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Ziariștii presei noastre comuniste trebuie sa fie 
animați de un puternic spirit partinic, de dorința 
arzătoare de a contribui, prin scrisul lor, la progresul 
general al societății noastre, la împlinirea marii opere 
de edificare a socialismului și comunismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

0 misiune de cinste
și inaltă răspundere 

încredințată de partid
înscrisă de partid in calendarul 

sărbătorilor tradiționale ale po
porului nostru, ZIUA PRESEI RO
MANE dobândește an de an, pen
tru slujitorii cuvîntului tipărit, ai 
radioului și ai televiziunii, noi și 
tot mai ample semnificații. Ziua 
de 15 august marchează și aniver
sarea apariției primului număr al 
„Scînteii" — „moment de seamă 
din istoria mișcă
rii revoluționare 
din România" — 
așa cum aprecia 
secretarul general 
al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. De la 
acest eveniment se 
împlinesc azi 45 
de ani.

„Ziua presei" 
este un prilej 
pentru noi de a 
trece în revistă 
Înfăptuirile și pro
gresele realizate, 
de a analiza în spirit autocritic do
meniile în care mai avem neîmpli- 
niri și neajunsuri, de a evalua în
treaga noastră activitate în lumina 
imperativelor puse în fața presei, a 
gazetarilor comuniști de Partidul 
Comunist Român.

Este acum o fericită ocazie de a 
•voca preocuparea statornică a 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, pentru 
îndrumarea de zi cu zi a „Scân
teii", a întregii prese scrise și au
diovizuale, sprijinul prețios pe care 
11 primim în mod constant din par
tea secretarului general al parti
dului pentru a ne îndeplini, la ni
vel tot mai înalt, menirea de 
purtători ai cuvîntului partidu
lui în rîndurile oamenilor mun

cii de pe Întreg cuprinsul țâ
rii. Pentru noi, cei ce scriem, ti
părim și difuzăm „Scînteia", ade
vărul fundamental, definitoriu al 
întregii noastre activități este cel 
subliniat în repetate rînduri de to
varășul Nicolae Ceaușescu. potrivit 
căruia prestigiul cucerit in rindul 
maselor, dragostea și prețuirea de 
care se bucură presa noastră din

Astăzi este „Ziua presei române“ și se 
împlinesc 45 de ani de la primul număr 
al „Scînteii“ - ziar creat de Partidul 
Comunist Român ca armă a luptei sale 
împotriva vechii orînduiri, pentru triumful 

cauzei socialismului

partea întregului popor trebuie păs
trate ca lumina ochilor prin afir
marea tot mai puternică a spiritu
lui partinic, a principialității revo
luționare în slujirea intereselor 
vitale ale poporului român, ale con
strucției socialiste in patria noas
tră. Principiul ce a chezășuit și 
chezășuiește creșterea neconte
nită a forței de înrîurire a „Scîn
teii", a audienței sale în rîndu
rile celor ce muncesc de la ora
șe și sate îl constituie conducerea 
și îndrumarea continuă și nemij
locită de către partid, faptul că, in 
toate împrejurările, pentru „Scân
teia", pentru cei ce o redactează 
și o tipăresc, n-a existat și nu e- 
xistă țel mai înalt, menire mai pro
fund înrădăcinată în conștiințe de- 
cit slujirea politicii partidului de

ridicare a țării noastre pe trepte 
tot mai înalte de progres și civili
zație.

E o realitate de netăgăduit : ni
mic nu reflectă mai cuprinzător
suflul evenimentelor ce definesc
viața unui popor, cadența înain
tării sale istorice decit presa scri
să. vorbită sau in imagini. De a- 
ceea, e pe deplin firesc ca presa 

noastră să vibre
ze, ca un seismo
graf sensibil, la 
rezonanta eveni
mentului ce și-a 
pus pecetea asu
pra actualei eta
pe a dezvoltării 
istorice a Româ
niei socialiste — 
Congresul al XI- 
lea al partidului 
— să respire în 
paginile ei cli
matul de însu
flețită activitate 
creatoare gene

rat de acest moment cu pro
funde și fertile consecințe în în
treaga viață a societății noastre, 
în conștiința oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei. Progra
mul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism consti
tuie sursa nesecată de inspirație 
creatoare, substanța însăși a mun
cii noastre de gazetari comuniști.

Pornind de la această Cartă fun
damentală. de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, a națiunii 
noastre socialiste, de la documen
tele Congresului al XI-lea, care 
deschid o etapă nouă în istoria pa-
(Continuare în pag. a V-a)
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La întreprinderea de mașini grele din București (în fotografie) s-au fabricat 
primele turboagregate de mare putere, din care 5 de 330 MW, prima coloană 
de sinteză pentru industria chimică ; aici se produc cele mai mari mori de 
ciment din tară, utilaje și piese de cea mai mare complexitate pentru indus
tria siderurgică. Mîini harnice și pricepute asigură acestor „giganți ai tehnicii" 
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NAȚIONALE

I.M.G.B. - Emblemă 
de mîndrie

a Industriei noastre
I.M.G.B. — inițiale ce au devenit 

emblemă de mindrie a industriei 
noastre constructoare de mașini. Aici, 
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE DIN BUCUREȘTI, pe zi ce 
trece, harnicul colectiv al unității 
obține noi succese în întrecerea so
cialistă.

— De la începutul anului și pînă 
acum, planul a fost depășit la toți 
indicatorii săi de bază — ne spunea 
secretarul comitetului de partid, Ser
giu Iliescu. La producția-marfă, bu
năoară, prevederile de plan au fost 
depășite cu peste 20 milioane lei, 
sarcina de creștere a productivității 
muncii pe un angajat cu 800 lei, pe 
această cale obținîndu-se întregul 
spor al producției industriale.

— Cum vor arăta graficele între
cerii socialiste la 23 August ?

— La o serie de indicatori, de pe 
acum au fost înfăptuite și depășite 
angajamentele asumate in cinstea zi
lei de 23 August și chiar cele anuale. 
Astfel, economiile de metal obținute 
pină in prezent sînt superioare cu 28 
la sută angajamentului anual, iar 
cele de energie electrică și combus
tibil reprezintă 75 la sută din can
titatea pe care ne-am angajat să o 
economisim in acest an. După cum 
se cuvine reținut că. pînă la 23 Au
gust, producția-marfă suplimentară 
se va ridica la circa 21 milioane lei. 
(Ilie Ștefan).

Din cronica 
acestor zile

• în întâmpinarea zilei de 23 Au
gust, harnicul colectiv de Ia între
prinderea de confecții Craiova a 
îndeplinit planul la producția-marfă 
pe 8 luni ale anului cu aproape 20 
de zile mai devreme, ceea ce va 
permite obținerea unei producții su
plimentare în valoare de circa 70 mi
lioane lei. S-a consemnat, de aseme
nea, creșterea productivității muncii 
în aceeași perioadă cu aproape 4 000 
lei pe lucrător față de nivelul stabi
lit. (Nicolae Băbălău).

• Elaborind, zilele acestea, cea 
de-a 950-a tonă de aluminiu primar 
și aliaje peste sarcinile de plan la 
zi. harnicul colectiv al întreprinderii 
de aluminiu din Slatina a îndeplinit 
95 la sută din angajamentul anual 
și și-a depășit considerabil prevede
rile celui asumat in cinstea zilei de 
23 August. (Emilian Rouă).

• La Cluj-Napoca luna august este 
dedicată recordurilor în producție. 
Ele se înregistrează la „Carbochim", 
întreprinderea mecanică de material 
rulant, la „Sinterom", în unitățile de 
industrie locală ș.a. Nu întîmplător, 
în întreprinderile industriale ale mu
nicipiului s-a realizat, de la începu
tul anului și pînă în prezent; o pro
ducție suplimentară de 291,5 milioa
ne lei. Totodată, pe municipiu, chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 5,3 lei. S-au eco
nomisit, printre altele, 14173 MWh 
energie electrică, 18 000 tone de com
bustibil convențional, 1745 tone de 
metal ș.a. (Alexandru Mureșan).

Conducerea partidului și statului a 
sărbătorit sîmbătă. într-un cadru 
festiv, pe tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, cu prilejul împlinirii 
virstei de 60 de ani.

La masa tovărășească ce a avut 
loc au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ștefan Voi tec. Emil Bobu,

Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Ion Ioniță, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Iosif Uglar, Ilie Verdet, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Ion Dincă, Mihai Gere, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, împreună 
cu soțiile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au adresat calde felicitări tova
rășului Manea Mănescu, urîndu-i 
multă sănătate, fericire și putere de 
muncă.

în timpul mesei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Manea Mă
nescu au rostit toasturi.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă Manea Mănescu,
Dragi tovarăși,
Doresc să exprim, in numele condu

cerii partidului și statului, calde feli
citări tovarășului Mănescu cu prile
jul împlinirii virstei de 60 de ani și 
a unei îndelungate perioade de acti
vitate in partid și in diferite munci 
de răspundere, iar acum — în cadrul 
Comitetului Politic Executiv și ca 
prim-ministru al guvernului.

Desigur, e de la sine înțeles că 
este important să reușești să trăiești 
atiția ani și să mergi mai departe, dar 
mai important este să poți spune ce 
ai făcut in 60 de ani și cum ți-ai 
trăit viața. Atunci cind poți spune 
că în acești ani ai servit intr-o anu
mită măsură interesele partidului, 
ale patriei, ale întregului popor, a- 
ceastă sărbătorire poate să capete 
alte semnificații. Eu cred că se poate 
spune că Manea Mănescu a adus in 
acești ani în care a activat ca mem
bru al partidului și in diferite munci 
de răspundere contribuția sa la dez
voltarea activității partidului, a statu
lui nostru, iar acum, împreună cu co
lectivul de conducere din care face 
parte, iși aduce contribuția Ia înfăp
tuirea Programului și hotărîrilor Con
gresului al XI-lea de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, de ridicare a țării noastre pe o 
treaptă superioară de dezvoltare.

Avem rezultate bune în activitatea 
noastră ; primele 7 luni ale noului 
cincinal s-au încheiat cu rezultate 
pozitive in toate domeniile, dar, așa 
cum se cunoaște, avem incă multe 
de făcut in direcția perfecționării ac
tivității noastre și, mai cu seamă, a 
activității de conducere a diferitelor 
sectoare economico-sociale.

Facem eforturi mari din punct de 
vedere economic, acționăm pentru a 
introduce cuceririle științei in toate 
domeniile de activitate, facem efor
turi mari și în perfecționarea con
ducerii, a creșterii rolului partidului 
în toate domeniile de activitate. In-

glst Insă asupra acestui aspect pen
tru că, pină la urmă, de felul in care 
vom ști să îmbunătățim activitatea, 
să dezvoltăm spiritul de răspundere 
și de exigentă in toate domeniile de
pinde înfăptuirea cu succes a pro
gramului nostru.

Avem o clasă muncitoare minuna
tă, o țărănime și o intelectualitate 
care acționează eu multă fermitate 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui. în economie s-a demonstrat in 
cîteva ocazii că anumite lucruri des
pre care unii spuneau că se pot so
luționa in 8 luni sau in 12 luni s-au 
putut soluționa într-o lună și jumă
tate — cu mobilizare, cu efort, cu o 
bună organizare și cu disciplină. A- 
ceasta arată ce forță și ce capacitate 
avem pentru a soluționa problemele 
puse de Congresul partidului, pro
bează că, realmente, programul de 
dezvoltare a industriei, agriculturii, 
științei și culturii, de ridicare a bu
năstării poporului nostru poate fi 
nu numai realizat in acest cincinal, 
ci și depășit. Esențialul este buna 
organizare, eforturile fiecăruia, in 
domeniul său de muncă, disciplină, 
fermitate.

în această privință, consider că, 
intr-adevăr, Comitetul Politic Exe
cutiv, toate organele noastre de par
tid și de stat trebuie să acționeze cu 
mai multă hotărire, in spiritul Pro
gramului partidului, al hotăririlor 
Congresului al XI-lea, care s-a ocu
pat pe larg de această latură a ac
tivității noastre.

Avem rezultate bune și in ce pri
vește activitatea noastră internațio
nală. dezvoltarea colaborării în toate 
domeniile cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate. Aș menționa, in acest sens, 
și hotărirea luată prin consens de 
Conferința de la Colombo ca România 
să fie invitată să participe la toate 
activitățile țărilor nealiniate — ceea 
ce constituie o confirmare a justeței 
politicii partidului nostru, a României, 
care, ca țară socialistă, dezvoltă co

laborarea cu toate forțele care se 
pronunță pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională, 
pentru soluționarea problemelor 
complexe cu participarea tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
sau de orinduire socială, extinde 
colaborarea, inclusiv cu țările capita
liste dezvoltate, în spiritul princi
piilor coexistentei pașnice. Viața de
monstrează justețea hotăririlor Con
gresului al XI-lea, a întregii poli
tici internaționale a partidului nostru.

Iată de ce putem spune că, in
tr-adevăr, hotăririle adoptate de 
partidul nostru, linia sa politică co
respund pe deplin intereselor po
porului nostru, cauzei socialismului, 
progresului și păcii. Fiecare. Ia locul 
său de muncă, trebuie să facă totul 
pentru realizarea in viață a acestei 
politici.

Trebuie să menționez că. în activi
tatea sa în Comitetul Politic Execu
tiv și ca prim-ministru. Manea Mă
nescu iși aduce contribuția activă Ia 
infăptuirea acestei politici și noi toți 
dăm o apreciere corespunzătoare a- 
cestei activități.

Aș dori să urez lui Manea Mănescu, 
acum, la a 60-a aniversare a zilei 
sale de naștere, dar și a unei pe
rioade îndelungate de activitate în 
mișcarea revoluționară, să continue 
să pună toate cunoștințele și forțele 
sale în slujba cauzei noastre revolu
ționare, a partidului, pentru înfăp
tuirea politicii elaborate de Congre
sul al XI-lea, a Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru infăptuirea 
politicii externe a partidului nostru, 
să acționeze, împreună cu întregul 
coleetiv din care face parte, pentru 
ridicarea țării noastre pe culmi și 
mai inalte, care să deschidă poporu
lui nostru calea spre o viață tot mai 
demnă, tot mai bună.

Cu aceasta doresc să ridic paharul, 
urîndu-i multă sănătate, putere de 
muncă și, desigur, rezultate cit mai 
bune in activitatea sa, multă feri
cire 1

încep cu istoria unui 
sentiment. El se naște de 
mult. Atunci cînd am scris 
primul reportaj ? Oare nu 
sună patetic, naiv 7 Dar eu 
am trăit bucuria pură a 
mirării, a descoperirii unui 
lucru nou, atît de simplu și, 
cu toate acestea, neașteptat 
de viu, trăire pură înainte 
de cuvînt. Scepticul clatină 
capul, cel grăbit a și dispă
rut cu mașina lui după col
țul străzii, altul se scarpină 
după ureche, vorbe, spune 

4 el. Nu, prietene, ii spun, 
nu numai asta, vorbele 
sint doar semne ale fapte
lor. Eram foarte tinăr cînd 
am fost la Onești, la Bicaz, 
la Săvinești. la Roman și 
am văzut acolo marile șan
tiere. Au fost primele ex
periențe. Erau acolo oa
meni veniți din toate col
țurile țării. Erau tineri, 
aspri și veseli. Erau îngin- 
durați, hotăriți, mi se pă
reau animați de o pasiune 
care nu avea nimic întune
cat. Scriam reportaje pe 
genunchi, pe un colț de 
masă în cantina nu tocmai 
curată, întorceam o căldare 
cu gura în jos, sprijineam 
acolo carnetul îngust, lun
guieț și transcriam repede 
felul cum vorbeau acei oa
meni. cum se mișcau, ce 

I. Tocmai aflasem că

un scriitor pe care îl admi
ram își scrisese prima car
te în timp ce lucra de 
noapte, caloriferist sau așa 
ceva, pe fundul unui butoi 
de metal. Oho, și el nu 
avusese la indemînă „ma
terialul" meu. Era în mine 
vanitate și entuziasm. Vo
iam să-i „prind", cum spu-

Vremuri epice pe care Ie 
scotoceam cu un ochi liric. 
Scoteam destule fraze reto
rice. plecate însă din în
credere și speranță. Eu cre
deam în industrie. înce
peam maturitatea, dacă pot 
să spun așa. cu o inimă de 
pașoptist. Neștiut și ireme
diabil optimist, îmi publi-

vit pentru a-i face să în
țeleagă sensul lungilor fra
ze exclamatorii cu care 
scriam altă dată reportaje. 
Folosesc pluralul ca pe încă 
un mijloc ce ar putea su
gera solidaritatea tinerilor 
reporteri de atunci, ano
nimi cu suflet adine.

Istoria unui sentiment...

Doar munca face omul-om
Reportaj de George BALĂIȚA

neam pe vremea aceea, în 
adevărul lor elementar, în 
mișcarea neîntreruptă care 
îi purta prin ger și canicu
lă, pufoaice, cămăși cadri
late, cizme de cauciuc, că
ciuli cu urechi, acordeon, 
tîrnăcop, picamer, bineînțe
les, volan, cupa uriașă a 
excavatorului. Voiam să am 
îndărătnicia, voioșia, nepă
sarea lor în fata inevitabi
lei încordări a schimbării. 
Armăturile de oțel, betonul, 
uriașele tronsoane cenușii, 
brațul macaralei erau pen
tru mine ocheane prin care 
priveam fără sfială în timp.

cam reportajele la un ziar 
de provincie citit de oame
nii despre care scriam, mi
rosul cernelii de tipar în 
diminețile senine sau ce
țoase era pentru nasul meu 
de provincial un fel de 
abur glorios. Cu atît mai 
mult cu cit totul se .pe
trecea pe pămîntul Moldo
vei, orășele și tirguri, locuri 
istorice pe care de mult nu 
se mai petrecuse ceva. 
Astăzi acele locuri mult 
schimbate vorbesc încrede
rii mele juvenile. Pentru că, 
foarte tineri, noi trebuia să 
găsim tonul cel mai potri-

Aș fi început cu siguranță 
altfel, dacă zilele trecute, 
aflindu-mă la Buhuși (fa
brica, pentru localnici și 
veterani, mai exact între
prinderea de postav, prin 
„trecutul" și „actualitatea" 
ei, aș zice un monument și 
totodată o prezentă de ulti
mă oră a industriei ușoare 
românești), nu aș fi cunos
cut acolo un om devotat și 
onest, una dintre acele fiin-* 
țe lipsite cu totul de tru
fie, privire blîndă și miș
cări calme, aproape timi
de. vorbe puține, dar un 
zimbet înțelegător, cum

spuneau bătrînii, un om de 
pus la rană. N-ai nevoie în 
preajma unor astfel de oa
meni să-i iscodești, să-i 
întrebi, să afli, să-i faci să 
vorbească. Ceva din adîn- 
cul lor transmite liniște și 
siguranță. Pe umerii lor 
uneori firavi stă o bună 
parte din lumea asta jumă
tate luminată, jumătate în
tunecată. Imaginea lui A- 
tlas care tine singur globul 
pe grumaz nu mi s-a părut 
niciodată prea convingă
toare. Omul despre care 
vorbesc și care m-a făcut o 
clipă să-mi amintesc în ter
meni oarecum romanțioși 
despre aspra ucenicie de 
reporter este o muncitoare 
de la țesătoria-bumbac. Se 
numește Maria Burhui. Are 
patruzeci de ani. De două
zeci și patru lucrează in fa
brică, în același loc, la ace
lași război. în primul (sau 
în al doilea ?) an a plătit o 
penalizare, parcă 25 de lei, 
o neatenție, lipsă de expe
riență, cui nu i se întîm- 
plă... Nu, nu așa, ei nu i s-a 
mai intimplat niciodată o 
asemenea rușine, da. un 
lucru nepotrivit pentru ci
neva care își respectă me
seria, nu-i îngăduit 1 Ea a 
lucrat bine și înainte de
(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvîntul tovarășului Manea Mănescu
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși și prieteni.
în cadrul acestei reuniuni tovără

șești. ocazionată de aniversarea zilei 
mele de naștere, vă rog să-mi îngă
duiți să exprim recunoștința mea cea 
mai profundă Partidului Comunist 
Român, clasei muncitoare, care mi-au 
dat — incă din tinerețe — educația 
politică revoluționară și cea mai 
strălucită învățătură — socialismul 
științific.

