă a populației din regiunea Pla- 
tourilor, în acest scop urmind să fie 
construite cinci castele de apă. Vii
torul baraj va avea o înălțime de 15 
metri și o lungime de 275 metri. 
Producția noului obiectiv economic 
congolez va fi de 4 800 kW. reparti
zată în trei grupe de cite 1 600 kW 
fiecare.
• BAGDAD — La Bagdad a in

trat în funcțiune. în cadrul Oficiului 
de stat al poștei, telegrafului și tele
foanelor. rețeaua națională de telex, 
care a necesitat investiții de 1,7 mi
lioane dinari irakieni. Astfel, au fost 
facilitate legăturile dintre capitala 
irakiană și alte localități din tară, 
precum și cele cu alte state conectate 
la rețeaua de comunicații prin sa
telit. Biroul central de telegraf a 
fost, de asemenea, conectat la siste
mul legăturilor directe cu centrele 
guvernoratelor locale.

• NAIROBI. — Șoseaua transafri- 
cană care va lega nordul și sudul 
continentului african va deveni rea
litate în cursul viitoarelor două de
cenii — . relatează agenția Maghreb 
Arab Presse. O înțelegere în vederea 
elaborării unui anteproiect al acestei 
magistrale rutiere, care va porni de 
la Cairo și va ajunge la Gaberones — 
capitala Botswanei, a fost încheiată 
între reprezentanții tuturor țărilor ce 
vor fi traversate de ea. Din Egipt, 
șoseaua transafricană va trece prin 
Sudan, Etiopia, Kenya. Tanzania. 
Zambia și Botswana. Șosele din alte 
zece state vor intersecta magistrala.
• TRIPOLI — Lucrările de con

strucție a portului Qasr Ahmad din 
Libia au intrat în a doua fază, a a-

Situația din Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — Tabăra 

palestineană de la Tal El Zaatar, si
tuată în apropierea Beirutului, a fost 
ocupată după lupte puternice, care 
s-au purtat timp de 52 de zile, a- 
nunță postul de radio „Amchit", ci
tind un comunicat al Armatei Liba
nului. fidelă președintelui S. Fran- 
gieh, relatează agențiile internațio
nale de presă. O declarație a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. citată de agenția M.E.N., con
firmă căderea taberei.

nunțat ministrul transporturilor ma
ritime. Mansour Badr. între lucrări
le prevăzute pentru realizarea acestui 
obiectiv figurează construirea unui 
număr de 30 de cheiuri de 200 m 
lungime, precum și a unor clădiri 
administrative și instalații portuare. 
Prin realizarea noii porți maritime 
libiene va fi descongestionat în mod 
considerabil traficul de mărfuri în 
portul Tripoli.

* RABAT — Producția marocană 
de cereale va atinge, în acest an. 52 
milioane de chintale, cantitate ce 
reprezintă un spor de aproximativ 
50 la sută în raport cu cea obținută 
în 1975 — a anunțat ministrul agri
culturii, Salah M’Zill. Acest rezultat 
a fost obținut grație extinderii sub
stanțiale a suprafețelor cultivabile. 
cu circa 12 la sută mai mult decît 
anul trecut. De asemenea, au fost 
obținute mari progrese în domeniul 
mecanizării lucrărilor agricole și al 
irigațiilor.

PASADENA 13 (Agerpres). — 
Cîteva eșantioane de sol marțian au 
fost recoltate joi de sonda spațială 
„Viking-1“ și plasate în laboratoare
le speciale pentru analiza elemen
telor organice — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Centrului spațial 
de la Pasadena (California). Analiza 
elementelor organice din solul de pe 
„planeta roșie" ar fi un indiciu im
portant în confirmarea ipotezei că 
pe Marte există forme de viată.

Pe de altă parte, un membru al 
echipei care studiază fotografiile re
cepționate a spus că ele au 6 culoare 
roză, care se datorează probabil 
particulelor de praf aflate în atmos
feră și care contribuie la difuzarea 
luminii solare.