Cea mai mare fericire a vieții mele 
o constituie onoarea de a face parte 
din cei peste două milioane și jumă
tate de membri ai partidului comu
niștilor români, luptători hotăriți 
pentru libertatea, independenta și 
prosperitatea patriei noastre socia
liste.

Cuprins de emoția firească a aces
tui moment, doresc să evoc, dragi 
tovarăși, faptul că în urmă cu peste 
40 de ani m-am atașat cu credință 
nestrămutată cauzei revoluționare a 
Partidului Comunist Român. în care 
am văzut singura forță politică ca
pabilă să rezolve marile probleme 
sociale și naționale cu care se con
fruntau de veacuri tara și poporul 
nostru.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că partidul eroic al celor ce mun
cesc. care a ieșit victorios din toate 
încercările grele ale timpurilor, a 
condus in mod strălucit clasa mun
citoare. forțele sociale progresiste pe 
drumul drept și neabătut al luptei 
pentru eliberarea națională și socia
lă. redînd tării bunul cel mai de 
preț, suveranitatea și independența

națională. Iar poporului român dem
nitatea. onoarea și dreptul sacru de 
a fi stăpîn deplin pe destinele sale.

Trăiesc un sentiment de adincă 
mindrie patriotică pentru faptul că 
Partidul Comunist Român — centrul 
vital al națiunii noasțre socialiste — 
ă ridicat tara pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a înălțat prestigiul 
României în lume, militind cu con
secventă revoluționară pentru colabo
rarea dintre țările socialiste, pentru 
solidaritatea internațională a clasei 
muncitoare, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste, pentru li
chidarea imperialismului și colonia
lismului, pentru înfăptuirea noii or
dini politice și economice, în care 
popoarele, libere și independente, să 
se dezvolte nestînjenit într-un climat 
de cooperare, coexistență pașnică și 
justiție internațională.

Profundele transformări revoluțio
nare. uriașele victorii obținute pe 
frontul construcției socialiste, întru
chipare strălucită a activității rod
nice a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, confirmă realis
mul programelor noastre de dezvol
tare economico-socială. justețea li
niei generale a partidului. întărirea 
continuă a rolului său de forță con
ducătoare a societății, unitatea in
destructibilă. coeziunea de granit a 
întregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Larga deschidere spre viitor, spiri
tul cutezător și realist promovat de 
Congresul al XI-lea, Programul 
Partidului Comunist Român, liniile 
directoare cu privire la dezvoltarea 
social-economică în cel de-al șase

lea plan cincinal și în perioada ani
lor 1981—1990 înfățișează cu deose
bită forță de convingere strategia 
revoluționară, opțiunile fundamen
tale care prefigurează imaginea mi
nunată a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu a spus :

Este deosebit de plăcut pentru 
mine, ca participant la activitatea 
desfășurată în toți anii construcției 
socialiste, să reliefez că etapa cea 
mai fertilă din istoria contemporană 
a României o reprezintă ultimul de
ceniu, .perioadă in care destinele 
partidului și poporului sînt conduse 
cu înțelepciune și fermitate revolu
ționară de cel mai iubit și respectat 
fiu al poporului român, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și pro
motorul puternicului avînt creator 
al societății noastre, al perfecționării 
conducerii științifice a întregiii vieți 
sociale, al adincirii democrației 
muncitorești, al instaurării normelor 
și principiilor eticiii și echității so
cialiste. al adevăratului umanism in 
societatea noastră.

Sub conducerea sa clarvăzătoare 
politică, vocația creatoare construc
tivă a talentatului popor român și-a 
găsit împlinirea în rezultatele re
marcabile obținute pe plan intern și 
internațional, în afirmarea plenară a 
României ca stat independent și su
veran.

Intensa și rodnica activitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat și revoluționar consecvenți
(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Auto- 
bibliotecă

Ce altă destinație mai poate 
căpăta un autobuz, după ce „și-a 
trăit traiul și și-a mincat măla
iul", in calitate de mijloc de 
transport in comun ? La Galați 
(și, se pare, că nu numai acolo), 
unele din autobuzele casate, 
care au tras pentru totdeauna 
„pe dreapta", au fost transfor
mate in magazine (staționare și 
mobile), in autocabane-dormitor 
(ca acelea din tabăra pioniereas
că din pădurea Girboavele), iar 
de curind și in autobuz-biblio- 
tecă. O asemenea originală bi
bliotecă și-a făcut apariția pe 
platforma combinatului siderur
gic. tn felul acesta, împrumutul 
de cărți se face direct la locul 
de muncă al amatorilor de lec
tură, respectiva bibliotecă... miș
cătoare avind un riguros pro
gram de apariție și staționare 
temporară pentru fiecare secție 
și atelier din combinat.

Noi construcții de locuințe în orașul minerilor — Vulcan

Alcoolul
nu este aliment...

Consumat la petreceri, ca șl la „necaz", considerat remediu împo
triva timidității, intr-un fel sau altul, alcoolul sub diferite forme de 
băuturi a intrat în alimentația tradițională a omului din cele mai vechi 
timpuri. Poate fi însă el considerat un aliment? întrebarea am adre
sat-o conf. dr. Constantin DUMITRESCU, de la catedra de nu
triție și boli metabolice a Institutului medico-farmaceutic din Bucu
rești.

la temelia viitorului oraș munca tuturor

| Nuntașii
de aur

în casa lui Gavril Damaș, din 
comuna Jamu Mare, județul Ti
miș, a fost nuntă mare. A fost 
„nunta de aur" a socrilor săi. 
Dumitru și Ecaterina Bot, luați 
in grijă, pentru tot restul vieții, 
de către ginere și de fiica lor 
cea mai mică, Silvia. Au dat 
noroc întru sănătatea sărbători
ților cei trei copii ai lor, astăzi 
și ei cu copii. A venit la nun
tă un popor de rude și prieteni. 
Cu toții au rostit numai cuvinte 
de stimă și prețuire pentru 
înaltele virtuți morale ale celor 
doi nuntași de aur, întreaga lor 
existentă de muncă și convie
țuire constituind o pildă pentru 
propriii copii — și nu numai 
pentru ei.

Surpriza 
de la miezul
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| Lustru... cu

I nopții
IPe poarta Întreprinderii de in

dustrializare a cărnii din Brașov

Ia ieșit o autodubă. Tocmai cind 
să se „piardă", cu toată viteza, 
in noapte, a fost stopată de sub
ofițerii de miliție Vasile Donțu

Iși Viorel Munteanu. Autoduba 
transporta 898 kilograme de 
carne. Un transport fără nici

Iun act însoțitor. Destinația ? 
Mister. Dar nu chiar at.it de— 
misterios, spre a nu putea fi

I dezlegat. Cercetările au stabilit 
că, de la o vreme, gestionarul 
Iosif Caracsony, împreună cu 
șoferii loan Popa și Vdsile Mol-

Idovean, „acoperiți" de întune
ricul nopții și de „vigilența" paz
nicului Pătru Drăghici, au sus-

Itras cantități mari de carne din 
întreprindere, pe care au valo
rificat-o apoi prin intermediul 
unor indivizi de teapa lor. Deși

I valorificau, îndeosebi, carne de 
porc, au făcut-o de... oaie, fiind 
trimiși să dea seamă in fața

I instanței de judecată.

Ouăle
I de rată...»

în comuna Jucu de Jos, 
dețul Cluj, a fost nuntă mare. 
Pe puțin 400 de nuntași. Veselia 
a fost pe măsură. Cit despre 
ospăț, ce să mai vorbim : n -au 
lipsit nici gustările, nici sarma
lele, nici fripturile, nici prăji
turile... Dar tocmai de la prăji
turi, făcute cu ouă de rață, și 
de la o salată cu maioneză a 
venit tot necazul. Nici n-a apu
cat bine să se termine nunta, 
că mesenii au și început, rînd 
pe rind, să acuze dureri, ame
țeli. Mulți dintre ei au trebuit 
să fie internați la spitalul de 
urgență. Din cercetările făcute 
rezultă că, în afara ouălelor de 
rață, neindicate în prepararea 
prăjiturilor, n-au fost asigurate 
nici condiții igienice de prepa
rare a alimentelor și de păs
trare a lor la rece.

J*
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în aceste zile de vară, locuitorii co
munei Bălțătești, din județul Neamț, 
constituiți în echipe speciale de zi
dari, dulgheri și zugravi, se află pe 
schelele de construcție a centrului 
civic. Se lucrează intens la finisarea 
celui de-al doilea bloc cu 40 de apar
tamente, la edificarea noului com
plex comercial și la extinderea rețe
lei de canalizare. într-un alt punct 
de lucru, localnicii — cu sprijinul 
specialiștilor de la Institutul de bal
neologie din București — au ajuns cu 
forările pentru captarea de noi pîn- 
ze de ape minerale clorosodice la o 
adîncime de peste 200 m. De aseme
nea, după orele de muncă în cîmp, la 
strînsul recoltei, cetățenii acestei fru
moase așezări montane — cu o ve
che tradiție în cura balneară — își 
găsesc timp și pentru întreținerea 
parcurilor, a locurilor de joacă pen
tru copil, a peluzelor cu flori etc. 
Acest efort general al obștii, pus în 
slujba intereselor ei, a progresului 
economico-social și edilitar-gospo- 
dăresc al. comunei, ne invită la un 
dialog mai amplu cu edilii și con
structorii Bălțăteștiului — una din 
cele 120 de comune care vor deveni 
centre urbane în'acest cincinal.

în fața schiței de sistematizare, 
care poartă girul cetățenilor ca 
participanti directi la elaborarea

el, a documentațiilor șl proiectelor 
necesare, tovarășul loan Axinia. pri
marul comunei, ne înfățișează cîteva 
din obiectivele principale prevăzute 
a se construi in acest cincinal. „Este 
vorba, în primul rînd — ne spune 
primul gospodar al comunei — de 
construcția a peste 400 de case cu

rurală are două funcții economice de 
bază (una balneară, prin extinderea 
bazei de tratament a stațiunii actua
le, de la 450 la 1 200 de locuri pe se
rie) și alta agricolă — cu două sub- 
ramuri puternice : zootehnia (în cu- 
rind se va da în folosință primul 
complex de creștere a bovinelor) și

PREOCUPĂRI PENTRU VALORIFICAREA
RESURSELOR LOCALE LA BĂLȚĂTEȘTI-NEAMȚ

parter și etaj. De asemenea, un liceu 
prevăzut cu internat și cu o sală de 
sport, o policlinică, extinderea rețe
lei de apă potabilă și de termofica- 
re, construirea de noi unități comer
ciale și de servire, o librărie, de alte 
obiective înscrise în schița de siste
matizare care, în acest cincinal, vor 
îmbogăți mult zestrea edilitară a vi
itorului nostru centru urban**.

Continuăm dialogul din fața schi
ței de sistematizare pe teren, la di
mensiunea reală a faptelor, acolo 
unde — prin hărnicia oamenilor — o 
bună parte dintre obiectivele amin
tite au și prins contur. O primă con
statare : această frumoasă așezare

pomicultura (livezile comunei se vor 
extinde cu încă 22 ha). Dublate de 
o dezvoltare continuă a culturii plan
telor tehnice și a unităților presta
toare de servicii de utilitate publică, 
cele două funcții economice de bază 
ale comunei asigură în prezent — și 
o vor face și mai bine in viitor — 
condiții materiale tot mai bune pen
tru ridicarea standardului de viață 
al locuitorilor. De altfel, pe această ' 
bază a fost posibil ca, în ultimii doi 
ani, să se construiască 140 de case 
noi, să apară in centrul civic prime
le 10 clădiri cu două niveluri și două 
blocuri a cite 40 de apartamente fie
care.

Cînd unii își fin vecinii treji
pînâ la cîntatul cocoșilor

— în calitate de specialist care ați 
abordat și astfel de probleme, ce ne 
puteți spune despre obișnuința sau 
dependența de alcool 7

— S-a demonstrat destul de re
cent că alcoolul intervine în metabo
lismul catecolaminelor, mai ales 6ub 
forma sa de acetaldehidă (produs ce 
rezultă din transformarea alcoolului 
în organism). în această situație, în 
organism iau naștere unii alcaloizi 
din grupa opiului care explică de
pendența față de alcool, aproape ca 
în cazul drogurilor sau stupefiante
lor. Așadar, alcoolul, fără a fi toxic 
prin ei însuși, poate deveni toxic și 
dăunător prin modul 
nare, comportîndu-se 
ca un stupefiant. Este 
omul normal, sănătos 
de alcool.

Dacă este vorba

său de elimi- 
ca un drog și 
clar astfel că 
nu

, Străbătînd comuna, am constatat că 
acest proces de înnoire continuă a 
așezării este însoțit de respectarea 
întocmai a prevederilor Legii siste
matizării privind regimul de înălți
me, de densitate și de aliniere a tu
turor construcțiilor la căile principa
le de circulație. O notă distinctă a 
tuturor construcțiilor care asigură 
Bălțăteștiului condițiile pentru a de
veni „din mers" oraș agraro-balnear 
constă în valorificarea tot mai accen
tuată a tradițiilor arhitectonice spe
cifice și a materialelor locale. „Avem 
la dispoziție — ne spunea în conti
nuare primarul — un set de 30 de 
proiecte în tot atîtea variante arhi
tectonice și soluții constructive. A- 
ceste proiecte ne-au fost asigurate 
gratuit de către secția de arhitectu
ră și sistematizare a consiliului popu
lar ’județean, iar la elaborarea lor 
s-a ținut cont de arhitectura speci
fic locală, de propunerile cetățenilor 
și de condițiile materiale existente. 
Aceeași secție ne asigură și asisten
ța tehnică corespunzătoare. Si încă 
un lucru îmbucurător : cetățenii sînt 
nu numai participant! activi la elabo
rarea schiței de sistematizare, a do
cumentațiilor și proiectelor necesa
re, ci și realizatori direcți ai obiec
tivelor stabilite".

într-adevăr, de la mic la mare, ce
tățenii Bălțăteștiului se află în aces
te zile pe șantierele sistematizării. 
I-am intîlnit în plin efort pentru ex
tinderea • rețelei principale de ali
mentare cu apă potabilă cu încă 12,5 
km, pentru finisarea unui nou 
cu 20 de apartamente destinat 
cialiștilor și pentru executarea 
lucrări gospodărești. „Desigur, 
lizările obținute pînă acum pe 
sistematizării nu ne dau dreptul la 
automulțumire — ne asigură, in în
cheiere, primarul comunei. Sîntem 
conștienți că mai avem încă multe de 
făcut. Mă refer îndeosebi la necesi
tatea de a impulsiona acțiunea de 
valorificare pe o scară și mai largă 
a materialelor locale — lemn, pia
tră, nisip etc., care să conducă la 
ieftinirea costului construcțiilor. De 
asemenea, avem în vedere grăbirea 
lucrărilor menite să asigure racorda
rea instituțiilor din centrul civic la 
centrala termică a stațiunii, care dis
pune de capacitatea necesară. Va 
trebui, în același timp, să luăm mă
suri de pe acum pentru ramificarea 
rețelei de apă potabilă de la conduc
ta principală spre instituțiile locale 
și spre locuințele cetățenilor. Vom 
folosi în acest scop și cadrul organi
zat al viitoarei sesiuni a consiliului 
popular comunal consacrat analizării 
modului în care se aplică In practi
că prevederile Legii sistematizării, 
pentru ca și acestor proiecte 
le găsim rezolvarea cuvenită".

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii

bloc 
spe- 
altor 
rea- 
linia

consi-
(„ce roșu și fru- 
perioada în care

de alcool. Această

are nevoie

de a 
faptul 
rile alcoolice au 
făcut parte din 
desfășurarea vie
ții in toate tim
purile și dacă to
tuși se consumă 
o anumită cau
se recomandă ca 

depășească 20—25

recunoaște 
că băutu-

— Indiferent ce virtuți aparen
te i s-ar atribui, alcoolul nu poate 
fi considerat un aliment, întrucît el 
nu este indispensabil dezvoltării și 
întreținerii organismului. Discuțiile 
privind acțiunea alcoolului pornesc 
de la efectul calorigen al acestuia. 
Alcoolul eliberează 7 calorii pe gram 
(un gram de alcool la 100 ml lichid 
reprezintă un grad). Din păcate, a- 
ceste calorii nu pot fi folosite pentru 
efortul muscular și nici pentru men
ținerea temperaturii corpului (de 
exemplu, în anotimpul rece). El par
ticipă la oxidările celulare, cruțînd 
în felul acesta b parte din celelalte 
principii energetice. Așa se explică 
faptul că, într-o perioadă de în
ceput, consumatorii de alcool au o 
stare aparent „înfloritoare", 
derată de invidiat 
mos este !“) ; este 
apetitul crește și 
individul ciștigă 
în greutate, prin- 
tr-un spor calo
ric al rației zil
nice de alcool, 
spor caloric deloc 
neglijabil, furnizat
stare este însă efemeră și dacă con
sumul de alcool se menține in timp 
și în cantități sporite, apare lipsa 
poftei de mincare, secrețiile gastrice 
(la nivelul stomacului) și pancrea- 
tice sint afectate, ceea ce determină 
un consum redus de alimente și o 
denutriție.

Iată deci că organismul profită de 
caloriile puse la dispoziție în mod 
„generos" de către alcool, cU prețul 
unui travaliu metabolic foarte pri
mejdios : consumul propriilor pro
teine din structura ficatului. Aceasta 
intrucît oxidarea alcoolului în or
ganism și, mai ales, la nivelul fica
tului necesită unele enzime care alt
fel ar folosi la alte procese impor
tante pentru viața celulară ; alcoolul 
este oxidat cu riscul distrugerii unor 
proteine celulare, fapt care stă la 
baza suferinței hepatice a alcoolicu
lui și a cirozei hepatice frecvent în- 
tîlnite la consumatorii cronici de 
alcool (respectiv, a celor care zilnic 
și toată viața și-au consumat paha
rul lor de alcool, deși nu s-au îm
bătat poate niciodată).

— Din moment ce caloriile prove
nite din aloool nu pot fi utilizate de 
organism pentru activitatea muscu
lară sau la termoreglare. apare clar 
că ceea ce se crede și se spune : 
„beau să prind putere" sau „beau 
să mă încălzesc" este numai o falsă 
impresie...

— Da, pentru că alcoolul nu numai 
că nu duce la creșterea randamen
tului în muncă, dar chiar îl micșo
rează ; la Început, dă o senzație de 
forță, de reconfortare, pentru ca 
apoi această senzație să fie urmată 
de epuizare nervoasă prin scăderea 
proaeselor de inhibiție și de control 
al voinței. De asemenea, este cunos
cut faptul că prin consumul de al
cool iama pierderea de căldură a 
organismului sporește (prin dilata
rea vaselor periferice, cu pierdere 
mare de energie calorică), ceea ce 
mărește posibilitatea de a îngheța 
mai repede prin expunerea la frig. 
Pentru excursionistul rătăcit în 
munți, de exemplu, fatal poate fi 
momentul cînd a apelat la sticla de 
alcool. Cele mai multe accidente 
dramatice alpine iarna sînt urma
rea consumului de alcool in condiții 
de temperatură scăzută.

la anumite ocazii 
titate de alcool 
aceasta să nu 
grame de alcool pentru un adult, ceea
ce inseamnă circa 600 ml bere (o sti
clă) sau 200 ml de vin de 12 grade. 
Cantitățile chiar mici de alcool con
sumate zilnic (și in special diminea
ța) sînt nocive pentru ficat. Există, 
totodată, o corelație între consu
mul de alcool și accidentele vas
culare. îndeosebi cele cerebrale, 
cu precădere la persoane în 
vîrstă de peste 45 ani. S-a constatat 
că alcoolicii îmbătrinesc mai repede, 
iar procesele de gîndire sînt Influ
ențate negativ. Alcoolul are o acțiu
ne inhibitorie asupra vitaminelor 
din grupa B, care au un rol impor
tant in buna funcționare a sistemu
lui nervos. Trebuie să amintim că 
alcoolul anihilează, de asemenea, ac
țiunea medicamentelor. Este deci to
tal neindicat consumul lui în condi
țiile unui tratament.

— Alcoolul este considerat adesea 
un bun remediu pentru învingerea 
timidității...

— La vîrstă de 17—21 ani. unii ti
neri, în dorința de a părea „adulți", 
adoptă o optică eronată asupra aces
tei noțiuni, asociind-o adesea cu 
imaginea unei persoane care poate 
fuma și bea, fără a da socoteală ni
mănui. La început bea din mime
tism, pentru a părea altcineva decit 
este. Apoi, iși dă seama că alcoolul 
îi dă o dezinhibiție, un așa-zis „cu
raj". Dar tocmai în asemenea con
diții responsabilitatea scade și pot fi 
comise atît greșeli considerate ba
nale, cit și cele mai antisociale acte, 
pentru că frinele personalității, ala 
conștiinței sînt blocate de alcool. 
Este cunoscut că în țări în care al
coolismul s-a răspîndit și a devenit 
o problemă socială, una din cauzele 
violentei și infracțiunii, a agresivită
ții este tocmai consumul de alcool. 
Deci, departe de a împlini persona
litatea, consumul de alcool o descom
pune, o dezumanizează.

5
fără să produci Indignarea 
vecinilor, să încerci pute
rea difuzoarelor radioului 
sau televizorului, să tropăi 
prin casă pînă-i trezești 
din somn pe locatarii de la 
etajele inferioare. în ace
lași cadru, al respectului 
reciproc, al normelor im
puse de conviețuirea în co
mun, se înscrie și compor
tarea noastră în jurul locu
ințelor. Mai sînt destui cetă
țeni care, lipsiți de civiliza
ție, țin cu tot dinadinsul să 
se afle, să se știe pe unde 
trec ei : indiferent la 
oră, vorbesc tare, ca pe 
cîmp (și uneori destul de 
urît) pe lingă fereastra ta, 
trintesc portierele mașini
lor personale, parcate între 
blocuri, Ie ambalează mo
toarele plnă la exasperare. 
Mat ales pe unii dintre ti
nerii rău 
lălăind pe 
țiile verzi 
cocoșilor ;
toretele, organizează parti
de nocturne de table sau 
fac pe trubadurii veseli.

Se pare că la asemenea 
oameni procesul de educa
ție, adaptarea la mediul 
civilizat în care trăiesc sînt 
cm mai lungă durată. Iată 
de ce, pentru a grăbi acest 
proces, e nevoie ca noi în
șine, cetățenii, ajutați în 
mai mare măsură de aso
ciațiile de locatari, de or
ganele de ordine, să avem, 
de la caz la caz, o poziție 
mai fermă față de, cei care 
tulbură liniștea publică. Ar 
trebui, de asemenea, mai 
larg popularizat și Decre
tul nr. 153 care precizează 
clar sancțiunile pentru cei 
ce „tulbură repetat liniș
tea, care recurg la fapte ce 
indignează publicul".

E o oră la care și Intr-un 
oraș mare, cu activitate 
trepidantă cum e Bucureș- 
tiul, zgomotele zilei încep 
să scadă, liniștea nopții 
punînd, treptat, stăpînire 
peste tot. S-a lăsat liniștea 
și pe șoseaua Cățelu din 
Balta Albă. Dar nu durea
ză mult. înaintînd șovăiel
nic, de undeva din întune
ric apare o umbră care se 

' /chinuia .cumplit să-și păs
treze echilibrul și aruncă, 
în treacăt, vorbe grele stîl- 
pilor electrici. Apoi umbra 
prinde contururi precise, 
iar becurile din holul blo
cului MC 2 îl pun în lu
mină pe Petre Petre.

Cum intră în bloc. Petre 
Petre, altfel om cu meserie 
bănoasă (e sau a fost in
stalator la I.C.R.A.L.), trîn- 
tește ușa liftului de se cu
tremură blocul, trîntește 
ușa propriului apartament 
și ajunge în casă ca un 
taur înfuriat. Și ce să facă 
el dacă e înfuriat 7 După 
ce mai bea un pahar (mai 
mult), începe să izbească 
vasele de parchet, spre dis
perarea vecinilor, face țăn
dări liniștea și propriile 
feamuri de la apartament, 

n curînd se aud țipete...
Ferestrele blocului MC 2 
se luminează una cite una. 
Alarmați, oamenii ies pe 
holuri : „Ce e, ce s-a în- 
tîmplat 7“ Află toată lu
mea : a venit Petre Petre 
beat acasă 
scandal I

înainte de 
cuție faptul 
care Petre 
I.C.R.A.L. poate, în adevă
ratul sens' al cuvîntului, să 
oblige 200 de oameni la o 
noapte albă, să ne conti
nuăm 
însoțindu-1 pe 
Marin Stanciu, 
la circumscripția 
Balta Albă.

...Str. Liviu 
Aici fac noapte albă loca
tarii blocului de la nr. 3.

și iar face
a pune în dis- 
dacă un oare- 
Petre de la

rondul de noapte 
tovarășul 
subofițer 

nr. 9 din

Dă o „reprezentație" în fa
milie un anume Chirilă : 
uși trîntite, geamuri spar
te. larmă. Sar vecinii și in
tervine miliția.

— Eu n-am făcut scan
dal — zice Chirilă, despre 
care aflăm că terorizează 
blocul. Eu mi-am bătut ne
vasta și copiii în liniște. Ei 
au țipat și au făcut gă
lăgie.

Pe strada Părului se... 
păruiesc, tot în familie, 
Gh. Oanță, om în vîrstă, 
Anca Grigore, fiica lui, Ni
colae Grigore, ginere (șofer

amintiți. Cel mal mulțl 
dintre noii veniti în ma
rile aglomerații urbane de 
la sate, din localități mai 
mici sau chiar din fostele 
periferii întinse la marginea 
orașelor au înțeles că în 
blocurile de locuințe — în 
care se, află lipit perete de 
perete,.apartament de apar
tament — pe lingă confortul 
de care beneficiază trebuie 
să răspundă și anumitor o- 
bligații sociale. Au înțeles că 
în microcolectivitatea for
mată în bloc nu te mai 
poți purta întocmai ca a- ce

<<<
• .

să
crescuți îi auzi 
băncile din spa- 
pină la cîntatul 
accelerează mo-

tunci cînd locuia!, să 
zicem, singur în curte sau 
într-o casă răzleață dintr-o 
comună oarecare. Viața în 
colectiv, într-un bloc de lo
cuință — care devine o 
realitate din ce în ce mai 
generală — impune, intre 
altele, cu stringență și 
respectarea liniștii, com
ponentă principală a con
fortului citadin. Desigur, 
așa cum spuneam, nu in 
toate blocurile 
acei care vin pe două și 
trei cărări acasă, scanda
lagiii. Sursele de

la I.T.B.) și băiatul acesto
ra, Petrică Grigore. Ce 
spun vecinii ? Că familia 
Oanță le-a scos peri albi, 
că nu mai pot avea liniște 
din cauza lor.

— Nu sînt multe cazuri 
de acest fel — ne spune 
subofițerul de miliție. Dar 
e de-ajuns să ai un singur 
scandalagiu in bloc 1 De 
obicei, sînt oameni lipsiți 
de bun simt și de educație 
elementară.

Sigur, așa este. Acest lu
cru se vede clar și din 
„justificările" aduse de 
scandalagii în fața miliției 
sau a instanței. „Eu îi bat, 
iar ei țipă, deci ei sînt vi- 
novați". „E casa mea. fac 
ce vreau în ea". Ca și cînd 
n-ar trăi in lume, între oa
meni, ci în codru. Ei nu au . 
auzit încă de reguli de' 
conviețuire în comun, de 
respectarea liniștii publice.

Am vorbit în rîndurile 
de mai sus de cîteva cazuri 
limită, dar, firește, nu sînt 
în fiecare bloc, bătăuși, 
scandalagii de teapa celor

locuiesc

_____ j incon- 
fort, poate cele mai mari, 
le produc și oameni în 
general cumsecade, dar 
care, mutîndu-se în bloc, 
își cunosc doar teoretic 
bligațiile. Se pare însă 
ei nu s-au obișnuit 
noile condiții de viață, 
respectarea normelor

Convorbire consemnată da
Elena MANTU

I

in Dumbrava Sibiului
<

o- 
că 
cu 
cu 

_____  __ de 
conviețuire în comun. Nu 
înțeleg, de pildă, că într-un 
bloc cu zeci sau sute, de 
apartamente nu poți trinti, 
neglijent, nici ușa blocului 
și nici măcar propria ușă 
de la apartament; nu poți.

Rebreanu.explozie
ln timpul unor săpături 

raza satului, Ion Stoica din 
șoca, județul Buzău, a dat 
un proiectil îngropat in pămint 
încă din anii ultimului război. 
Neavind altceva mai bun de 
făcut, Stoica a luat proiectilul 
la subsuoară și a plecat cu el 
acasă. Odată ajuns in grădină, 
a început să-l curețe de rugi
nă. La un moment dat, s-a au
zit o explozie puternică. Băia
tul lui Stoica, in virstă de 11 
ani, care se afla in preajmă, a 
fost aruncat cit colo. Explozia 
proiectilului i-a rănit și pe ta- ■ 
tă și pe băiat. Spre norocul 
lor au scăpat cu viață. I

I
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

Gh. GRAURE
pe 

Bi
de

| S-a jucat cu 
mocănița

♦

Pe linia ferată îngustă Alba- 
lulia-Zlatna, mocănița (trenu- 
lețul de persoane 2279) suia în
cetișor, gîfîind. între stațiile 
Tăuți și Văleni, mecanicul lo
comotivei a observat o traversă 
așezată pe calea ferată. A 
oprit, s-a dat jos și a observat 
că mai sînt și alte traverse și 
cițiva bolovani puși stavilă în 
calea trenulețului. Ancheta a 
stabilit că respectivul 
fusese „meșterit" de 
Emil Radu, din Cugir, 
vacanță la rude. „Am 
din joacă" a spus el.

I 
I
I
I
I
I
I

obstacol 
minorul 
aflat în 
făcut-o 

„___ _ _ O joacă
periculoasă, în timp ce fusese 
lăsat nesupravegheat. Mocănița, 
chiar tren mic fiind, nu este • 
totuși o jucărie.

Rubrici redactata de
Petre POPA
cu 6prl|inul corespondenților 
„Scîntell"

Partea leului

OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
• . . „ .. ............................... .............. .. . .................................AV.V.Z^..- 

— In februarie ați lucrat la operațiile 
pontate 7

— Da, onorată instanță !
— Și la cele din octombrie ?
— Firește, onorată instanță !
La toate intrebările adresate de instan

ță — Tribunalul județean Prahova, secția 
penală — Constantin T. — fost șef de e- 
chipă în cadrul Trustului de construcții- 
montaj Prahova — a răspuns afirmativ, 
așa cum consemnase și în ponta jele de lu
cru întocmite, atestînd participarea sa 
efectivă la lucrările în discuție. Numai că, 
potrivit probelor din dosar, potrivit de
clarațiilor făcute de martori, cei care efec
tuaseră lucrările consemnate in acte — 
pentru care el încasase diferite 
bani — fuseseră alții.

— Atunci cum vă explicați că 
chipei — foștii dv. tovarăși de 
nu știu să vă fi văzut pe acolo 
lucrului ? — întreabă nedumerit 
tele completului.

La care C.T. nu a găsit alt 
dec.it... o minciună. Cum că, așa e — acum 
își aduce bine aminte 1 — în respectivele 
zile a lucrat, dar nu așa, împreună cu 
ceilalți, ci după orele de program etc.

Hotărirea instanței : 6 luni inchisoare. 
Pentru că a fi șef de echipă inseamnă 
răspundere pentru munca și drepturile ce
lor din echipă. Și nicidecum „dreptul" de 
a-i nedreptăți. Răspunderea presupune în 
primul rînd cinste.

sume
Șl 

de

e-restul 
muncă 
în timpul 
președiu-

răspuns

Plusuri" - 
în gestiune;
minusuri -

în comportament
Recent, printr-o hotărîre a Judecătoriei 

sectorului 7 București, N.B. — fost vîn- 
zător intr-un bufet din București — a fost 
condamnat la închisoare pentru următoa
rele fapte penale : crearea unor plusuri în 
vederea sustragerii și introducerea clandes
tină și punerea în vînzare a unor produse 
din afara unității. Astfel, înitr-una din zile, 
la un control efectuat de organele în drept, 
lui N.B. i s-au găsit următoarele abateri 
de la lege : minusuri — 270 mititei puși 
în vînzare erau mult sub gramajul legal ; 
plusuri — 17 pachete de țigări din import, 
inexistente in mod legal in vinzarea bu
fetului.

Ceea ce reține atenția este însă altceva, 
în timpul judecății, vinovatul a invocat 
..în apărare" și faptul că țigările puse în 
vînzare nu au fost special cumpărate in 
acest sens, ci primite... cadou, de ziua sa, 
din partea fiicei sale. Mai mult : la cere
re, fiica acestuia a venit în instanță și a 
depus mărturie în acest sens.

Evident, instanța a apreciat faptul la jus
ta lui valoare, a înțeles situația delicată 
în care s-a aflat tînăra în cauză. De ne
înțeles este insă atitudinea tatălui care,

odată dovedit necinstit, nu ezită să-și che
me fiica prin tribunale, pentru a dovedi 
ceea ce, in cazul său, este de nedovedit.

sit la ei. Cînd le-au primit știau că acele 
panouri se află la ei printr-un act ilegal.

„Naivitate" 
interes

Contractul 
e contract

j

melor cheltuite cu el de către întreprin
dere.

Soluția instanței ? Cea legală : V. și B. 
Ranete au fost obligați la cuvenitele des
păgubiri. Ca să știe și ei că un contract, 
e totuși un contract.

— Este adevărat, onorată instanță, Va
sile Moldoveanu mi-a împrumutat 80 de 
panouri de construcție.

— Așa e, onorată instanță ; Vasile Mol
doveanu mi-a împrumutat și mie 60 de 
panouri de construcție...

Tribunalul județean Ilfov. Pe rol, cazul 
lui Vasile Moldoveanu — fost șef de punct 
de lucru la șantierul Motel Săftica. în ca
litatea avută, Moldoveanu a săvirșit o se
rie de infracțiuni, 
zul în contra 
o dată acesta a
— către unele persoane particulare dife
rite bunuri ale 
care, mai apoi, 
prin întocmirea

Fapte pentru 
nat pe V.M. cu 
vit legii.

Ne-a reținut atenția în mod special ati
tudinea numitelor „persoane particulare". 
Și Ion Nicolae, și Grigore Grigore — am
bii beneficiari ai actelor ilegale ale lui 
V.M. — s-au prezentat în instanță cu frun
tea senină, în calitate de... martori. Nici 
usturoi n-au mlncat, nici gura nu le mi
roase... Și totuși, duhnesc de la o poștă. 
Panourile, proprietate obștească, s-au gă-

Printre acestea abu- 
avutulul obștesc. (Nu 

cedat — drept „împrumut"
întreprinderii. Bunuri pe 
a încercat să le „scadă** 

unor acte false).
care instanța l-a condam- 
o pedeapsă penală, potri-

— De ce să plătim, onorată instanță ?! 
Băiatul a lipsit de la lucru numai trei 
săptămîni ; de ce i s-a desfăcut contractul 
de muncă ?!

Tribunalul județean Ilfov, secția civilă, 
în fața instanței — Vasile și Barbu Ra- 
nete. Cauza 7 Prin contract de școlariza
re, ambii s-au angajat în fața Trustului 
de construcții industriale și agrozootehnice 
București — și moral și material — pentru 
următoarele : B.R. — că o să învețe me
seria de constructor și, potrivit legii, după 
terminarea școlii va lucra in întreprinde
rea care a plătit școlarizarea ; V.R. — ele
vul minor la data școlarizării — că își va 
respecta angajamentul luat. în caz contrar, 
ambii urmind să răspundă pentru daunele 
provocate. Numai că nici unul, nici celă
lalt nu s-au ținut de cuvînt...

După ce a absolvit cursurile de califica
re, Barbu Ranete s-a angajat, intr-adevăr, 
la întreprinderea care l-a școlarizat. Pen
tru o vreme, chiar s-a ținut de treabă. De 
apucat nu a apucat însă să prindă rădă
cini pentru că, la un moment dat. a vrut 
să se... distreze I Așa se face că intr-o 
bună zi nu s-a mai prezentat la serviciu. 
Motiv pentru care, potrivit legii, i s-a des
făcut contractul de muncă. Cu toate con
secințele de rigoare — inclusiv plata su-

Din caietul 
grefierului

„E adevărat ci, după discuția avută cu 
mine, milițianului care a venit să mă în
trebe de ce fac scandal i s-a rupt cen
tura și unu! dintre nasturii vestonului. 
Aceasta se datorează insă nu faptului ci 
eu l-aș fi bruscat, incercind să fug, cum 
greșit s-a reținut in rechizitoriu, ci tot 
cuției, care, înfuriat cum eram, a fost 
tare".

dis- 
cam

(Tribunalul județean Suceava, do
sar nr. 1874/1975, fragment din „a- 
părarea"

„De ce să fiu 
ță ? ! Gestionar 
Ion Dumitrașcu 
eu — care l-am luat ; cu atit mai mult cu 
cit, personal, eu unu’ nu am crezut că el 
nu are nici un fel de acoperire pentru 
ceea ce face..."

(Tribunalul județean Ilfov, dosar 
penal nr. 2526/1976, fragment din 
„nedumeririle" inculpatului M.A., 
condamnat, alături de I.D., la un an 
și două luni închisoare).

inculpatului Petru B.), 
condamnat, onorată instan- 
la baza de recepție a fost 
— care mi-a dat griul, nu

Tltus ANDREI
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PREGĂTIREA LUCRĂRILOR DIN TOAMNĂ
Ne desparte puțin timp de momentul începerii lucrărilor agricole 

de toamnă : însămîntarea griului și recoltarea culturilor tîrzii — floarea- 
soarelui. porumb, sfeclă de zahăr, cartofi etc. Aceste lucrări trebuie 
temeinic pregătite. O parte din grîu și alte culturi sint amplasate pe 
terenuri care au fost cultivate cu leguminoase și cereale păioase, tere
nuri care trebuie fertilizate și arate din vreme. In numeroase unități 
agricole. îndată după recoltat, mecanizatorii au trecut la efectuarea 
arăturilor. Ca urmare, pînă la această dată, au fost făcute arături 
pentru însămînțările de toamnă pe 717 400 hectare — 79 la sută 
din prevederi în întreprinderile agricole de stat și 59 la sută în coopera
tivele agricole. Tot acum trebuie revizuite și reparate utilajele care 
vor fi folosite la strîngerea recoltei. Ce se întreprinde în vederea pre
gătirii temeinice a lucrărilor agricole de toamnă ? Iată, în cele ce 
urmează, relatările corespondenților noștri din județele Argeș și Buzău.

ARGEȘ

Arături pe jumătate din suprafețe
într-o recentă ședință de lucru cu 

activul, organizată de biroul Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., au 
fost stabilite măsuri cu termene pre
cise pentru terminarea lucrărilor de 
pregătire a terenurilor destinate în- 
sămîntărilor de toamnă. Am urmărit 
pe teren modul cum se acționează 
în vederea pregătirii viitoarei recol

te de griu. „După cum o să consta
tăm la fata locului — ne spunea ing. 
Petre Leca, directorul Trustului de 
mecanizare Argeș — din zori și pînă 
în noapte se află în brazdă 800 de 
tractoare. Alte 200 tractoare cu prese 
string paiele. Ca să se obțină un ran
dament sporit, am grupat tractoarele 
pe tarlalele eliberate, iar presele au

fost repartizate cooperativelor agri
cole cu cele mai mari suprafețe ce 
vor fi insămînțate cu griu după griu, 
cum sint cele din Slobozia, Teiu, 
Izvoru și Miroși. Ca să mărim ran
damentul la eliberarea terenurilor de 
paie, am confecționat, cu forte pro
prii. un număr însemnat de echipa
mente ce au fost atașate tractoarelor 
și care sint folosite la colectarea la 
capătul tarlalelor a paielor". Mun- 
cindu-se în acest fel, pînă în prezent 
în cooperativele agricole au fost exe
cutate arături pentru grîu pe 20 000 
ha. adică pe aproape 40 la sută din 
suprafață. Ce se constată în unități ?