★
Ca urmare a observațiilor efectua

te cu ajutorul unor telescoape foarte

puternice, în atmosfera planetei 
Marte a fost detectat ozon — se 
arată într-un comunicat al Adminis
trației naționale pentru oceane si 
atmosferă din Statele Unite. Identi
ficarea ozonului s-a făcut prin stu
dierea efectelor acestuia asupra al
tor gaze dih atmosfera marțiană. 
Totodată. în comunicat se precizează 
că sondele spațiale „Viking", dintre 
care una se află deja pe solul „pla
netei roșii", nu vor putea efectua 
studii speciale în această direcție, 
întrucât nu au fost dotate cu apara
tura tehnică adecvată.

Se relevă. în același timp, că son
da „Mariner-9“ a detectat în 1971 
ozon în atmosfera marțiană fără să 
determine cu precizie dacă se pre
zenta sub formă de gaz sau era con
ținut în gheata de la polii planetei.

PREVEDEREA... SEISME
LOR. La Saint-Louis, statul
Missouri, va avea loc la sfârși
tul acestei veri un experiment 
inedit. Pentru a se putea stabili 
rezistenta la cutremur a unui 
imobil de 11 etaje, specialiștii 
americani au hotărit să-l su
pună unui seism simulat. în a- 
cest scop, la stîlpii de susținere 
ai clădirii vor fi montate pis
toane hidraulice care vor exer
cita solicitări orizontale de 
anumite intensități din două 
direcții diferite. Mai multe apa
rate amplasate în imobil vor 
înregistra amplitudinea oscila
țiilor și... urmările lor. Imobilul 
se află în centrul unui complex 
ce urmează a fi demolat, astfel 
că nu are nici o importanță 
dacă eventual se va prăbuși.

Tentativă de deturnare 
pe aeroportul din Istanbul

ANKARA 13 (Agerpres). — După 
ce au eșuat în tentativa de a detur
na de pe aeroportul internațional 
din Istanbul un avion aparținînd 
companiei aeriene israeliene „El 
Al", doi teroriști au atacat cu gre
nade și focuri de arme automate 
grupul de pasageri care urma să se 
îmbarce pentru Tel Aviv. Teroriștii, 
după un schimb de focuri cu for
țele de ordine ale aeroportului, s-au 
predat în cele din urmă poliției. în 
urma atacului teroriștilor au fost 
ucise patru persoane, iar alte 26 au 
fost rănite — a precizat postul de

radio Istanbul. Autoritățile turcești 
au anunțat că, în cursul interogato
riului care a urmat, teroriștii s-au 
declarat membri ai Frontului Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei.

★
Un purtător de cuvînt al O.N.U. 

a declarat că secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, condamnă cu tărie acest 
act de violență comis pe aeroportul 
din Istanbul și deplînge pierderile 
de vieți omenești și rănirea unor 
persoane nevinovate.

agențiile
Secretarul general al 

C.C. al P.S.U.G., Erich Honec- 
ker, l-a primit, joi, pe conducătorul 
reprezentanței permanente a R. F. 
Germania în R.D.G. în timpul între
vederii au fost discutate probleme de 
interes reciproc.

Hondurasul și Salvado
rul au semnat un acord intitulat 
„Actul de la Managua", prin care 
este prevăzută retragerea trupelor 
celor două țări la 3 kilometri de o 
parte și de alta a frontierei lor co
mune, ca urmare a incidentelor mi
litare honduriano-salvadoriene din 
luna iulie a.c.

Intoxicare. AProximativ două 
mii de persoane au fost intoxicate 
de pe urma unei puternice scurgeri 
de clor, \într-un cartier al ora
șului brazilian Salvador. Vinovată 
este „Companha quimica do recon- 
cavo", ale cărei uzine se găsesc in 
apropiere de Alagados, cartier in 
care locuiesc peste o sută de mii de 
persoane.

Conferință regională 
F.A.0. La Mani,a s~au mcheiat lu
crările Conferinței regionale minis-

de presă transmit:
tcriale a O.N.U. pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). A fost 
adoptată o declarație care sublini
ază necesitatea făuririi unei noi or
dini economice internaționale, în 
spiritul înțelegerii reciproce și ega
lității și în interesul țărilor în curs 
de dezvoltare.