Sîntem la Surdulești. Tovarășul 
Alexandru Șerbănescu, inginerul-șef 
al cooperativei, ne spune că au fost 
executate arături pe mai bine de ju
mătate din supraîețe, iar lucrările 
continuă intens, de dimineață pină 
seara la ora 22. Practic, terenul ce 
va fi însămînțat cu grîu după grîu 
a fost arat, discuit și fertilizat cum 
scrie Ia carte. Au muncit bine și 
fără preget mecanizatorii Tudor 
Păun. Ion Rădulescu, Gheorghe Ca- 
zacu și alții.

Se muncește Intens șl în alte sate. 
La Cornătel și Buzoiești. specialiștii 
cooperativelor agricole au pus la dis
poziția mecanizatorilor hărțile de 
amplasare a griului, precum și pla
nurile de fertilizare a pămintului. 
Măsura dă posibilitatea ca forțele me
canice să fie dirijate operativ, in 
funcție de lucrările ce trebuie efec
tuate. Ca urmare, fiecare tractorist 
ară zilnic 5 ha. înainte de a se face 
arătura, se aplică amendamente și 
îngrășăminte fosfatice. în ziua cînd 
ne-am aflat la Cornătel, 6 tractoriști 
lucrau grupat, sub supravegherea șe
fului de fermă Florea Dulduruc, în 
punctul denumit Liganu. Tractoriștii 
Mihai Vasile, Vasile Ciobănică, Ale
xandru Dan. de la arat, și Ion Pirvu 
și Florea Grigore. de la calcarizat, 
executau lucrări de calitate.

Sint cîteva secvențe de muncă rod
nică din care rezultă că în județul 
Argeș specialiștii și lucrătorii ogoa
relor. mobilizați de organizațiile de 
partid, se ocupă cu răspundere de 
pregătirea viitoarei recolte de grîu.

Gh. CTRSTEA
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU

Revizia tehnică a utilajelor de recoltat
La indicația comitetului județean 

de partid, organele de specialitate 
din județul Buzău au luat măsuri 
temeinice în vederea pregătirii in 
bune condiții a campaniei agricole de 
toamnă. Printr-o bună utilizare a 
tractoarelor — mecanizatorii au fost 
si de data aceasta la datorie — s-a 
încheiat executarea arăturilor de 
vară pe întreaga suprafață de 60 000 
hectare în cooperativele agricole și 
11 700 hectare in I.A.S. De asemenea, 
pînă la această dată s-au realizat 
arături în vederea însămintărilor din 
toamnă pe 21 000 hectare.

„Paralel cu desfășurarea acestor 
importante lucrări, hotăritoare pen
tru recoltele anului viitor — ne spu
nea ing. Gheorghe Maftei, director 
adjunct la direcția agricolă — ne o- 
cupăm de buna pregătire a parcului 
de combine și mașini agricole nece
sare recoltării florii-soarelui. porum
bului. sfeclei de zahăr și cartofilor". 
Analizînd nu de mult stadiul pregă

tirii parcului tehnic, biroul comite
tului județean de partid a adoptat 
un program de măsuri menit să asi
gure încheierea reparațiilor și revi
ziilor mașinilor agricole pînă. la sfir- 
șitul lunii august. între altele, s-a 
stabilit un nou grafic de lucru pen
tru fiecare grupă de mașini. întări
rea echipelor de mecanici care lu
crează la adaptarea combinelor, la 
revizii și reparații. S-a dispus ca 
atelierele mobile să ajute efectiv în 
secții echipele de lucru, iar pentru 
supravegherea lucrărilor a fost re
partizat personalul tehnic al trustu
lui și al stațiunilor de mecanizare. 
Datorită acestor măsuri, pină la 13 
august, din 152 combine C-12 care 
trebuiau adaptate și revizuite în ve
derea recoltării florii-soarelui au fost 
puse la punct 100 combine. La secția 
de mecanizare Racovițeni a S.M.A. 
Poșta Cîlnău, mecanicii Nicolae Po- 
rumboiu, Nicolae Frățilă și Constan
tin Codreanu revizuiau ultima din

cele 8 combine prevăzute să lucreze 
la recoltarea florii-soarelui. Șeful 
secției, Costică Frătilă. ne relata că, 
față de graficul de lucru privind re
viziile și reparațiile, secția are pînă 
acum uh avans de 5 zile. Ca urmare, 
vor putea fi confecționate. în conti
nuare, două dispozitive de recoltat 
floarea-șoarelui. La secția de meca
nizare, la Gherăseni, deși o parte 
din mecanizatori au fost plecați cu 
combinele în județe din Moldova 
pentru a ajuta la secerișul griului, 
lucrările de revizuire și reparare a 
utilajului sint avansate. „împreună 
cu tovarășii mei de muncă lucrăm în 
schimburi prelungite — ne spunea 
Ion Anghelache, șeful secției. Trac
toarele, semănătorile, grapele, dispo
zitivele de recoltat floarea-soare'ui 
vor fi revizuite și reparate pină la 17 
august. Pînă la sfîrșitul lunii vom 
putea efectua repararea și revizia 
combinelor".

Există, așadar, condiții ca recolta
tul. însămînțările și celelalte lucrări 
agricole de toamnă să se desfășoare 
la timp și în condiții bune.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scîi

La ÎNTREPRINDEREA „DOROBANȚUL" DIN PLOIEȘTI, „bătălia" calității se desfășoară pe tot parcursul fluxului de fabricație, de la recepția materiilor prime și materialelor, pînă la 
obținerea produselor finite. în acest scop întreprinderea dispune de mașini și utilaje moderne, aici au fost perfecționate tehnologiile de fabricație, s-au aplicat numeroase alte măsuri teh- 
nico-organizatorice. întreprinderea ploieșteană are insă și oameni harnici și pricepută sîrguincioși, hotărîți să-și onoreze întotdeauna exemplar sarcinile de plan și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă. Printre cei care se evidențiază prin rezultatele bune obținute în producție se afiă muncitoarele Elena Teodorescu și Filofteia Eftimie, Elena Pătrașcu, tehnician 

creator, filatoarea Ioana Enache (în imaginile alăturate, de la stingă la dreapta) și multe alte lucrătoare din întreprindere.
Foto : E. Dichiseanu

Cum se fac roșiile bulion 
inainte de a ajunge 

la fabrica de conserve

în perioada de pregătire a actua
lului cincinal, întreprinderea \ „Me- 
trom" din Brașov se găsea confrun
tată cu cîteva probleme de maximă 
importanță, dintre care cea mai a- 
cută s-a dovedit a fi cerința asigu
rării capacităților necesare realizării 
sarcinilor de plan stabilite pentru 
primii ani ai cincinalului, în dome
niul sporirii și diversificării produc
ției. Dat fiind faptul că fonduri de 
investiții pentru construcții noi nu 
erau prevăzute, apreciindu-se că în
treprinderea poate utiliza mai bine 
suprafețele de producție existente, 
se impuneau găsite și puse în va
loare rezervele interne în scopul ex
tinderii activității unor secții și ate
liere ajunse- la „limita" posibilități
lor de dezvoltare.

— După ce s-au consultat cu cel» 
mai bune cadre ale noastre, ne-a de
clarat ing. loan Iacobescu, directorul 
întreprinderii, consiliul oamenilor 
muncii, comitetul de partid au a- 
juns la concluzia că singura alter
nativă, „cheia" valorificării mai de
pline a capacităților de producție e- 
xistente. în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan sporite ce ne revin 
în actualul cincinal, o constituie or
ganizarea științifică a producției și a 
muncii. La indicația consiliului oa
menilor muncii, un colectiv de cadre 
cu experiență a luat în studiu sis
temul de organizare a proceselor de 
producție din fiecare secție și ate
lier, recomandînd măsuri concrete 
pentru raționalizarea lor. Ele vizau, 
în principal, îmbunătățirea fluxurilor 
și tehnologiilor de pină atunci, ream- 
plasarea unor secții, ateliere, utilaje, 
eliminarea unor „locuri înguste" ș.a.

Cum era și firesc, studiul a în
ceput cu turnătoria de metale nefe
roase, secție care dă „tonul" întregii 
activități de producție a întreprin
derii. Cu circa trei ani în urmă, aici 
«-a montat o instalație modernă de 
turnare semicontinuă, care. în com-

parație eu vechea tehnologie de tur
nare statică, asigură o productivitate 
incomparabil mai ridicată. Studiul 
amintit a evidențiat faptul că insta
lația respectivă ar putea lucra cu un 
randament superior, dacă în secție 
munca ar fi mai bine organizată • și* 
dacă s-ar mai monta un al doilea 
cuptor de topit metalul. Pe baza a- 
cestor propuneri a fost reconsiderat

— Dar acțiunea cu cel mai larg e- 
fect economic, ne-a spus ing. Dumi
tru Șerb, șeful biroului organizarea 
producției și a muncii, a constituit-o 
raționalizarea fluxurilor de laminare 
a blocurilor de alamă și cupru. Iată 
despre ce-i vorba. Pină în 1975. lami
narea la cald se făcea în hala denu
mită M I, iar laminarea la rece in 
hala M 2. Blocurile de alamă desti-

țial. această hală fusese destinată în 
exclusivitate acestui produs. în urma 
reconsiderării acestui pian. a ream- 
piasării și „îndesării" liniilor și uti-

continuu, ceea ce a făcut să crească 
indicii de folosire a utilajelor și, în 
același timp, suprafețele de pro
ducție. Ar mai fi de subliniat si o 
altă măsură aplicată în unitate : con- - iajelor în cadrul unor fluxuri mai ra- 
centrarea în cadrul -aceleiași secții 
M 2 și a laminării tablelor metrice. 
Toate aceste acțiuni au dus Ia obți
nerea unui spor de producție de peste
1 000 tone laminate.

FOLOSIREA RAȚIONALA
A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

la Întreprinderea „metrom" din brașov
O EXPERIENȚĂ CONVINGĂTOARE

fluxul tehnologic, prin reamplasarea 
utilajelor și instalațiilor de turnare. 
In ce privește cea de-a doua proble
mă, a cuptorului. colectivul întreprin
derii a luat hotărirea să-l execute cu 
forțe proprii. Și l-a realizat într-un 
timp mai mult decit scurt. Raționali
zarea fțuxului tehnologic de turnare 
și dotarea secției cu cel de-al doilea 
cuptor au creat premisele ca instala
ția de turnare să poată- fi utilizată 
la parametri superiori, fapt care va 
avea ca efect realizarea unei producții 
de blocuri și lingouri cu 800 de tone 
mai mare in acest an, decit in peri
oada anterioară aplicării măsurilor 
amintite.

nate laminării parcurgeau un drum 
lung, cu un volum mare de mane
vrări. De la turnătorie ele erau trans
portate mai întâi în secția M 1. unde 
erau supuse laminării la cald. De aici 
mai parcurgeau încă vreo 500 de me
tri pînă în secția M 2. unde se exe- 
cutau restul operațiilor : frezare. la
minare la rece și recoacerea lamina
telor. în prezent, lucrurile stau cu to
tul altfel, procesul de laminare se 
desfășoară mai rational, este mai pro
ductiv. Prin raționalizările efectuate, 
prin concentrarea tuturor operațiilor 
de laminare, în secția M 2 s-a putut 
realiza un flux de fabricație unitar și

— Un cîștig nu mai puțin important 
al acțiunii de concentrare a operații
lor de laminare în secția M 2. ține să 
precizeze directorul întreprinderii. îl 
constituie faptul că s-a recuperat o 
importantă suprafață de producție, o 
întreagă hală, ceea ce ne-a permis 
să concentrăm în ea o serie de acti
vități productive, care pe vechile am
plasamente nu se mai puteau dez
volta, devenind o frînă în diversifi
carea fabricației întreprinderii.

Un alt obiectiv „luat în vizor", în 
cadrul acțiunii de organizare științi
fică, l-a constituit hala de motoare 
de litraj redus pentru motorete. Ini-

tionale, s-a cîștigat o importantă su
prafață de producție. Pe această su
prafață au rost amplasate utilajele 
necesare fabricării unui nou produs 
care se importa. însușirea în fabri
cație a acestui produs și organizarea 
liniei tehnologice s-au făcut într-un 
timp record, in mai puțin de un an. 
Pe lîngă sporirea volumului produc
ției întreprinderii, însușirea în fabri
cație a noului produs a adus statului 
o economie de circa 10 milioane lei 
valută.

Desigur, activitatea desfășurată de 
colectivul întreprinderii „Metrom" în 
scopul organizării pe baze științifice 
a producției nu se reduce la exem
plele amintite. Ea a cuprins si cu
prinde o arie mai largă de aspecte 
vizînd și alte obiective ale activi
tății economice, cum ar fi raționa
lizarea consumului de energie elec
trică și combustibil, reducerea chel
tuielilor de producție și. în primul 
rind, a celor materiale. Efectele a- 
cestei ample acțiuni își găsesc re
flectarea — pe lîngă exemplele pre
zentate — în realizările obținute . de 
colectivul întreprinderii în șapte luni 
din acest an și care pot fi sintetizate 
în următoarele : depășirea producției 
globale și marfă cu 35,8 milioane lei 
și, respectiv, 19,4 milioane lei, depă
șirea productivității muncii cu peste 
11 600 lei pe angajat, reducerea chel
tuielilor la 1 000 lei producție-marfă 
cu circa 6 lei. Sint rezultate de pres
tigiu. rodul unui susținut efort crea
tor. al maturității și competentei teh- 
nico-profesionale a colectivului.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

Cu instalațiile de care dispune în 
prezent, fabrica de conserve din Fe
tești poate prelucra zilnic 560 tone 
tomate. De la 1 septembrie, prin in
trarea în funcțiune a unei linii de 
pastă, capacitatea de prelucrare va 
crește cu aproape 150 tone pe zi. Rea
lizarea planului de producție la pastă 
e strins legată de livrarea, zi de zi. a 
cantităților de roșii prevăzute. Or. cu 
toate că recoltă există pe cimp. în 
prima decadă a lunii august nivelul 
preluărilor a fost stabilit sub capa
citatea fabricii. Se motivează că doar 
atîta pot să livreze fermele. Ca ur
mare, în intervalul 3—10 august au 
intrat în fabrică cu 1 208 tone mai 
puține roșii decit capacitatea de 
prelucrare.

O primă explicație a acestei situa
ții ne-o oferă ing. Gabriel Postole. 
directorul I.L.F. Ialomița : „în ziua 
de 10 august, din cele 55 de mașini 
de la autobaza I.T.A. Fetești, repar
tizate să transporte roșii, au aiuns la 
ferme doar 34. La Unirea sînt roșii 
care stau pe teren de trei zile tocmai 
din cauză că lipsesc mașihile". Tova
rășul Traian Iliescu, directorul fabri
cii de conserve Fetești, susține că nici 
mașinile care există nu sint bine fo
losite. „Cu 70 de basculante — sus
ține interlocutorul — care să facă cîte 
două transporturi pe zi. s-ar putea 
duce la fabrică întreaga cantitate de 
roșii pe care o prelucrăm zil
nic". E posibil acest lucru — 
ni se confirmă de la serviciul 
de transporturi I.T.A. Ialomița. Cen
trele de legume dispun în această 
campanie de 21 de basculante si 170 
de platforme-basculabile. iar fabrica 
de conserve are 6 basculante și 11 ca
mioane basculabile. Dacă mașini e- 
xistă, de ce nu se preiau tomatele la 
nivelul posibilităților ?

Atît la I.L.F., cît și la fabrică se 
arată că în fermele cooperativelor a- 
gricole recoltarea nu este bine orga
nizată. Din registrele de sosiri la fa
brică rezultă că în ziua de 11 august, 
între orele 7 și 11, au intrat 11 mașini 
cu 45 tone roșii, iar între 12 și 18 au 
sosit cele mai multe, adică 75 de 
mașini cu 300 tone. Din această cau
ză, dacă dimineața lipsește materia 
primă, seara mașinile staționează ore 
în șir la descărcat. In ziua de 11 au
gust. la ora 12. nu era nici o mașină, 
pentru ca la ora 14 să fie 16 mașini, la 
15 — 29, la 16 — 34, iar Ia 18 — 41 de 
mașini. „Au fost cazuri — ne relatează 
tov. Gheorghe Sandu, directorul auto
bazei I.T.A. Lehliu, cînd camioanele 
au așteptat cîte 8—10 ore sau chiar 14 
ore pentru a fi descărcate". Un exem

plu ! autocamionul 21-11-2872 a Intrat 
la încărcat la ora 7. La 11,30 a plecat 
la fabrică și a reușit să descarce abia 
a doua zi dimineață la ora 9,40 ! în 
asemenea situații, roșiile se deprecia- 
ză, transporturile se fac cu cheltuieli 
mari pe care le suportă în proporții 
diferite fie cooperativele agricole, 
fie I.T.A., fie fabrica.

Am făcut un sondaj în cîteva ferme 
legumicole. La C.A.P. Borcea. 23 Fe
bruarie, graficele prevedeau livrarea 
a 5 tone roșii. La ora 15 se expedia- 
seră 4,4 tone și un camion era gata 
încărcat. La capul locului, pregătite 
pentru a doua zi erau alte 5 tone de 
roșii. „Avem roșii să recoltăm chiar 
20 de tone pe zi — ne spunea econo
mista Margareta Stan, dar graficul 
prevede cantități mici". La fel stau 
lucrurile și la cooperativa agricolă 
Pietroiul unde graficele prevăd să se 
preia cîte 3 tone la două zile, deși 
sint multe roșii pe cîmp. La Gildău 
gm, găsiț_ circa, 8 tone de roșii așeza
te în lăzi, recoltate de 3 zile. „Nu a 
yeniț,,nip»«(nh sfiite. ia. iar delegatul 
motivează că nu are mașini" — ne-a 
spus Constantin Marin, șef de echipă 
la cooperativa agricolă.

Au fost cazuri cînd mijloacele de 
transport n-au putut fi încărcate re
pede deoarece nu se culeseseră legu
mele. în asemenea cazuri organele lo
cale s-au preocupat de mobilizarea 
tuturor brațelor de muncă din comu
nă. Astfel, la cooperativa agricolă 
„Dorobanțul" au fost aduși la gră
dină, de la alte sectoare, 85 de coope
ratori, la care s-au adăugat 50 de 
elevi. La Ciocănești au ieșit la cules 
50 de cooperatori din brigăzile de 
cîmp etc. Așa trebuie să se proce
deze peste tot.

Din cele constatate se poate trage 
concluzia că există condiții să se pre
lucreze cantități sporite de roșii. 
Pentru aceasta se cere să fie mai bine 
coordonate recoltarea, transportul si 
preluarea produselor.

Pentru descongestionarea fabricii sî 
asigurarea preluării ritmice, I.L.F. a 
stabilit o serie de măsuri. Ar 
fi necesar, totodată, ca I.T.A. Ia
lomița să intensifice controlul pe 
trasee pentru a asigura efectua
rea transporturilor în condiții op
time și a evita întîrzierile si unele 
nereguli, îndeosebi staționări in locuri 
nepermise, care produc perturbații in 
drumul legumelor din ferme la fabri
ca de conserve.

zalău Sortimente variate 
de conserve din legume și fructe

Noua secție de con- 
gerve a complexului 
de legume și fructe 
Zalău a început să 
producă anul trecut. 
Preocupat de diversi
ficarea produselor a- 
groalimentare, colec
tivul de muncă de aici 
* mărit gama pro
duselor fabricate, care 
numără acum 40 sor
timente. Astfel, recent 
au fost produse aici 
primele cantități de

dulceață și sirop de 
trandafiri ; iar peste 
cîteva zile va fi pusă 
în funcțiune o nouă 
linie de băuturi răco
ritoare, cu o producție 
zilnică de 30 000 de 
sticle. Pe lîngă Fru- 
cola, Quiqcola și Mero, 
secția va mai produce 
un produs pe bază de 
concentrat de coacăze. 
Tot in acest an vor 
mai intra în produc
ție și secțiile de muș

tar de masă și otet de 
mere. Dat fiind că ju
dețul Sălaj , produce 
cantități apreciabile 
de legume și fructe, 
noua unitate din Za
lău mai realizează 
conserve de vinete, 
ardei umpluți cu orez, 
ardei de umplut in 
saramură și bulion, 
zarzavat pentru cior
be și supe, precum și 
o gamă variată de 
conserve din fructe. 
(Gh. Rusu).

Noi construcții de locuințe 
și social-edilitare

în diferite orașe și 
centre muncitorești 
din tară au fost date 
în folosință anul aces
ta sau au început lu
crările la noi locuințe 
și construcții sociale. 
In municipiul Sucea
va. spre exemplu, au 
fost puse la dispoziția 
oamenilor muncii pes
te 400 de apartamente 
șl se află în stadii de 
finisare altele, precum 
și noi cămine pentru 
tineret. în actualul 
cincinal, aici urmează 
să fie construite 7 000 
de locuințe și 28 noi

obiective social-cultu- 
rale.

Și la Arad. în car
tierul „Aurel Vlaicu" 
s-au mutat in locuin
țe confortabile nume
roase familii. In acest 
ansamblu civic al o- 
rașului s-au construit 
pină acum aproape 
11 000 de apartamente, 
mai multe magazine, 
unităti de învățămint 
și alte obiective.

în Galați au înce
put recent lucrările 
ia un nou ansamblu 
situat în partea de 
vest a orașului, care

va cuprinde blocuri cu 
10 și 12 niveluri, însu- 
mînd 3 200 de aparta
mente. la parterul că
rora sînt prevăzute să 
se realizeze numeroa
se unităti comerciale.

La Turccni au în
ceput lucrările de exe
cuție la alte două 
blocuri, precum și la 
o policlinică și un sta
ționar medical. De a- 
semenea, la Deva și 
Oravița au fost puse 
la dispoziția tinerilor 
nefamiliști noi cămine. 
(Agerpres).

Care este pulsul activității pe șan
tierele noilor obiective energetice și 
cu ce bilanț se prezintă constructorii 
și montorii în prezent ? Mai întîi, un 
fapt pozitiv : de Ia începutul anului 
și pină acum au intrat in funcțiune 
circa 65 de capacități energetice. 
Conform prevederilor de plan, pînă 
la sfîrșitul acestui an obiectivelor 
amintite urmează să li se alăture noi și 
importante capacități, ce vor contri
bui la creșterea puterii sistemului 
energetic național.

La numeroase noi investiții, din 
punctul de vedere al activității con
structorilor, ca în cazul hidrocentra
lei de la Dăiești, nu se pun proble
me legate de respectarea termenului 
de punere în funcțiune. De altfel, 
nota generală pe șantierele din acest 
sector o reprezintă munca însufle
țită subordonată încadrării în grafi
cele de execuție. Ritmul de muncă 
a sporit substanțial de la o perioadă 
la alta, ajungindu-se in cursul aces
tei luni ca volumul lucrărilor reali
zate să fie aproape de două ori 
mai mare decit in luna ianuarie a.c. 
Evident, această creștere a randa
mentului muncii pe șantierele ener
getice se explică prin organizare, 
disciplină, grijă pentru folosirea uti
lajelor, aplicarea unor noi tehnolo
gii. Revelatoare în acest sens sînt 
eforturile depuse pe șantierul de 
construcție a termocentralei Turceni.

Dar pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan din domeniul energe
tic și. în special, a programului de 
puneri în funcțiune din acest an se 
impune accelerarea generală a rit
mului de muncă in scopul diminuă
rii pe cît posibil a duratelor de exe
cuție. Facem aceste precizări deoa
rece rezultatele obținute pe ansam

blul investițiilor din ramura energiei 
electrice puteau fi mult mai bune 
dacă o serie de neajunsuri n-ar fi 
grevat asupra eforturilor depuse pe 
aceste șantiere. La ce ne referim ? 
în primul rînd s-au făcut simțite 
efectele nefavorabile ale folosirii in
complete a forței de muncă și capa-

de măsuri vizînd recuperarea grab
nică a restanțelor, creșterea simți
toare a ritmului de execuție. între 
acestea amintim : utilizarea mai ra
țională a parcului de utilaje din do
tare, ceea ce a permis efectuarea 
unui volum de lucrări mai mare și 
obținerea unor economii la consu-

ca rezultatele obținute să fie tot mai 
bune. întărirea disciplinei, mobiliza
rea întregului colectiv și, în primul 
rînd, a comuniștilor sînt principale 
obiective care trebuie să stea în 
atenția organizațiilor de partid. Și 
această întreagă activitate trebuie 
subordonată cerinței majore a res-

Preocupări, rezultate, 

dar și solicitări neonorate
------PE ȘANTIERELE ENERGETICE-------------

cității tehnice de care dispun con
structorii și montorii — carențe re
simțite mai ales la șantierele hidro
centralelor de pe Oltul inferior, Lo- 
tru-aval. termocentralelor Borzești 
și Oradea. Pentru minister. în cali
tate de titular al investițiilor, aseme
nea situații nu reprezintă o noutate, 
ele fiind cunoscute în urma analize
lor întreprinse la fața locului, pe 
șantiere, de către constructori, bene
ficiari și proiectanți, cu participarea 
directă a specialiștilor și organelor 
județene de partid. Drept urmare, 
pe fiecare șantier în parte s-au 
adoptat planuri cuprinzind o serie

mu! de carburanți-lubrifianți ; pro
movarea unor tehnologii de lucru 
îmbunătățite la executarea montaju
lui turbinelor și cazanelor, extinde
rea preasamblării la sol a construc
țiilor metalice ; perfecționarea co
laborării cu organele de proiectare 
pentru realizarea unor proiecte de 
execuție care să cuprindă soluții cît 
mai moderne și mai economice.

în contextul acestor preocupări, 
un rol foarte important în redresa
rea activității de pe unele șantiere 
energetice revine organizațiilor de 
partid. Acțiunile lor, desfășurate la 
fiecare loc de muncă, vor determina

pectării termenului de punere in 
funcțiune.

Punerea la termen în funcțiune a 
noilor obiective din acest an nu 
poate fi concepută fără onorarea de 
către furnizorii de utilaje, echipa
mente și de materiale de construcții 
a indatoririlor ce le revin. La ora 
actuală, ■ pe unele șantiere, nesosirea 
la timp a unor utilaje creează greutăți 
în munca montorilor. Angajamentele 
asumate de furnizorii în cauză — în
treprinderea de construcții de mașini 
din Reșița, întreprinderea de mașini 
grele și „Vulcan" din București — 
trebuie duse la îndeplinire fără in-

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

tirziere. Furnizorii au datoria să-și 
coreleze cît mai strict programul de 
activitate, în funcție de solicitările 
montorilor. cu atît mai mult cu cît 
aceștia din urmă sînt realmente bine 
pregătiți sub aspectul preluării „vîr- 
fului" de montaj. Ne referim, de pil
dă, la trustul „Energomontaj" care a 
luat pentru fiecare obiectiv în parte 
măsuri organizatorice suplimentare, 
concentrînd forța de muncă, aplicînd 
programe de lucru prelungite sau 
în două schimburi ș.a. Foarte mult 
sînt solicitați acum și unii producă
tori de materiale. Din cauza ne- 
punctualităfii unor unităti aparținind 
Centralei industriale de prefabricate 
din beton, - pe unele șantiere ale 
Centralei industriale a energiei 
electrice și termice lucrările se des
fășoară anevoios. Rămîne greu de 
înțeles ce cauze au impietat asu
pra activității acestor întreprinderi 
producătoare și, mai ales, de ce 
în pofida unor repetate angajamente 
lucrurile nu au intrat pe făgașul 
normal. Este o situație care trebuie 
să dea de gindit serios întreprinde
rilor furnizoare, conducerii centralei 
de resort, pentru a acționa cu toată 
hotărirea, neîntirziat. in scopul in
tensificării ritmului livrărilor.

Actualmente, pe șantierele energe
tice se desfășoară o activitate susți
nută, se acționează cu răspundere 
pentru respectarea termenelor de pu
nere in funcțiune a noilor capaci
tăți. Există premise reale ale succe
sului depbn în acest domeniu, cu 
condiția ca toate problemele, aduse în 
discuție să fie rezolvate cu operati
vitate și solicitudine, in interesul 
economiei naționale.

Ion MOLDOVEANU
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------- CUM VORBIM,---------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Aniversarea proclamării 
independenței Indiei

Vorbirea limpede, scrisul 
corect sînt unelte de care 
copilul nu se va despărți 
toată viața, indiferent de 
profesia pe care o va alege, 
de mediul în care va trăi. 
Aceste unelte îl vor ajuta 
la început să intre în tai
nele scrisului și ale cititu
lui, iar mai tîrziu în tai
nele științei și culturii. Ele 
îl vor ajuta, de fapt, să-și 
exprime limpede gîndurile 
în legătură cu lumea în
conjurătoare și. de aseme
nea, cu cunoștințele puse 
lui la indemină de toate 
cărțile cu care se va con
frunta, fie ele de istorie, 
de fizică, chimie, matema
tică etc. Din acest punct de 
vedere, putem spune că 
limba și literatura română 
se înscriu prioritar între 
instrumentele pe care 
școala le folosește In edu
carea patriotică și revolu
ționară a tinerei generații.

Confruntați cu această 
nobilă misiune, accentuăm 
însemnătatea deosebită a 
învățării corecte a limbii și 
literaturii române, pentru 
că între toate materiile 
cite le învață copilul — 
și care, toate, conduc în- 
tr-un fel sau altul, la e- 
ducarea acestuia — știința 
limbii și literaturii are, din 
acest punct de vedere, 
semnificații deosebite. Mai 
întîi fiindcă copilul. însu- 
șindu-și limba și literatura 
română, parcurge, implicit, 
însăși istoria poporului 
nostru. In acest sens, con
cludente sint observațiile 
lui Timotei Cipariu (in 
„Archivul- pentru filologie 
și istorie) : „...limba ro
mânească, studiată in 
mod științific și în legă
tură cu istoria, poate lă
muri trecutul românesc și 
nici nu poate fi altfel, pen
tru că limba poporului ro

scrisorile cititorilor
„Kămpiută” ?

^.într-o revistă se dă definiția termenilor de
sign și designer, neologisme de origine engleză, 
pe care autorul notei le grafiază astfel : dizain și 
dizainer. Consider că, în acest caz, modul de 
scriere fonetic nu este indicat. Cuvintele design 
și designer, avînd largă răspîndire internațio
nală și fiind preluate de alte limbi în forma 
scrisă englezească, cred că se impune să le pre
luăm și noi tot la fel. Ce-ar fi dacă în loc de 
computer am scrie kămpiută, în loc de manage
ment am scrie meanijmănt sau în loc de marke
ting am scrie maakitin ? 11

Ing. Oprea DORIN,
Aleea Heracleea nr. 4, Constanța

Ba „să servim” masa!
„.N-aș fi de acord cu cititorul Gh. Mircea din 

București, care, într-o rubrică anterioară, ple
dează pentru a se spune în loc de „să servim 
masa" — „să mîncăm" sau „să luăm masa". 
Cred că această expresie — „a servi masa" — 
a primit deja un sens pe înțelesul 'tuturor în 
limba noastră. Nimeni din cei care ar auzi pe 
cineva că pleacă „să servească masa" n-ar în
țelege că respectivul pleacă să o facă pe ospă
tarul. Cum ar fi mai frumos să ne adresăm 
musafirilor : „Poftim, luați masa" sau : „Pof
tim, mîncați" ? Cred că este mai frumos să se 
spună : „Poftiți, serviți dulceața sau ca
feaua" etc.

Petre AVADANEI
str. Viilor nr. 25, Focșani

ales dintre tinerii studioși, obțin „cuvinte" noi, 
care duc la o exprimare insolită : cofă (cofetă
rie), dirigă (dirigintă), mate (matematică), mag 
(magnetofon), bac (bacalaureat), tov (tovarăș) 
etc... A spune „dirigă" aceleia care ostenește zi 
de zi, ceas de ceas la modelarea personalității 
tale mi se pare nu tocmai politicos, chiar dacă 
în intenția tînărului care se exprimă astfel nu 
este nimic jignitor, ci doar impulsul — pîrdalni- 
cul impuls al vîrstei — de a se exprima „origi
nal" cu orice preț.

I. CODAU 
profesor, Ineu <— Arad

Cum este exact: 
„ecsact” sau „egzact”?

...Uneori, crainicul de la radio, anunțînd „re
zultatele exacte la loto", pronunță : „rezultat 
ecsact" în loc de „rezultat egzact", cum este 
corect. Ar fi chiar atît de greu să se aibă în 
vedere rostirea... exactă 7

N. R. Scriindu-ne, întîmplător, exact pe ace
eași temă, cititorul Savel Pătureanu din Craio
va propune o formulă simplă : „Poftim la ma
să" și nicicum „Poftim să servim masa"...

Ce părere are... „dirigă”?
Este păcat că limba noastră, „ca un fagure de 

miere", este uneori victima unor „inovații" care 
ar putea fi hazlii dacă n-ar avea rezonanță în
grijorătoare. Astfel, amputînd cuvintele și adău- 
gindu-le terminația specifică categoriei grama- 
ticale în care ele se includ, unii vorbitori, mai

CURIE
• Surdulescu Constantin, teh

nician, „Acumulatorul". Bucu
rești. îndemnul dv. de a se 
acorda o mai mare atenție ca
lității traducerilor în limba 
română a textelor cu caracter 
tehnic (prospecte, „cărți" de 
mașini și utilaje etc.) este, cre
dem. binevenit. îl transmitem 
cooperativei „Deservirea" — 
București, cea care, după cum 
ne informați, are o secție spe
cializată în asemenea tradu
ceri. • Nic. Vasiliu, str. Jiu 
nr. 4, Iași. Din scrisoarea dv. 
am înțeles că ați dori, ca ru
brica noastră să fie rezervată 
numai „celor mulți", nu și 
specialiștilor. Dimpotrivă : cre
dem că tocmai dialogul cu spe
cialiștii este util, o Sanduleak 
Eugen, șos. Banat nr. 58, 
București. Transcriem din 
cumpănitele dv. rînduri : „Pro
gresul în limbă nu se reali-

IUL
zează pe cale administrativă, 
ci printr-o opinie viguroasă 
de cultivare estetică a limbii 
vorbite... Ridicare a măiestriei 
tehnicii scrisului, opinie pen
tru scrisul estetic care să 
meargă direct la minte și 
inimă — iată ce ne trebuie". 
• Codreanu Nicolae. Romuli, 
Bistrița Năsăud. „Nocivitate", 
„admonestare", „abandonat", 
„ferm", „dezastru", „teribil", 
„proliferare", „risc", „perife
rie", „vehemență", „accesibil" 
etc. nu sirțt nici „barbarisme", 
nici „cuvinte păsărești", cum 
le numiți dv. Le întilniți în 
toate dicționarele limbii româ
ne moderne și, frecvent, în vor
birea și scrierea curentă 0 Ion 
Crăciunescu, Periș, Ilfov. Dacă 
veți medita mai bine, veți con
stata — veți simți — că „de
calaj" nu este, ca să spunem 
așa, chiar sută la sută sino-

...Pe o scenă bucureșteană, în același spectacol, 
un actor pronunță corect, „escroc", iar partene
rul său pronunță greșit, „excroc". Nu s-ar putea 
ca regia, care se ocupă de unitatea stilistică a 
interpretării, să se ocupe și de corectitudinea 
limbii spectacolului ?

...De multe ori întîlnim, în limba scrisă sau 
vorbită, exprimarea greșită va apare în loc de 
cea corectă : va apărea. Specialiștii ne arată că 
nu este exclus ca evoluția ulterioară a limbii să 
impună formele, azi neliterare, intrate în uz. 
S-ar părea că avem de-a face cu un fenomen 
lingvistic paradoxal : cei care caută să-și însu
șească corect limba română s-ar vedea puși în 
situația să folosească forme greșite, de care s-au 
ferit poate toată viața, iar ceilalți, care nici nu 
s-au gîndit vreodată să facă un efort cît de mic 
pentru a se exprima corect, să se trezească că, 
de fapt, sînt cei care vorbiseră cum trebuie ! 
Poate oare admite știința limbii o asemenea... 
injustiție 7 ' ’

N. BERCARU, 
București

RUBRICII
nim cu „diferență" ; tocmai de 
aceea ambele cuvinte îsi au 
rostul lor în limba noastră li
terară • Oprescu Mihail, Prun- 
deni-Zăvideni, Vîlcea. Artico
lul dv. intitulat „Sint necesa
re unele reguli ale utilizării 
literei i“ are un caracter de 
strictă tehnică lingvistică ; ați 
procedat bine adresîndu-vă și 
unei publicații de specialitate, 
o Arcadie Ștefan Borșanu, 
Brodina, Suceava. Ați răs
foit, recent — la multe de
cenii după ce. copil, o făcuse
răți pentru prima dată — un 
manual de aritmetică pentru 
clasa întîi primară și v-a ne
mulțumi) faptul că „în locul 
lui patrusprezece a răsărit un 
pais-pee... apoi cins-pce și 
șais-pee". Supunem atenției 
autorilor de manuale observa
ția dv.

mân, In genere a oricărui 
popor, se naște odată cu el, 
crește și se dezvoltă. înflo
rește și se veștejește, îm- 
bătrinește și moare odată 
cu poporul. Toate eveni
mentele cîte trec peste 
viața unui popor, toate îm
bunătățirile, calamitățile ce 
întimpină o națiune, toate 
fazele prin care trece se 
revarsă asupra limbii ace
lui popor, acelei națiuni".

Iată de ce cultivarea dra
gostei și a respectului pen

„Dascălul de română" 
si educația tineretului

tru ceea ce au creat înain
tașii în domeniul limbii și 
literaturii, dorința de a 
contribui la îmbogățirea și 
dezvoltarea în continuare 
a valorosului patrimoniu 
lingvistic literar — și. nu 
în ultimul rînd, etic — tre
buie să definească azi pro
filul moral al învățătorului 
și profesorului de limbă și 
literatură română. „Dască
lul de română" se cere a fi 
un pasionat nu numai al 
specialității sale, ci și ai 
menirii sale prioritare în 
realizarea educației tinere
tului. Această menire tre
buie să-1 facă nu doar un 
specialist bine pregătit, ci 
și un „propagandist" al 
limbii și literaturii româ
ne. ^1 scrierii, citirii și vor
birii corecte, desfășurin- 
du-și activitatea însufleți
toare nu numai în rîndul 
copiilor și elevilor, ci și în 

acela al colegilor de alte 
specialități, al familiilor 
tinerilor. în rîndul organi
zațiilor de copii și tineret. 
Acțiunea sa, în acest sens, 
trebuie să aibă aceeași per
manență ca și zilnica acti
vitate la clasă, cu atît mai 
mult cu cit, în prezent, 
..dascălul de română" nu 
mai este singur în străda
niile lui, ca în trecut, ci 
are la îndemînă o gamă 
variată de mijloace, mul
te dintre ele instituționali- 

zate, prin care poate să-și 
prelungească și să-și am
plifice lecțiile și cursurile, 

în acest sens trebuie a- 
mintit că, în ultimii ani. 
Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, aso
ciațiile studenților comu
niști au inițiat, în dome
niul studierii limbii și li
teraturii române, o serie 
de acțiuni care completea
ză și susțin programele și 
manualele de specialitate. 
Astfel, societățile, cercurile 
și cenaclurile literare, re
vistele elevilor și ale stu
denților, festivalurile de 
poezie patriotică sau ser
bările școlare, taberele de 
creație literară sau cele de 
limbă și literatură română, 
sesiunile cercurilor folclo
rice sau concursurile de 
limbă și literatură, de cre
ație literară, care string în 

jurul lor sute șl mii de 
elevi și studenți, sînt nu
mai cîteva din aceste for
me. Profesorul de română 
trebuie să fie în permanen
ță sufletul tuturor acestor 
activități, el participîndccu 
aceeași dăruire și entu
ziasm la organizarea de noi 
și noi acțiuni, la sporirea 
eficienței lor. Tocmai de 
aceea, se poate ambițio
na spre mai mult. Sub 
directa îndrumare a dască

lilor lor de școală, copiii 
pot să-și înscrie în agen
dele de lucru realizarea 
unor monografii și glosare 
de cuvinte, care ar oferi nu 
numai material documen
tar în domeniile istorico- 
lingvistic, topoonomastic, 
sporind cunoștințele elevi
lor, dar s-ar constitui și ca 
manifestări concrete ale 
sentimentului lor patriotic.