Reprezentantul P. C. Ita
lian, Mario Gomez d’Ayala, a fost 
ales, joi, președinte al Consiliului 
regional Campagna. Ca vicepreședinți 
ai consiliului au fost aleși doi repre
zentanți ai Partidului socialist și unu 
al Partidului democrat-creștin,

PARIS — „Contribuții la fo
netica istorică a limbii române" 
— acesta este titlul unei lucrări 
in limba franceză, publicată zi
lele acestea la Paris de Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România in colaborare, cu Edi
tura „Klincksieck" din capitala 
Franței. Volumul, care vine în 
intimpinarea dorinței specialiști
lor si publicului cititor din 
Franța de a cunoaște evoluția 
fonetică a limbii române, a apă
rut în seria „Biblioteca france
ză si romanică" si este semnat 
de dr. Marius Sala, șeful secto
rului de limbi romanice al Insti
tutului de lingvistică din Bucu
rești.

• IN LUPTA CU IN
FARCTUL. Uzinele „Skoda" 
din Plzen (Cehoslovacia) au 
inițiat o acțiune medicală de 
largă anvergură menită să iden
tifice din timp și să prevină 
maladiile cardiace. Medicii de 
specialitate și-au propus ca în 
viitorii cinci ani să reducă cu 
20—25 la sută numărul cazurilor 
de infarct printre angajatii 
marii fabrici de automobile. In 
primul an. ei vor face un exa
men minuțios al tuturor lucră
torilor uzinei, ceilalți patru ani 
fiind consacrați prevenirii, pre
cum și tratării suferinzilor sau 
a bolnavilor potențiali. Măsura 
face parte dintr-o acțiune mai 
largă, desfășurată sub egida 
Organizației Mondiale a Sănătă
ții. La întreprinderea „Skoda“ 
se află sub o observație medi
cală specială un număr de circa 
5 000 de angajați în vîrstă de 
40—50 de ani.

Activitățile de coo
perare, pe diverse 
planuri, dintre Româ
nia și țările maghre- 
biene cunosc o rodni
că și continuă evolu
ție. Cîteva exemple, 
notate la întîmplare 
în carnetul de cores
pondent :

...Hassi Messaoud — 
Hassi R’Mel — peri
metre cu cele mai bo
gate zăcăminte de hi
drocarburi din inima 
Saharei algeriene. A- 
proape 300 de petro
liști români explorea
ză aici și scot „Ia zi" 
din adîncuri petrol și 
gaze. Instalații robus
te de foraj „3DH-250" 
și „T-50". fabricate la 
Ploiești și Tirgoviște, 
se confruntă cu deșer
tul de nu mai puțin 
opt ani. Mai la sud, 
în masivul Hoggar, la 
2 500 km de Alger, a- 
proape 100 de mineri 
din țara noastră, ală
turi de colegi alge
rieni, efectuează vaste 
lucrări de prospectare 
în căutarea de mine
reuri de cupru, zinc, 
aur, uraniu. în curînd, 
pilcul de instalații ro
mânești de foraj exis
tente aici se va mări 
cu noi unități, contri
buind din plin la va
lorificarea marilor re
zerve de hidrocarburi.

...Agadir, pe coasta 
marocană a Atlanti
cului. Sub colinele 
munților Anti Atlas 
din împrejurimi, mi
nerii români și cei

marocani au deschis 
recent două exploatări 
de cupru. La Tallat- 
Iminirfi și Ouanssimi, 
constructori din țara 
noastră au înălțat 
după proiecte și cu 
utilaje românești uzi
ne de preparare a a- 
cestor minereuri. Ele 
produc din plin.

De asemenea, s-a 
încredințat specialiș-

cuvinte de caldă a- 
preciere ale benefi
ciarilor la adresa mo
dului exemplar în 
care specialiștii ro
mâni contribuie ne
mijlocit la eforturile 
statelor maghrebiene 
pentru valorificarea 
resurselor lor natura
le în scopul propriei 
dezvoltări.