In aceeași ordine de idei, 
este de subliniat că iniția
tivele Societății de științe 
filologice vin să susțină 
preocupările Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, ale Institutului de 
lingvistică din București, 
să stimuleze inițiativele 
inspectoratelor școlare ju
dețene, ale caselor corpu
lui didactic. Revistele de 
limbă română ale so
cietății — cea destina
tă dascălilor și cea desti

nată elevilor — ca și sesiu
nile științifice, simpozioa
nele etc. dovedesc existen
ța și a unor condiții orga
nizatorice, și a unui climat 
propice cultivării limbii 
române. Tocmai de aceea 
se impune o participare 
mai largă a dascălilor de 
limbă și literatură română 
la aceste activități. a 
căror finalitate trebuie lim
pede definită : creșterea 
și păstrarea patrimoniului 
lingvistic național. Mai cu 
seamă în actualul context, 
al integrării învățămîntului 
cu cercetarea și producția, 
se deschide și în acest do
meniu un cîmp larg de ac
țiune, cu implicarea direc
tă a tineretului școlar. Iată 
un singur exemplu, din 
multe posibile : cit de in
teresantă — și de educati
vă — ar fi pentru tineri a- 
sumarea sarcinii de a adu
na acel tezaur toponimie 
care, datorită schimbărilor 
economice și sociale inter
venite in viața satelor și 
orașelor patriei noastre, 
este, in mod firesc, sortit 
dispariției — dar care, 
bineînțeles, nu trebuie să 
se piardă pentru istoria 
limbii ! Șl cui dacă nu 
„dascălului de română" — 
de la învățător la profeso- 
rul-savant — îi revine mi
siunea de a iniția și de a 
susține asemenea acțiuni 
înscrise unei strălucite tra
diții a școlii românești, tra
diție din care izvorăsc în
demnurile însuflețitoare ale 
partidului nostru.

Este o datorie și o cinste 
pentru „dascălul de româ
nă" să cheme tineretul că
tre slujirea limbii naționa
le, limbă respectată din cele 
mai vechi timpuri.

Prof. 
Constanța BĂRBOI

Mâguia 76
In amfiteatrul natural de la 

Măgura și-a „deschis porțile" 
cea de-a șaptea ediție a tabe
rei naționale de sculptură în 
aer liber. Timp de o lună, 18 
sculptori vor ciopli în blocurile 
de piatră aduse din străvechea 
carieră Ciuta noi lucrări meni
te să îmbogățească patrimoniul 
plasticii românești. Alături de 
artiștii dălții, în această perioa
dă vor da o prețioasă mînă de 
ajutor grupul de cioplitori ai 
carierei de piatră de la Ciuta. 
(Mlhai Bâzu — corespondentul 
„Scînteii")

în fotografie : Imagine de la 
Măgura.

(Urmare din pag. I)
asta, nu a devenit cumva 
fruntașă fiindcă avea de 
justificat ceva, nu, ea lu
crează bine fiindcă trebuie 
să lucrezi bine, oare nu 
munca face omul-om 7... 
Zîmbește, fiindcă de fapt eu 
vorbesc și ea nu vrea să mă 
contrazică. Ea ar vrea să-și 
vadă numai de războiul ei, 
dar nici pe mine nu mă 
poate, cum să spun, expe
dia așa, amîndoi muncim, 
nu ?! Ce semnificativă poa
te deveni o biografie ano
nimă, fără nimic spectacu
los și de o atît de aparentă 
monotonie 1 Am ajuns la 
Maria Burhui, după ce in 
biroul Îngust și înalt de 
lingă țesătorie (vibrația, 
zgomotul înfundat al răz
boaielor, lîngă peretele din 
fund un acvariu cu lumina 
lui verzuie și pești mici, 
roșii), discutasem cu ingi
nerul Constantin Giosanu, 
șeful secției țesătorie-bum- 
bac (sînt de față Elena 
Floareș, secretara comite
tului de partid și maistrul 
de tură Rusu Dorin) despre 
procesul de integrare a ti
nerilor, despre însușirea și 
?perfecționarea meseriei.
ncă din timpul practicii, 

tinerii din școlile profesio
nale sînt repartizați pe lin
gă muncitori cu experiență. 
După terminarea școlii, 
acești tineri care Încă 
mai au mult de în
vățat pe mașină, conti
nuă să lucreze sub supra
vegherea acelor muncitori 
experimentați, de obicei pe 
războaie vecine. Se închea
gă prietenii. înțelegere, dar 
se și întîmplă ca oamenii să 
nu se placă, simplu vor
bind. Nu iei pe lingă tine 
numaidecît un nepot, fie și 
de-al doilea, sau băiatul 
unui fost consătean sau un 
tinerel ascultător și rușinos. 
Iei și oameni mai reci, mai 
neascultători, necunoscuți,

în multimilenara istorie a Indiei, 
ziua de 15 august 1947, cind la For
tul Roșu din Delhi a fost procla
mată independența țării, iar Jawa
harlal Nehru a înălțat drapelul na
țional, rămine ca un moment car
dinal, care a deschis în fata poporu
lui indian noi orizonturi. In acei ani 
ai perioadei postbelice, cind impe
riile coloniale începuseră să se nă
ruie sub loviturile mișcării de eli
berare națională, poporul indian 
și-a luat în propriile mîini destinele, 
hotărît să-și mobilizeze energiile 
creatoare și marile resurse ale țării 
pentru a lichida în primul rînd moș
tenirea secularei dominații străine 
— înapoiere economică, analfabe
tism, foamete — și să așeze bazele 
unei dezvoltări de sine stătătoare, 
care să răspundă cerințelor și inte
reselor întregii națiuni.

Astăzi, cind tradiționala ceremo
nie de la Fortul Roșu marchează 
cea de-a 29-a aniversare a neatîr- 
nărli, poporul indian privește cu sa
tisfacție realizările celor aproape 
trei decenii scurse de la actul in
dependenței. Infruntînd dificultățile 
inerente acelor începuturi, noul stat 
independent a înfăptuit naționaliza
rea unor sectoare cheie ale econo
miei : industria, băncile, companiile 
de asigurări. Aceasta a permis tre
cerea la o dezvoltare economică pla
nificată — acum este în curs al cin
cilea plan cincinal -* creîndu-se 
astfel condițiile întemeierii ș( con
solidării unor ramuri industriale de 
însemnătate vitală, ca siderurgia, 
construcțiile de mașini, energetica, 
industria chimică, construcțiile na
vale. In acești ani de intense efor
turi. venitul național s-a dublat, 
producția industrială a crescut de 
trei ori. energia electrică de pesta 
zece ori. în prezent se pune în apli
care un proiect de mărire a capa
cității laminorului de tablă de la 
Bhilai cu 4 milioane tone anual, în 
vederea construirii unor nave de 
mare tonaj ; forajele efectuate In 
largul coastelor Întăresc perspectiva 
dezvoltării industriei petroliere. In

dia produce astăzi — și exportă — 
mașini-unelte. echipament indus
trial pentru fabrici de zahăr și de 
ciment, generatoare, locomotive, 
nave maritime.

Din cele 600 milioana de locuitori 
(potrivit estimărilor din 1975). 80 la 
sută trăiesc în regiuni rurale, iar 
aproximativ 69 la sută din totalul 
forței de muncă se află angajată în 
agricultură, care reprezintă în con
tinuare sectorul predominant al e- 
conomiei. în vederea sporirii pro
ducției agricole, se fac investiții în
semnate pentru extinderea mecani
zării lucrărilor și a utilizării îngră
șămintelor chimice, pentru elabora
rea de noi proiecte hidroenergetice 
și irigații, pentru cultivarea soiuri
lor de mare productivitate. Desi
gur, în diferite domenii de activi
tate mai persistă nu puține di
ficultăți, pe măsura dimensiunilor 
acestei țări și a grelei moșteniri a 
trecutului. Poporul indian este însă 
hotărît să-și dubleze strădaniile 
pentru accelerarea propășirii econo- 
mico-sociale.

De-a lungul anilor, intre Româ
nia și India s-au statornicit trainice 
relații de prietenie și colaborare. 
Rezultate fructuoase ale cooperării 
au fost înregistrate în diferite do
menii de interes reciproc — poli
tic, economic, tehnico-știintific, cul
tural. La dezvoltarea acestor rapor
turi tradiționale, contribuții hotărî- 
toare au adus vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu în India în 1969, 
ca și întîlnirile la nivel înalt prile
juite de vizitele conducătorilor in
dieni în țara noastră. Convorbirile 
oficiale, acordurile și înțelegerile 
Încheiate, continuarea acestor con
tacte la diverse niveluri sint de na
tură să dea noi impulsuri conlucră
rii româno-indiene, în concordantă 
cu interesele ambelor țări și po
poare, cu năzuințele de pace, pro
gres și înțelegere ale tuturor națiu
nilor.

LIvlu RODESCU

cărora abia le mijesc mus
tățile, dar te privesc cu o 
ciudată superioritate. Fel 
de fel de lume. Dar toți 
trebuie să se deprindă cu 
munca și cu ordinea lucru
lui. Nu e simplu. Dar ce e 
simplu 7 Nici atunci cind 
îmbraci o haină țesută la 
Buhuși și lucrată la un 
croitor bun nu e chiar Sim
plu. fiindcă cine știe cîte 
Încurcături vesele te aș
teaptă în seara cînd te-aî 
dichisit și ai ieșit la plim

Munca face 
omul-om

bare, nu 7! Cu învățarea 
meseriei însă nu se poate 
glumi. Dar cine o face 7 In 
nici un caz această femeie 
cu căutătura ei bună, pre
venitoare, liniștită. Nenu
mărate tinere au învățat 
pînă acum de la ea nu 
numai să stăpînească răz
boiul. dar să-și stăpînească 
propria fire, să trăiască 
frumos, să gîndească măsu
ra lucrurilor. S-a arătat 
vreunul nemulțumit 7 Zîm- 
betul unei mame gîndin- 
du-se Ia copiii plecați în 
lume. Să vă spună dum
nealor. Nici unul, niciodată. 
Dar cum reușiți 7 Același 
zimbet. Nu, știm cu toții, 
femeia asta n-a urmat un 
curs special de pedagogie. 
Fără multă vorbă, fără să 
se întrebe ce foloase trage 
de aici, nerămînînd numai 
la bunele intenții, ea a lu
crat cu mîinile și cu sufle- 
tul de țărancă venită să în
vețe o meserie și integrîn- 
du-se clasei muncitoare. 

devenind la rîndul el o să- 
mință a noii lumi, năsetnd 
ea însăși un fiu. Iată un 
om care trebuie respectat și 
iubit. O cale de urmat.

Merg prin curtea largă a 
fabricii, sub un soare adu
cător de ploaie, alături de 
Elena Floareș, secretara 
comitetului de partid. Altă 
generație. O femeie mai tî- 
nără, abia de un an In a- 
ceastă funcție importantă, 
firește, a lucrat tot aici la 
„filatură", la „laborator", la 

sindicat. O jumătate de oră 
cît stătusem în biroul ei, te
lefonul sună neîncetat, răs
punsuri scurte, niciodată 
grăbite, precise, planul de 
producție, primiri de noi 
membri, donatorii de sînge, 
echipa de handbal (divizia 
A), protecția muncii, mereu 
ieșind și intrînd cineva (o 
hîrtie, un răspuns, o În
trebare) în încăperea nu 
mai mare decît o cameră 
de locuit, flori pe masă în
tr-o oală de lut, o pendulă 
masivă, lemn întunecat, re
flexe arămii, sunete grave, 
care o fi istoria ei 7

„Filatura pieptănată nouă* 
a intrat în producție cu în
treaga capacitate la sfîrșitul 
lui 1974. Aici toți sau a- 
proape toți sînt foarte ti
neri. O a treia generație de 
muncitori deci. Clasa in 
desfășurarea ei. Intr-un an 
jumătate au intrat în sec
ție peste o mie de tineri. Ei 
vin din școlile profesionale 
sau intră direct în produc

ție prin cursuri de uceni
cie — doi ani, și prin for
me de calificare la locul de 
muncă. Ei învață unul de la 
altul, există o reciprocitate, 
o comunicare directă. Salo
pete albastre, bluze albe, 
fetele, baticuri albastre 
scrobite. Ringurile bat uni
form, un fuior mătăsos 
urcă, lunecă neîntrerupt, te 
duce cu gîndul la o spirală 
teoretică. Ei vin de la țară, 
de la oraș, din familii dife
rite, nu seamănă unul cu 
altul, dar lucrurile care îi a- 
propie sînt mai durabile 
decît cele care îi despart. 
Iată două biografii nespec- 
taculoase, dar două vieți 
bine începute. Bragă Lenu- 
ța (18 ani) se angajează în 
septembrie 1972. Vine de la 
Sascut (Bacău), unde a ab
solvit școala generală. Face 
ucenicia de doi ani la locul 
de muncă. Cursuri, exame
ne, practică la „ring". Ter- 
minînd ucenicia, primește 
la rîndul el ucenice (cursul 
de 6 luni). Locuiește la că
minul fabricii, ocupă acolo 
o cameră cu încă două co
lege. Citește, sport nu face, 
cîntă în brigada de agitație 
a secției, merge la clubul 
„Femlna" și expune acolo 
lucru de mînă. o ie. La 
toamnă se înscrie la seral. 
Sigur 7 Sigur. Prietena ei, 
Maria Rotaru (colegă de 
cameră), repetă aproape 
această biografie, numai că 
vine din alt sat și a făcut 
școala profesională. Stau 
una lîngă alta. Sînt curate, 
subțiri, sfioase, una are 
ochi albaștri, cealaltă că
prui. Sînt atente, vesele cu 
măsură, firești în mișcări. 
Prin ce au făcut și ce au 
de gînd să facă pot fi nu
mite oameni de nădejde. 
Cum continuă și ce le 
deosebește de vechea gene
rație 7 Iată o întrebare cu 
care, încheindu-se, acest 
reportaj deschide altă 
scriere.
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BRASOV. Continuă seria mani
festărilor cultural-educative închi
nate zilei de 23 August. „Sub soa
rele lui August" se intitulează 
montajul de versuri patriotice și 
muzică, prezentat la Casa de cul
tură din Făgăraș. Un recital de 
poezie se desfășoară sub genericul 
„Lumină de august", la clubul în
treprinderii „6 Martie" din Zăr- 
nești. La întreprinderea „Țesătura" 
din Codlea a avut loc o seară li
terară „Actul istoric al eliberării 
patriei noastre, oglindit în poezie". 
La clubul întreprinderii de utila) 
chimic Făgăraș profesorul loan 
Hășfăleanu a prezentat conferința 
„Patriotismul socialist — generator 
de înalte valori politice și mo
rale". La Săcele, o conferință s-a 
referit la vechimea așezărilor 
românești din această localita
te. Formațiile artistice ale Clu
bului întreprinderii de autoca
mioane au susținut, pe scena 
căminului cultural din Tărlungeni, 
spectacolul folcloric „Mugurel de 
cintec românesc". 0 V1LCEA. Din 
inițiativa comitetului județean 
U.T.C., pe Lotru, in mijlocul con
structorilor de hidrocentrale, și-au 
așezat tabăra de lucru și de vacan
ță tinerii.instructori ai formațiilor 
artistice și creatorii de artă din 
județ. în programul de activități : 
lecții metodice, spectacole demon
strative, colocvii, vizite de docu
mentare pe șantiere etc. 0 BRĂI
LA. Consiliul județean al Frontului 
Unității Socialiste, in colaborare cu 
Asociația juriștilor au declanșat in 
municipiu și în 40 de comune din 
județ un ciclu de activități, sub ge
nericul „Munca, îndatorire de o- 
noare, obligația fiecărui cetățean 
din Republica Socialistă România". 
La Galeriile de artă ale muzeului 
brăilean s-a deschis expoziția de 
fotografii artistice semnate de Ar
thur Rothstein (S.U.A.). in muni
cipiu s-a desfășurat festivalul „U- 
niți în muncă — spor și voie bună". 
Și-au dat concursul peste 500 de 
artiști amatori ai sindicatelor din 
ramurile metalurgie și construcții 
de mașini din Brăila și din alte 
șapte județe ale țării. La arena

„Progresul", comitetul municipal 
U.T.C. a organizat cea de-a 7-a 
ediție a Festivalului-concurs de 
muzică ușoară „Lotca de aur". Sin
dicatul și comitetul oamenilor 
muncii de la I.J.I.L. Brăila au orga
nizat o excursie in județele Iași și 
Suceava, în scopul cunoașterii mo
numentelor cultural-istorice din 
Moldova. 0 DOLJ. „Partidului, re
cunoștință vie". Sub acest generic, 
Casa de cultură a municipiului 
Craiova a organizat, în comuna 
Ișalnița, un recital de poezie pa
triotică. Pionierii din tabăra na
țională de limbă franceză, organi
zată la Liceul nr. 3 din Craiova, au 
deschis o expoziție cu peisaje, com
poziții și portrete lucrate în acua
relă. La Teslui s-a desfășurat cea 
de-a 6-a ediție a Festivalului tine
retului doljean. Echipajul pionie
resc „Șoimii" de la școala genera
lă din Ghercești a pornit într-o 
expediție în munții Semenic ; se 
vor studia flora și fauna acestor me
leaguri. 0 ARGEȘ. O expoziție cu 
noutăți editoriale românești și un 
cabinet de științe sociale au fost 
deschise la Biblioteca orășenească 
din Curtea de Argeș. „Căi de ur
mat pentru ridicarea conștiinței so
cialiste și a nivelului de cultură" 
este tema mesei rotunde organiza
te la Clubul tehnic al tineretului 
din Pitești. O brigadă științifică 
județeană a dialogat pe teme științi
fice, medicale și juridice cu săteni 
din comuna Albești. La Cîmpulung 
a avut loc o serbare cîmpenească 
organizată de comitetul orășenesc 
U.T.C. o CLUJ-NAPOCA. Sălile 
muzeului de artă din Cluj-Napoca 
găzduiesc o interesantă expoziție 
de artă plastică. Pictura lui Kasza 
Imre, grafica Monicăi Vasinca, 
sculptura lui Nicolae Daicu, tapise
riile lui Olariu Vaier loan — cer
te reușite artistice — poartă vizi
tatorii prin istoria luptelor poporu
lui nostru pentru libertate și inde
pendență națională, prin peisajul 
înfăptuirilor poporului nostru, sub 
conducerea partidului. Valoroase 
sint și imprimeurile aparținind ti
nerei Edit K6sa.

Corespondenții „Scînteii"

La Timișoara — străveche citadelă 
bănățeană, cu strălucite tradiții cul
turale — în perioada interbelică nu 
funcționa nici un teatru permanent 
de proză ; în prezent — expresie 
semnificativă a politicii partidului de 
înflorire a civilizației și culturii în 
toate zonele tării — aici există trei 
asemenea instituții cu activitate per
manentă. Teatrul Național românesc, 
teatrul maghiar și teatrul german. E 
un fenomen care ilustrează elocvent 
nu numai efervescența spirituală 
caracteristică anilor noștri, dar și 
realizarea consecventă a egalității 
în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate.

Stînd de vorbă recent cu secretari 
și membri ai organizațiilor de bază 
din cele trei teatre timișorene, am 
căutat să aflăm cum acționează co
muniștii din aceste instituții artistice 
pentru a traduce în viață ideile 
călăuzitoare cuprinse în documentele 
istoricului Congres al educației po
litice și al culturii socialiste, modul 
cum își manifestă ei forța de înriu- 
rire polițico-educativă pentru a face 
ca teatrele lor să vorbească specta
torilor, așa cum arăta secretarul 
general al partidului. în „limba uni
că a societății noastre socialiste — 
limba umanismului revoluționar, a 
concepției filozofice a materialismu
lui dialectic și istoric".

— O preocupare fundamentală a 
comuniștilor din teatru — spunea 
tovarășul Carol Cron, locțiitorul se
cretarului organizației de bază de la 
Teatrul Național — este orientarea 
judicioasă a repertoriului, principa
lul instrument pe care îl folosește 
teatrul în opera de modelare a omu
lui nou, de formare a conștiinței re
voluționare. De cițiva ani, funcțio
nează în cadrul organizației de bază 
un „colectiv repertorial" ce se ocu
pă de organizarea unor consultări 
privind profilul repertoriilor viitoare 
și de analiza propunerilor care se 
fac, selectind pe cele care se în
cadrează organic profilului și meni
rii ideologico-educative a teatrului 
nostru. Proiectele sînt înaintate apoi 
spre aprobare comitetului oamenilor 
muncii...