Agricultura consti-

mulți ani la eforturi
le colegilor lor maro
cani pentru extinderea 
unor culturi, îndeo
sebi de floarea-soare- 
lui. Pentru actualul 
plan cincinal Marocul 
și-a propus să cultive 
cu această plantă 
120 000 de ha, folosind 
în exclusivitate teh
nologie românească.

în Algeria, un baraj

mai important pentru 
Algeria". Schimburi
le de mărfuri româ- 
no-algeriene depășesc 
anul acesta nivelul de 
100 de milioane de 
dolari. prevăzut ini
țial. în ce privește Tu
nisia, volumul schim
burilor comerciale se 
dublează anul acesta 
față de ' 1974, cînd a 
fost aproape de patru

Specialiști români in țările Maghrebului
Secvențe ale unei cooperări prietenești

tilor români construc
ția primului port co
mercial marocan — 
Nadorul, la Medite- 
rana.

...Gafsa, bâzinul de 
fosfați care înscrie 
Tunisia între primele 
țări din lume dețină
toare de aceste bogă
ții. La punctul denu
mit M’Rata spe
cialiștii români au 
construit, tot cu uti
laje și proiecte de 
concepție româneas
că, un modern com
plex pentru extrage
rea. prelucrarea și 
transportul acestor 
bogății — care func
ționează zi și noapte 
în condițiile aride ale 
deșertului.

Peste tot, aceleași

tuie un alt șector pre
ponderent al econo
miilor naționale ale 
acestor țări în care 
România este prezen
tă. Ministrul marocan 
al agriculturii, AB- 
DESSALAM BERRA- 
DA, arăta, nu de mult, 
că primele unități 
agroindustriale pre
conizate a fi înfăptui
te în actualul plan 
cincinal al țării sale 
vor fi realizate după 
„experiență româneas
că". între acestea se 
numără două mari 
complexe pentru creș
terea și îngrășarea a- 
nimalelor. care ur
mează a fi organizate 
și exploatate în co
mun. Agricultorii ro
mâni participă de mai

care se construiește 
în prezent de specia
liști ai celor două țări 
va zăgăzui, chiar din 
anul viitor, apele rîu- 
lui k’Sob, din sud- 
estul țării, dirijîndu-le 
spre ogoare însetate 
din stepă.

în ce îi privește, a- 
gricultorii tunisienî 
folosesc mai ales ex
periența țării noastre 
în apiculturâ.

Se dezvoltă cu suc
ces și schimburile co
merciale cu țările 
Maghrebului. Minis
trul algerian al co
merțului, LAYACHI 
YAKER, declara nu de 
mult ziarului „El 
Moudjahid" că „Româ
nia este un partener 
economic din ce in ce

ori mai mare decît în 
1973 și de circa nouă 
ori față de 1969. Spo
rește, de asemenea, în 
proporții însemnate 
volumul schimburilor 
cu Marocul.

România își aduce 
contribuția la mate
rializarea altei pre
ocupări prioritare a 
țărilor maghrebiene, 
aceea de formare a 
cadrelor naționale 
proprii, de dezvoltare 
a unor activități știin
țifice, indispensabile 
progresului economic 
și social. Pe baza a- 
cordurilor încheiate, 
în Algeria, Maroc și 
Tunisia activează în 
prezent peste 1 000 de 
cadre didactice cărora 
li s-au încredințat

conducerea unor ca
tedre și clinici uni
versitare. „Nivelul a- 
tins de România în 
domeniul formării de 
cadre medicale, pe 
care îl cunosc mai 
bine, ne declara mi
nistrul tunisian al să
nătății, MOHAMED 
M’ZALI, este pentru 
țara noastră un exem
plu și în același timp 
un sprijin direct prin 
profesorii români care 
activează în clinicile 
noastre, împărtășind 
din experiența lor ti
nerilor tunisienî". La 
Universitatea alge
riană din Constantine 
urmează a fi organi
zate cu concursul spe
cialiștilor români mai 
multe institute de în- 
vățămînt superior, 
care vor funcționa cu 
dotații de specialitate, 
programe și cadre di
dactice din țara noas
tră.