Preocupări asemănătoare pentru 
buna alcătuire a repertoriului am 
întilnit și la organizațiile de partid 
din celelalte teatre timișorene. Bu
năoară. biroul organizației de bază

din teatrul maghiar a Inițiat o așa- 
numită „vitrină a repertoriului pro
babil". în care sînt afișate propune
rile membrilor colectivului artistic 
însoțite de argumente.

Roadele acestei preocupări sînt vi
zibile în felul cum e alcătuit reper
toriul actual al celor trei teatre, în 
contururile, deja stabilite, ale sta
giunii viitoare : întîlnim, bunăoară, 
pe afișele stagiunii recent încheiate, 
spectacole cu un puternic mesaj pa
triotic. creații pe teme folclorice, 
piese pătrunse de umanismul revo
luționar al actualității socialiste, 
laolaltă cu mari opere ale drama

și „Electrometal" ; au avut loc scurte 
spectacole și recitaluri de poezie 
chiar in secții și ateliere, bucurin- 
du-se de aprecierea entuziastă a 
muncitorilor. în același context se 
înscrie și preocuparea organizației de 
partid din Teatrul Național pentru 
formarea publicului tînăr : s-a orga
nizat o masă rotundă cu secretari 
U.T.C. din fabrici și școli, pe baza 
căreia s-a alcătuit repertoriul unor 
„decade ale dramaturgiei pentru ti
neret" (pînă acum au avut loc două 
asemenea decade) ; organizația de 
partid din același teatru a inițiat, în 
colaborare cu Inspectoratul școlar

b n ■ ■ b ■
ce se desfășoară pe unele canale 
străine în vederea smulgerii oame
nilor muncii germani de la cămine
le lor. din locurile unde trăiesc de 
veacuri, spre a-i transforma în mînă 
de lucru ieftină pentru exploatatorii 
capitaliști de peste hotare. In aceas
tă privință, noi ne străduim ca. pe 
de o parte, prin piese cum sînt cele 
ale autorilor locali Nikolaus Berwan- 
ger sau Ludwig Schwarz, să înfăți
șăm realitatea însuflețitoare pe care 
o trăiesc oamenii muncii de națio
nalitate germană în România socia
listă. condițiile prielnice de care se 
bucură, în deplină egalitate de drep

Comuniștii și rolul 
politico ■ educutiv ul teutrului 

Aspecte din activitatea organizațiilor de partid 
din teatrele timișorene

turgiei clasice românești și univer
sale. Aceeași orientare judicioasă e 
vizibilă și în opțiunile privind reper
toriul stagiunii viitoare, din care nu 
vor lipsi spectacole închinate mari
lor aniversări ale anului 1977 — 
Centenarul independenței de stat a 
României, șaptezeci de ani de la ma
rile răscoale țărănești din 1907, trei 
decenii de la proclamarea republicii.

O preocupare statornică a organi
zațiilor de partid din cele trei tea
tre timișorene este strinsa legătură 
cu publicul, cu oamenii muncii din 
întreprinderile și instituțiile munici
piului. din localitățile rurale ale ju
dețului. Eficientă s-a dovedit depla
sarea în fabrici și la sate, prezen
tarea de spectacole la fața locului, 
nu o dată urmate de pasionante dis
cuții. Astfel, organizația de partid 
de la Teatrul Național a inițiat o 
reușită acțiune intitulată „întreprin
derea — prietenă a teatrului". în co
laborare cu organizațiile de partid 
din întreprinderile „Industria linii"

județean, și un „teatru școlar", în 
cadrul căruia tinerii din școli pre
zintă ei înșiși spectacole cu piese 
adecvate orizontului lor de preocu
pări ; s-au organizat cicluri de edu
cație teatrală cu spectacole precedate 
de expuneri din istoria teatrului — 
unul dintre ele intitulat „Teatrul și 
catedra", pentru tinerii muncitori din 
fabrici și elevi ai școlilor din oraș, 
iar altul. „Inițiere in arta spectaco
lului", special pentru elevii Liceului 
pedagogic, urmărind deprinderea 
viitorilor învățători cu mijloacele și 
posibilitățile ce le stau la îndemînă 
pentru organizarea echipelor de ar
tiști amatori la sate.

— Instituției noastre — ne spunea 
tovarășa Ilelga Paciurea, secretara 
organizației de bază din teatrul ger
man — ii revin sarcini cu o pon
dere deosebită in ce privește educa
rea publicului nostru în spiritul dra
gostei față de meleagurile natale, 
față de patria socialistă și. totodată, 
combaterea propagandei amăgitoare

turi cu toți ceilalți cetățeni ai pa
triei. iar pe de altă parte, să înfăți
șăm degringolada morală a lumii 
exploatatorilor, lipsa ei de perspec
tive pentru oamenii muncii...

— Un alt teren de activitate a 
organizației de partid din teatru — 
își exprima opinia Vertes Iosef, se
cretarul de partid al trupei maghiare 
— îl reprezintă formarea artistului- 
cetătean, caracterizat printr-o atitu
dine de profundă responsabilitate 
comunistă fată de actul teatral în 
genere, față de munca sa pe scenă 
în special, precum și printr-o inten
să participare la viața socială...

Această preocupare o întîlnim, în 
felurite forme, la toate cele trei or
ganizații de partid. Principala moda
litate de concretizare o reprezintă 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază : in ultima vreme s-a dis
cutat cu pasiune. în asemenea adu
nări. îndeosebi problema calității re
giei si interpretării ca expresie a 
atitudinii înaintate față de muncă in

perimetrul teatral. Merită menționa
tă, in acest sens, inițiativa organiza
ției de bază de la Teatrul Național, 
care dezbate, în adunări generale 
lărgite, concepția regizorală asupra 
spectacolelor și viziunea actoriceas
că asupra rolurilor, atît înainte, cit 
și după premieră. La teatrul german, 
una din recentele adunări ale orga
nizației de bază a prilejuit o anali
ză temeinică a disciplinei artistice 
In timpul turneelor, cu referire mal 
ales la menținerea nivelului de in
terpretare întocmai ca în seara pre
mierei.

Precum vedem, e vorba de o acti
vitate politico-educativă susținută și, 
în multe cazuri, eficientă. Se mai 
face simțită însă uneori, așa cum au 
remarcat unii din interlocutorii noș
tri. o anume „timiditate" a criticii 
la concret, cu efecte negative ce se 
reflectă, îndeosebi, în unele mani
festări de vedetism, în fuga după 
roluri zde protagoniști, în refuzul 
de a interpreta anumite parti
turi mai restrînse, dar cu vădită im
portanță în reușita spectacolelor res
pective. E drept, uneori se ia atitu
dine față de asemenea poziții (cum 
s-a întimplat, recent, la Teatrul Na
țional. cînd chiar unul din membrii 
biroului a încercat să se eschiveze 
de Ia participarea la scenele de masă 
dintr-un spectacol de mare monta
re), dar nu totdeauna cu suficientă 
vigoare. Și. mai ales, nu cu acea 
consecvență absolut necesară pentru 
întreținerea unui climat în care 
astfel de manifestări să nu mai fie 
posibile.

Am mai putea consemna, desigur, 
numeroase ahte fapte oare vorbesc 
limpede despre prezența activă a 
celor trei teatre de proză timișorene 
în viata spirituală a orașului, a ju
dețului, a întregii zone geografice 
unde activează. In această prezentă 
tot mai remarcată se reflectă fidel 
și aportul substanțial al organiza
țiilor de partid, activitatea lor inten
să. rolul lor de conducători politici 
ai colectivelor respective. Există însă 
suficiente posibilități pentru o con
tinuă îmbunătățire a muncii de 
partid, care să ducă la creșterea con
tribuției teatrelor timișorene în ope
ra de educare comunistă a oameniloc 
muncii.

Victor BIRLĂDEANU ' 
Cezar IOANA
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Masă tovărășească oferită de conducerea de partid si de stat Primire la Consiliul de Stat
Cuvîntul tovarășului Munea Munestu

(Urmare din pag. I)
misiunile sale de pace, prietenie șl 
cooperare intre popoare, consacrate 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, au conferit prestigiu și pre
țuire în întreaga lume patriei noas
tre, primului președinte al Româ
niei socialiste.

Exprimind cu acest prilej senti
mentele de înaltă gratitudine Comi
tetului Politic Executiv, pentru me
sajul adresat cu ocazia zilei mele de 
naștere, aduc omagiul respectuos 
mult stimatului și iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumindu-i din toată

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
TIMIȘ. Constructorii timișoreni au 

predat cu cinci luni mai devreme de 
cit era prevăzut două cămine mun
citorești cu 472 de locuri, de care 
vor beneficia tinerii angajați de la în
treprinderile „Tehnometal" și „Bum
bacul". în total, de Ia începutul anu
lui în județul Timiș au fost construite 
și date în folosință 17 cămine pentru 
nefamiliști cu 3 477 de locuri. (Cezar 
Ioana).

HARGHITA. La Tușnad a început 
să producă stația de îmbuteliere a 
bioxidului de carbon din județul 
Harghita, livrîndu-se, totodată, pri
mele cantități stațiilor de îmbuteliere 
a apei minerale din județ și celorlalți 
beneficiari din țară. Tînărul colectiv 
al stației s-a angajat ca în cinstea 
zilei de 23 August să-și organizeze 
munca în așa fel încît să depășească 
prevederile zilnice ale planului, care 
în momentul de față sînt de aproape 
400 kilograme bioxid de carbon îm
buteliat. (I. D. Kiss).

BOTOȘANI. Pe teritoriul comunei 
Vlăsinești se execută o rețea de ca
nale pentru colectarea apelor, cu o 
lungime totală de 5 km. precum și 
un dig de 2,5 km. Odată cu termi
narea acestor lucrări vor fi redate 
circuitului agricol 110 hectare de 
teren. (E. Nazarie).

SUCEAVA. în mai multe locali
tăți ale județului au fost organizate 
șantiere ale tineretului. în cunoscu
tul centru minier Ostra, bunăoară, 
tinerii contribuie la construirea 
unui modern complex comercial și a 
unei cantine. Tot aici sînt într-un 
stadiu avansat de execuție lucrările 
de aducțiune a apei. în același timp, 
tot prin muncă voluntar-patriotică, și 
tinerii din Cîmpulung Moldovenesc 
contribuie la îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă a orașului, iar 
la Rădăuți înalță obiectivele viitoru
lui orășel al copiilor. (Gh. Parascan),

BRAȘOV. Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de practicare a schiului, 
au fost înierbate, taluzate și brăz- 
duite mai multe pîrtii, cum sînt Su- 
linar și Drumul roșu din Poiana 
Brașov (masivul Postăvar) și Clăbu- 
cet din Predeal. Totodată, se execută
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Primii campioni 

naționali la atletism
Ieri, pe stadionul Republicii din 

Capitală au început întrecerile celei 
de-a 60-a ediții a campionatelor na
ționale de atletism. Iată cîștigătorii 
titlurilor de campioni : feminin : 
disc : Argentina Menis — 65,10 m ; 
săritura în lungime : Alina Gheor
ghiu — 6,43 m ; 1 500 m : Natalia 
Andrei Mărășescu — 4T0”9/10 ; 400 
m plat : Ibula Slavic — 54’’l/10 ; 400 
m garduri : Doina Bădescu — 60”
7/10. în proba de 100 m plat, titlul a 
fost atribuit atletei Veronica Buia- 
Anghel, cronometrată cu ll”2/10 
(timp neomologabil). Masculin : 110 m 
garduri : Valeriu Teașcă — 14”3/10 ; 
400 m plat : Ion Corodi — 47”8/10 ; 
săritura în Înălțime : Marinei Onciu 
— 2,12 m ; aruncarea greutății : Ma
rin Iordan — 17,80 m ; 1 500 m :
Gheorghe Ghipu — 3’42”5/10 ; 10 000 
m : Ilie Floroiu — 29’01”6/10 ; arun
carea suliței ; Gheorghe Megelea — 
82,16 m : 3 000 m obstacole : Gheor
ghe Cefan — 8’29”6/10 ; triplusalt : 
Adrian Ghioroaie — 16,25 m. în pro
ba de 100 m, titlul a fost atribuit lui 
Claudiu Șuselescu. întrecerile con
tinuă astăzi de la ora 16,00.

(Agerpres)

„Cupa Europei" 
la înot (grupa B)

în piscina clubului sportiv „Dina
mo" din Capitală au început sîmbătă 
întrecerile celei de-a 5-a ediții a 
„Cupei Europei" la înot grupa B, 
la care participă echipele masculine 
ale Ungariei, Iugoslaviei, Olandei, 
Bulgariei și României. După desfă
șurarea primelor opt probe ale com
petiției, pe primul loc în clasament 
se află Ungaria cu 57 puncte, urma
tă de Olanda — 47 puncte. Bulgaria
— 44 puncte, România — 34 puncte 
și Iugoslavia — 28 puncte.

Iată învingătorii din prima zi (în 
ordinea desfășurării probelor) : 100
m liber : Șt. Gheorghiev (Bulgaria)
— 53”02/100 — nou record național ; 
100 m spate : Z. Veraszto (Ungaria)
— 58”67/100 ; 100 m bras : Vermeș 
Alban (Ungaria) — 1’08”41/100 ; 100 
m delfin : Tamas Mikola (Ungaria)
— 57”79/100 ; 400 m liber : Șandor 
Nagy (Ungaria) — 4’04”35/100 ; șta
feta 4 X 100 m mixt : Ungaria — 
3'59”22/100 — nou record național ; 
200 m mixt : Andras Harghitay (Un
garia) — 2’ll”3/100 ; ștafeta 4 X 100 
m liber : Bulgaria — 3’36”50/100 — 
nou record național. Astăzi, de la 
ora 17,30. au loc ultimele întreceri.

La 22 august: O
S-au pus în vînzare biletele 

de participare pentru noua trage
re excepțională „Pronoexores", 
care va avea loc în ziua de 22 
august, in organizarea Adminis
trației de stat Loto—Pronosport. 
La această tragere se vor atri
bui numeroase și importante 
premii în bani (valori fixe și va
riabile), autoturisme „Dacia 1306“ 
și „Skoda S-100". excursii in 
Uniunea Sovietică (de cite 2 
locuri, cu trenul și avionul, durata 
circa 14 zile). R.P. Chineză si 
R.P.D. Coreeană (cu avionul, 

Inima pentru caldele aprecieri și 
urări cu care m-a onorat astăzi.

Vă asigur, dragi tovarăși, că, bucu- 
rîndu-mă în continuare de încrede
rea și sprijinul dumneavoastră ne
prețuit, voi depune întreaga mea ca
pacitate și putere de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce-mi revin în conducerea guvernu
lui, pentru transpunerea în viată a 
Programului Partidului Comunist 
Român.

Partidului glorios al epopeii națio
nale, ctitor și ziditor de tară nouă, 
cauzei socialismului și comunismului 
i-am dedicat cu venerație cei mai 
frumoși ani și îi voi închina cu dă
ruire întreaga mea viată.

și lucrări de corectare a unor to- 
renți, pentru a preîntîmpina eroziu
nea solului pe pîrtii. (Nicolae Mo
canul.

GORJ. în zona centrală a munici
piului Tg. Jiu — în perimetrul mar
cat de străzile Victoria și Șiret — au 
fost date recent în folosință 300 de 
noi apartamente în blocuri cu 5 ni
veluri. înscrise armonios în arhitectu
ra orașului, noile blocuri alcătuiesc 
nucleul unuia dintre cele mai mo
derne ansambluri de locuințe — car
tierul Bradului. (Dumitru Prună).

CLUJ. Direcția județeană de dru
muri execută lucrările de reamena- 
jare a căii de acces spre — și din — 
Cheile Turzii, distrusă anul trecut 
de inundații. Noua potecă va .fi su
ficient de largă pentru a permite 
trecerea concomitent a două grupuri 
de vizitatori. în paralel, lucrători ai 
Institutului de cercetări și proiectări 
execută voluntar, cu concursul alpi- 
niștilor, ridicările topografice nece
sare pentru întocmirea proiectului de 
refacere a pasarelelor. (Alex. Mu- 
reșan).

GALAȚI. Au început lucrările la 
noul ansamblu de locuințe „Ada 
Marinescu" — situat în vecinătatea 
cartierului Dunărea — unde se vor 
executa blocuri cu 10—12 niveluri, 
prevăzute cu spații comerciale la par
ter. Ansamblul va avea în final 3 200 
de apartamente, din care primele 600 
vor fi puse la dispoziția gălățenilor în 
cursul anului viitor. Prin construirea 
acestui ansamblu se modernizează 
și una dintre intrările principale în 
oraș — cea dinspre București. (Dan 
Plăeșu),

BISTRIȚA-NAșAUD. De la în
ceputul anului și pînă acum, cetă
țenii din comuna Uriu și din satele 
aparținătoare au reparat șoseaua 
Uriu — Hășmașu, au executat lucrări 
de combatere a eroziunii solului, au 
construit sau reparat 20 de podețe, 
au contribuit la executarea unei gră
dinițe de copii cu 100 de locuri, unei 
biblioteci sătești și unui cămin cul
tural, Valoarea economiilor obținute 
prin munca patriotică a cetățenilor 
se ridică la peste 1 200 000 lei. (Ion 
Anghei).

Nadia Comăneci la postul de televiziune B.B.C.
Postul de televiziune B.B.C. a adus 

vineri seara un superb omagiu gim
nastei românce Nadia Comăneci prin 
prezentarea unui amplu program in
titulat „Nota maximă". „Prin cele 
șapte note maxime de 10 — a spus 
prezentatorul programului — Nadia 
Comăneci ocupă un loc unic în isto
ria gimnasticii mondiale. Ea a ofe
rit la Montreal cea mai frumoasă 
demonstrație de gimnastică feminină 
văzută vreodată. Nota 10, care a fă
cut senzație la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, a devenit ceva obișnuit 
pentru Nadia Comăneci".

Programul a urmărit traiectoria

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
POLO

în turneul de polo pe apă pentru 
juniori de la Sofia, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 8—5 
(1—1, 1—1, 2—1. 4—2) formația Ceho
slovaciei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Polonia 9—3 ; Bulgaria A — Bulga
ria B 10—3 ; Ungaria — Cuba 8—6,

TENIS
După ziua a doua, în meciul de 

tenis pentru „Cupa Davis", care se 
dispută la Tbilisi între formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei, scorul este 2—1 
în favoarea jucătorilor sovietici. In 
partida de dublu, perechea Metre- 
veli, Kakulia a întrecut cu 12—10, 
6—0, 6—4‘ cuplul Taroczi, Szoeke.

Tînărul jucător australian Mark 
Edmonson a furnizat prima surpriză 
în turneul de tenis de la Indianapo
lis. eliminînd cu 1—6, 7—6, 7~r5 pe 
mexicanul Raul Ramirez, unul dintre 
favoriți. Alte rezultate : Connors — 
Meiler 7—5, 6—3 ; Orantes — Cano 
6—1, 6—2 ; Fibak — Fillol 6—2, 6—0; 
Dibbs — Jauffret 6—3, 6—1. In turul 
trei al probei de dublu femei, pe
rechea Florența Mihai (România), 
Glynis Coles (Anglia) a învins cu 
6—3. 5—7, 7—6 cuplul american Sally 
Greer, Paula Smith.

ATLETISM
Cu prilejul concursului atletic des

fășurat la Jena, echipa feminină a 
R. D. Germane a stabilit un nou re
cord mondial in proba de ștafetă 
4X200 m cu timpul de l’32”40/100. 
Vechiul record era de l’32”60/100 și 
aparținea unei echipe din Australia.

în cadrul concursului internațional 
atletic de la Turku (Finlanda) pen
tru trofeul „Memorialul Paavo Nur- 
mi", proba de 5 000 m a fost cîști- 
gată, în mod surprinzător, de ame
ricanul Paul Geis (13’35”12/100). Du
blul campion olimpic de la Montreal, 
finlandezul Lasse Viren, a ocupat

nouă tragere excepțională
durata circa 20 zile), R.S. Ceho
slovacă (de cite două locuri, cu 
trenul, durata circa 11 zile), 
precum și bilete de odihnă la 
Predeal sau la Sinaia, în serii 
de cite 12 zile.