Iată doar cîteva sec
vențe semnificative 
pentru raporturile de 
tip nou, bazate pe e- 
galitatea deplină în 
drepturi și avantajul 
reciproc. statornicite 
între România și tine
rele state maghrebie
ne. importantă con
tribuție la întărirea 
prieteniei cu popoare
le respective, la cauza 
făuririi unei noi or
dini economice și po
litice mondiale.

Mircea
S. IONESCU

Palatul conferințelor in
ternaționale de la Libre
ville, care va adăposti cea de-a 
14-a conferință la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane, din 1977, 
a fost inaugurat oficial de președin
tele Gabonului, Albert Bernard 
Bongo. Clădirea, cu o Suprafață totală 
de 5 300 metri pătrați, a cărei con
strucție a fost finanțată în întregime 
de statul gabonez, cuprinde un au
ditoriu de 2 000 locuri, echipat cu 
sisteme de sonorizare și traducere 
simultană, un studio de televiziune, 
un salon al presei și un centru de 
documentare.

Tîrgul internațional de 
bunuri de consum din ora?ul 
Malmoe, la care participă aproxima
tiv 400 firme din 24 de țări, s-a des
chis vineri. România expune. într-un 
pavilion național, o largă gamă de 
produse petrochimice și ale industriei 
ușoare.

Furt. Din vila unui industriaș 
italian, lingă Milano, au fost sustrase, 
joi noaptea, mai multe pinze de pic
tori celebri ca Tizian. Tiepolo. Ve
lasquez, Murillo și Rubens, precum 
și cîteva schițe atribuite lui Rafael. 
Valoarea operelor furate se ridică la 
12 milioane dolari.

Cursul francului francez 
în scădere. Bursa din Paris con* 
tinuă să se afle sub semnul tensiu
nii, provocată de scăderile constante 
ale cursului 'francului francez. Ra
portul de schimb între dolar și devi
za franceză a fost de aproximativ 
unu la cinci, unul din cele mai de
favorabile pentru franc.

Falimente. In primele ?asa 
luni ale acestui an. în Elveția au 
fost declarate falimentare 629 de fir
me. „Tribune de Geneve" subliniază 
că, în comparație cu aceeași perioadă 
a anului 1975, numărul falimentelor 
a crescut cu 18 la sută. Numai in 
luna iulie a.c.. în țară și-au încetat 
activitatea, devenind insolvabile. 90 
de întreprinderi, firme și magazine.

• ROZĂTOARELE Șl 
COMPUTERUL. Ca urmare 
a unuv scurt circuit, toate ope
rațiunile financiare ale Băncii 
centrale din Buenos Aires, bur
sei, precum și altor instituții 
financiare ale marii metropole 
argentinene au încetat brusc. 
Cauza acestei perturbații, cu 
urmări neplăcute pentru nume
roase instituții, întreprinderi și 
persoane particulare, a fost con
statată după destule căutări. 
Vinovate de întreruperea ope
rațiunilor bancare au fost niște 
banale... rozătoare. Aciuiați în 
încăperea ordinatorului Băncii 
centrale din capitala Argenti
nei, mai mulți șoareci au vrut 
probabil să încerce ce gust are 
cablul multicolor al computeru
lui și l-au ros, provocînd opri
rea complicatei mașini electro
nice ; aceasta și-a reluat activi
tatea abia după înlocuirea ca
blului cu pricina.

• APĂ DIN IMPORT? 
Agravarea penuriei de apă în 
Marea Britanie a determinat pe 
un armator britanic să propună 
folosirea cargourilor sale pen
tru importul acestui lichid de 
însemnătate vitală. El și-a ex
primat părerea că importul de 
apă constituie singurul remediu 
la situația creată prin lipsa de 
ploaie și reducerea îngrijoră
toare a rezervelor. „Dacă există 
o penurie de fier sau de lemn, 
importăm aceste produse ; de 
ce să nu procedăm la fel și cu 
apa ?“ — a argumentat el. Un 
purtător de cuvînt al adminis
trației apelor, care a luat atitu
dine față de această propunere, 
a arătat că operația ar fi ex
trem de costisitoare, avînd în 
vedere că necesitățile de apă 
numai pentru regiunea Londrei 
se ridica la 800 milioane de litri 
pe zi.

--------- MARGINALII --------
Un „secret" imposibil de aflat?

în vara anului 1969, 
fermierul american 
Harlan Helton din 
Kampfville, statul Il
linois, a făcut,. întîm- 
plător, o descoperire 
ce avea să arunce lu
mină asupra unei pe
rioade străvechi, a- 
proape impenetrabilă 
datorită scurgerii tim
pului : pe cînd vina 
— ca în atîtea alte 
dăți — fazani și iepuri 
ascunși în lanurile de 
porumb ale vecinului 
și prietenului său The
odore Koster, a desco
perit, în pămîntul a- 
finat, citeva vîrfuri de 
sulițe și lănci. Pă- 
trunzînd, mai tîrziu, 
cu plugul mai adine 
în pămint, a mai gă
sit cuțite și toporiști 
primitive din piatră. 
Aceste descoperiri au 
pus în mișcare o ex
pediție care avea să 
inițieze „cele mai 
mari săpături din e- 
misfera vestică", cum 
le consideră arheolo

gul Steward Strue- 
ver de la „Northwest
ern University" din 
Chicago, conducăto
rul expediției.

Pe baza celor des
coperite în „lanul de 
porumb" se poate a- 
firma că încă în urmă 
cu șapte milenii, în 
regiunea cuprinsă în
tre Illinois și Missis
sippi, localnicii se o- 
cupau cu vînatul, pen
tru a-și hrăni fami
liile. Aceasta înseam
nă 6 000 de ani îna
intea aztecilor. 4 000 
de ani înaintea civi
lizației grecești și 1 500 
de ani înaintea con
struirii piramidelor.

Arheologul Strue- 
ver consideră că a- 
cești vînători, proba
bil strămoși ai pieilor 
roșii, ar fi venit din 
nord-estul Asiei. Ex
pediția și săpăturile 
efectuate atestă o is
torie de 8 000—10 000 
de ani pe acest teri
toriu. Și- un fapt cu

totul deosebit: s-a 
dovedit, din punct de 
vedere științific, pe 
baza vestigiilor des
coperite, că în toa
tă această perioa
dă, pe teritoriul res
pectiv nu s-au purtat 
nici un fel de răz
boaie !

O descoperire care 
îndeamnă la reflecție. 
Oare omul modern, 
dispunînd de mijloace 
infinit superioare de 
asigurare a traiului, 
dar și de distrugere, 
nu va reuși — se în
treabă „Frankfurter 
Rundschau", într-un 
sugestiv comentariu — 
odată cu aducerea la 
lumină a acestor vesti
gii să descopere și 
„secretul" strămoșilor 
de acum șapte mile
nii : acela de a nu 
mai cunoaște ce este 
războiul ?

G. DASCALU

• MICHELANGELO - 
ARHITECT. Numeroase schi
țe de arhitectură aparținînd re
numitului sculptor și pictor al 
Renașterii Michelangelo au 
fost descoperite, în timpul unor 
lucrări de restaurare a bazilicii 
San Lorenzo din Florența. Ele 
datează din anul 1530 și experții 
italieni cred că au fost execu
tate in legătură cu construcția 
bibliotecii Laurenziana. în mai 
a.c. au mai fost descoperite la 
Florența 56 de asemenea de
sene. Toate aceste descoperiri 
vor fi prezentate. în curînd. pu
blicului în cadrul unei expoziții.

o CLINICĂ VEGE
TALĂ. La Tokio s-a deschis 
prima clinică din lume destina
tă tratării și prevenirii îmbol
năvirilor la plante. In cadrul ei 
sint examinate flori aduse de 
locuitorii orașului, se acordă 
consultații pentru „pacienții" 
netransportabili (pomi, arbuști), 
se fac internări în staționarul 
propriu. Clinica dispune de seră 
și personal de îngrijire care a- 
sigură temperatura și umidita
tea necesare plantelor, adminis- 
trînd, totodată,, hrana prescrisă. 
Dincolo de aspectul său insolit, 
noua instituție are o însemnă
tate practică deosebită, prin in
termediul clinicii semnalîn- 
du-se și eradieîndu-se diferite 
maladii și dăunători ai vegeta
lelor.
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