La tragerea excepțională „Pro- 
noexpres" din 22 august se poate 
participa cu bilete de cite 6 lei 
fi 15 lei, varianta de 15 lei 
avind dreptul de participare la 
toate extragerile. Se vor efec
tua 8 extrageri in două faze, 
după cum urmează : la faza I

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă rog să ridicăm un toast pentru 

Partidul Comunist Român, pentru 
eroica noastră clasă muncitoare, pen
tru vrednicul nostru popor făuritor 
de viată nouă !

Pentru sănătatea și viața îndelun
gată a scumpului nostru conducător, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Pentru sănătatea și fericirea mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 1

Pentru sănătatea dumneavoastră, 
dragi tovarăși și prieteni, pentru noi 
succese în activitatea noastră co
mună, închinată viitorului luminos al 
României socialiste 1

In județul Bacău 

s-a încheiat recoltatul 

păioaselor
într-o telegramă adresată tovară

șului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean de partid Bacău anunță în
cheierea, în ziua de 14 august a.c.. 
a recoltării păioaselor.

în prezent, eforturile oamenilor 
muncii din agricultura județului sînt 
îndreptate spre terminarea în urmă
toarele zile a treieratului, depozita
rea furajelor, terminarea arăturilor 
de vară, pregătirea campaniei de 
toamnă și a recoltei viitoare.

învățînd din experiența acumulată 
șl hotărîți de a ne spori neîncetat 
contribuția la înfăptuirea obiectivelor 
actualului plan cincinal, se spune în 
telegramă, comitetul județean de 
partid, comuniștii, toți lucrătorii de 
pe ogoarele județului ne angajăm să 
îndeplinim în mod exemplar sarcina 
încredințată de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. de a realiza o agricultură 
modernă, intensivă, de înaltă pro
ductivitate, pe măsura minunatelor 
condiții pe care le oferă societatea 
noastră socialistă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 august. In (ară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala averse Izolate de ploaie, în
soțite de descărcări electrice, îndeosebi 
In cursul după-amlezii, mal frecvente 
in zonele de munte. Vint slab pînă la 
moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fl cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 20 șl 
28 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vremea în curs de încălzi
re ușoară. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată după-amia- 
za. Vint slab pînă la moderat.

gimnastei românce, menționînd că, 
după participarea ei și la întrecerile de 
la Wembley din 1975, „lumea a în
țeles că se află în fața unei mari 
stele". Referindu-se apoi la campio
natele europene și la Jocurile Olim
pice, prezentatorul a spUs că de fie
care dată „lumea a rămas uimită 
de evoluția româncei Comăneci". De 
asemenea, el s-a referit la „cealaltă 
stea a gimnasticii românești. Teodora 
Ungureanu". Scopul programului, 
după cum s-a arătat, a fost de a oferi 
publicului britanic posibilitatea să se 
întilnească încă o dată cu „marile 
stele ale Montrealului".

locul trei cu 13’39” 34/100. Pe locul 
doi — finlandezul Matti Vai-nio 
(13’37” 41/100).

FOTBAL
Tradiționala competiție de fotbal 

„Cupa municipiului București", uver
tură anuală la campionatul național, 
a fost cîștigată la actuala ediție de 
echipa Progresul București, care a 
întrecut ieri cu 2—0 (0—0) formația 
Rapid. în finala disputată pe stadio
nul Dinamo. Cele două goluri au fost 
realizate de Frățilă II și Apostol.

în meciul pentru locul 3. Metalul 
a învins cu 3—2 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) echipa Voin
ța. La sfîrșitul timpului regulamen
tar de joc scorul era alb : 0—0.

în meciul inaugural al celui de-al 
39-lea campionat unional de fotbal, 
echipa Aripile sovietelor Kuibîșev a 
întrecut cu scorul de 2—0 (2—0) for
mația Zenit Leningrad.

La Plovdiv. într-un meci amical, 
formația locală Lokomotiv a învins 
cu scorul de 2—1 (1—1) echipa
Rotweiss Erfurt (R.D.G.).

Partidele din cea de-a doua etapă 
a campionatului francez de fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Nantes — Marsilia 3—0 ; Nisa— 
Paris St. Germain 1—0 ; Nimes — 
Angers 3—1 ; Bordeaux — Lille 2—1 ; 
Nancy — Lyon 0—0 ; Lens — Bastia 
4—3 ; St. Etienne — Metz 0—0 ; 
Reims — Rennes 3—0.

$AH
După 6 runde, in turneul interna

tional de șah de la Polianica (Polo
nia) conduce maestrul sovietic Ghe- 
nadi Timofenko (4,5 puncte), urmat 
de Miroslav Filip (Cehoslovacia) și 
Milorad Knezevici (Iugoslavia) cu 
cite 4 puncte. Maestrul român Mihai 
Subă, care în runda a 6-a a pierdut 
la Timofenko, se află pe locul 6 cu 
3 puncte.

„Pronoexpres"
— 4 extrageri, fiecare da cita 
6 numere din 45, efectuate se
parat. și nu în continuare, la 
faza a Il-a — 4 extrageri, fie
care de cite 5 numere din 45, 
efectuate separat, și nu în con
tinuare. în total, vor fi extra
se 44 de numere ciștigătoare.

Depunerea biletelor ciștigă- 
toare se face pînă în ziua de 
joi 26 august la ora 13 in ora
șele reședință de județ și pînă 
în ziua de miercuri 25 august la 
ora 13 în celelalte localități.

Tovarășul Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a pri
mit, sîmbătă, pe Leonard Milton, 
președintele Comitetului organizației 
„Sportul de la popor la popor". Hanks 
Sherrill, antrenorul echipei de bas
chet a Colegiului Quincy din Illinois, 
care a întreprins un turneu in țara 
noastră, și Virginia Kraft, reporter 
la revista „Sport ilustrated" din 
S.U.A.

Cu acest prilej, s-a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, o 
sferă simbolizînd globul pămîntesc,

Ministrul afacerilor externe al României a plecat la Colombo
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, șeful delegației ro
mâne la cea de-a V-a Conferință a

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului congolez al a- 
facerilor externe, Theophile Oben- 
ga, cu prilejul aniversării victoriei 
revoluției congoleze. De asemenea,

tv
PROGRAMUL I

1.30 Deschiderea programului. Avan
premiera zilei.

8.40 Tot înainte I Harnică vacanță 
mare l

8,33 Film serial pentru copil : „Blin- 
dul Ben“.

10,00 Viața satului.
11,25 Ce știm și ce nu știm despre...
11.55 Bucuriile muzicii. Epopeea națio- 

, nalâ in muzica românească con
temporană. Fragmente din opera 
„Vlad Țepeș" de Gh. Dumitrescu. 
Interpretează : Lucian Marinescu, 
Pompiliu Hărășteanu, Fl. Diaco- 
nescu, Nlc. Andreesel, Marcel An- 
gelescu, Lucian Farcaș, dublat de 
Teodor Vasillu. Adaptare pentru 
TV și regia : Mariantl Banu,

12.30 De strajă patriei,
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. • Șlagărul al

bumului duminical. • Aurelian 
Andreescu și George Bunea în 
transmisie directă de la Grădina 
de vară „Boema" din București, 
ar „Călătoria ideilor" — reportaj.
• Mari vedete pe micul ecran.
• Povestea filmului muzical. 
•' Canțonete. • La ora 13.30 — 
Desene animate. e La ora 14,00 
— serialul „Ce vrăji a mal tăcut 
nevasta mea". ■ La ora 15,26 — 
rubrica „Șah-mat".

15.40 Drum de glorii. Participă repra- 
, zentativa județului Covasna.

17,00 Film serial : Din tainele mărilor. 
Episodul VI : Comori dispărute.

17.55 Cupa Europei la natație (grupa 
B). Ziua a II-a. Transmisiune di
rectă de la bazinul Dinamo.

19,00. Delhi — film documentar.
19,10 Micul ecran pentru cel mici,
19.30 Telejurnal. » Comentariul «ăp- 

tăminii.
80,00 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ

ȚEȘTI. Reportaj filmat al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Uniunea Sovietică, unde au pe
trecut o parte a concediului de 
odihnă la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a tovarășului L. I. Brejnev.

30.40 Film artistic : „Fugarul" — pro
ducție a studiourilor engleze. Pre
mieră TV. In distribuție: Laurence 
Harvey, Lee Remick, Alan Bates, 
Felix Aylmer. Regia : Carol Reed.

22,13 24 de ore. • Sport.
PROGRAMUL II

10,15—11,45 Matineu simfonie. Din înre
gistrările festivalurilor „George

In scopul modernizării activității comerciale
Referindu-se la înfăptuirile 

din domeniul comercial, tovară
șul Alexei Scricuieac, directorul 
întreprinderii comerciale de stat 
mixte din Cîmpulung-Suceava, 
ne-a precizat. între altele, ur
mătoarele : Cu sprijinul orga
nelor locale de partid si de stat, 
am luat măsuri pentru înfiin
țarea unei noi cofetării, extin
derea si introducerea autoservi
rii ia magazinul alimentar de 
la fabrica de mobilă și ame
najarea unui spațiu corespunză
tor pentru depozitarea și desfa

(Urmare din pag. I)

triei, redacția „Scînteii" se anga
jează. în această zi aniversară, să 
militeze cu inepuizabilă ardoare și 
pasiune revoluționară pentru înfăp
tuirea politicii partidului care di
namizează energiile creatoare ale 
întregului nostru popor.

A pune la dispoziția celor ce 
muncesc coloanele ziarului pentru 
a-și împărtăși părerile, propunerile, 
inițiativele lor valoroase, a reflec
ta cu pricepere și, totodată, cu în
flăcărare publicistică puternicul lor 
elan constructiv, a lua atitudine 
fermă împotriva neajunsurilor ce 
mai frînează incă manifestarea 
plenară a hărniciei unor colectiva 
de oameni ai muncii, a face, 
într-un cuvînt, din paginile „Scîn
teii" o vastă tribună a schim
bului de experiență, un focar al 
iradierii și generalizării noului la 
scara întregii țări — iată menirea 
de înaltă responsabilitate civică pe 
care partidul a încredințat-o „Scîn
teii". întregii prese comuniste ca 
purtătoare a ideilor și idealurilor 
sale, iată unul din imperativele 
conștiinței și activității ’ noastre 
profesionale. Pentru ca munca pe 
aoest tărîm să se desfășoare la ni
velul cuvenit și cu eficiența aștep
tată, sintem profund conștiențj că 
trebuie să acționăm cu și mai mare 
fermitate pentru a trata cu sporită 
competență problemele dezvoltării 
societății românești contemporane 
in lumina documentelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., valorificind 
mai larg inepuizabila sursă de în
țelepciune colectivă pe care o con
stituie ideile și sugestiile oameni
lor muncii, organizînd mai aotiv și 
urmărind mai statornic finalizarea 
unor acțiuni destinate să impulsio
neze munca într-un sector sau al
tul. militînd pentru traducerea 
neabătută în fapt a politicii parti
dului de edificare a economiei șl 

din partea organizației „Sportul de 
la popor la popor", al cărei președin
te de onoare este președintele S.U.A., 
Gerald Ford, și a echipei de baschet 
a Colegiului Quincy din Illinois.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă de caldă cordialitate, au luat 
parte general-locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, și 
Ion Tulpan, președintele Federației 
române de baschet.

A fost prezent Richard Viets, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

șefilor de stat și de guvern ai țări
lor nealiniate, a plecat sîmbătă di
mineață la Colombo.

a primit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Singapore, S. Ra
jaratnam, pentru mesajul de felici
tare transmis cu ocazia zilei națio
nale.

Enescu". în program i Bach — 
Simfonia op. 18 in re major — 
Interpretează formația Collegium 
Aureum — R.F.G. ; Beethoven 
— Concertul pentru vioară — so
list : Yehudi Menuhin, acompa
niat de orchestra simfonică a Ra- 
diotelevlziunll. dirijor : Ioslf Con
ta ; George Enescu — Simfonia I 
— orchestra filarmonicii „George 
Enescu" — dirijor : Mircea Cria- 
tescu.

20.30 Arte vizuale.
20.50 Film serial : „Columbo".

LUNI, 16 AUGUST
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. Dobrogea — mărturii 
Istorice.

16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Teleglob : Indonezia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • în cinstea zilei de 

23 August — cronică de întrecere.
20,00 Ce! mai bun continuă. Concurs de 

cultură generală și pregătire mul
tilaterală. Transmisiune din comu
na'Vaideeni, județul Vllcea.

80.50 Să trăim șl să muncim In chip 
comunist. Sărbătorii de la 23 Au
gust — prinos de faptă și simțire 
din partea tinerilor Harghitei.

81.20 Roman-foileton : „Țăranii", Epi
sodul VII - „Pădurea".

82,10 24 de ore.
programul n

17,00 Telex.
17,05 Tineret, mîndria țării. Emisiune 

muzical-literară susținută de elevi 
ai Liceului real-umanist nr. 83 
din București.

17.25 Film artistic : „Cu bicicleta ipre 
Lună", Producție a studiourilor 
olandeze. Cu : Ton Lensink. Johan 
Walhăin, Bernhand Droog, Inge- 
borg Elzevicr. Regla : Jev van der 
tteyden.

18,55 Melodii populare.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : „Blîndul 

Ben".
20.25 Viața economică a Capitalei, Rea

lizări ale oamenilor muncii din 
Capitală In cinstea zilei de 23 Au
gust.

20,45 Telerama. Cascadori șl trucaje ci
nematografice.

21,15 Telex.
21.20 Ritm șl grație. Dansează Nina 

Timofeeva ; scene din baletele 
„Romeo șl Julieta", „Povestea 
dragostei", „Spartacus", „Asel" șl 
„Moartea lebedei".

cerea mărfurilor, la stadion. 
Concomitent, am acționat pen
tru creșterea volumului produc
ției proprii, în care scop a fost 
extins și modernizat laboratorul 
de cofetărie. Pentru vinzarea 
mai operativă a unor produse 
am introdus în circuitul comer
țului stradal încă 7 tonete. Tot
odată. am înființat cîte un mi
crobazar în două din cele mai 
importante vaduri comerciale 
ale orașului, (Gheorghe Paras
can. corespondentul „Scînteli").

culturii socialiste, de continuă îm
bunătățire a nivelului de trai și ci
vilizație al oamenilor muncii.

Animați de ideile înălțătoare, 
deschizătoare de drumuri, ale Pro
gramului partidului, ne simțim 
pătrunși de înalta îndatorire de 
a ne afla în primele rînduri ale 
bătăliei pentru nou, ale acelei 
ample ofensive a perfecționării, 
declanșate de partid 6i menite să 

0 misiune de cinste 

și înaltă răspundere

ducă la o radicală îmbunătățire a 
activității pe toate tărimurile. în 
acest scop Îndeplinim sarcina de 
nobilă răspundere de a imprima 
fiecărui articol, fiecărui rind spi
rit combativ, de intransigentă fată 
de deficiente, față de manifestările 
vechiului, un viguros sprijin afir
mării noului.

Conducînd vasta operă de edifi
care a societății socialiste, partidul 
nostru pune pe primul plan OMUL, 
dezvoltarea sa multilaterală. lăr
girea orizontului său de cunoaștere, 
desăvîrșirea personalității sale 
creatoare, manifestarea sa plenară 
In întreaga viată social-politică. 
Pornind de la sarcinile ce i-au fost 
Încredințate de partid in această 
operă de mare răspundere, privind 
în strînsă unitate, caracteristică 
presei comuniste, funcția sa infor-

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI PROGRESIST AL OAMENILOR 
MUNCII DIN CIPRU (AKEL)

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist din 
Cipru, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem dumneavoastră, tuturor membri
lor Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru un cald salut fră
țesc, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea consacrată 
promovării intereselor fundamentale ale poporului cipriot, apărării dreptului 
său de a-și hotărî singur soarta', cauzei socialismului și păcii în lume.

Comuniștii români, întregul nostru popor au urmărit întotdeauna cu sen
timente de profundă simpatie și solidaritate lupta îndelungată a P.C. din 
Cipru și a continuatorului său — AKEL pentru eliberarea țării de sub domi
nația imperialistă și colonialistă, pentru apărarea drepturilor clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor muncii ciprioți, pentru democrație și progres 
social, pentru dezvoltarea liberă și independentă a Ciprului. Sintem solidari, 
de asemenea, cu lupta activă a AKEL pentru intensificarea eforturilor în ve
derea urgentării soluționării politice, pașnice a actualei situații din Cipru, 
pe baza respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a 
țării, a asigurării conviețuirii democratice a celor două comunități, avînd 
convingerea că rezolvarea problemei cipriote pe calea tratativelor va con
tribui substanțial la întărirea și dezvoltarea colaborării în regiunea balcanică, 
pe continentul european și în întreaga lume.

La marea sărbătoare a partidului dumneavoastră, ne exprimăm satis
facția pentru bunele raporturi de prietenie și solidaritate internaționalistă 
existente între Partidul Comunist Român și Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru și ne reafirmăm hotărârea de a acționa pentru dezvoltarea 
In continuare a acestor legături frățești, în folosul prieteniei și conlucrării 
dintre popoarele român și cipriot, al întăririi unității și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Astăzi se deschide
.. .....................   " ......... ............... .................. 1 ' T"’ ' "

Tîrgul de mostre de bunuri

Astăzi, 15 august, se 
deschide cel de-al 
7-lea Tîrg de mostre 
de bunuri de consum, 
înscriindu-se în con
textul preocupărilor 
întreprinderilor produ
cătoare și organiza
țiilor comerciale pen
tru înfăptuirea preve
derilor Programului 
dezvoltării producției 
și desfacerii către 
populație a bunurilor 
de consum în perioa
da 1976—1980. actuala 
ediție a tirgulul pre
zintă publicului vizi
tator peste" 150 OOO de 
exponate. Ele își pro
pun să creeze o ima
gine cit mai completă 
a potențialului indus
triei bunurilor de con
sum din tara noastră, 
a contribuției pe care 
revoluția tehnico-știin- 
țifică o aduce la îm
bunătățirea calității 
produselor destinate 
populației, la continua 
lor diversificare. pe 
măsura cerințelor, pre
ferințelor și exigențe
lor crescînde ale popu
lației.

Standurile celor 20 
de pavilioane ale tîr- 
gului reflectă rezulta
tul concret al efortu
rilor producătorilor 
îndreptate spre utili
zarea. în primul rind, 
a resurselor de mate
rii prime indigene și 
valorificarea lor supe
rioară, 
gamei 
care 
direct

spre lărgirea 
de înlocuitori 
să contribuie 
la realizarea

unor produse necesare 
populației. Organizato
rii tîrgului pun un ac
cent deosebit pe cu
noașterea opiniei vizi
tatorilor în legătură 
cu mărfurile expuse, 
opinii de care se va 
tine seama la stabili
rea dimensiunilor și 
structurii contractelor 
ce vor fi încheiate, cu 
această ocazie. între 
reprezentanții indus
triei și ai comerțului. 
Pentru aceasta, în tot 
cursul desfășurării 
tîrgului se vor iniția 
intense acțiuni de 
studiere a cererii con
sumatorilor, a direc
țiilor în care se în
dreaptă preferințele 
lor. Pentru o cit mai

de consum
justă fundamentare a 
acestor contracte, pen
tru evitarea oricăror 
tendințe de subiecti
vism în alegerea mo
delelor ce urmează a 
fi produse în serie, la 
acțiunile de contracta
re vor participa un 
mare număr de repre
zentanți ai industriei 
și comerțului, precum 
și ai cumpărătorilor.

în pavilioanele tîr
gului, publicul vizita
tor va face cunoștință 
cu mărfurile ce vor fi 
prezente în magazine 
în anul 1977. Atenția

TIRC DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM 

BUCUREȘTI'?*

Ii va fi solicitată. între 
altele. de obiectele 
destinate creșterii gra
dului de confort ai 
locuințelor — noi pro
duse electrocasnice 
(mai complexe și mai 
eficiente), tipuri de 
mobilă într-o concep
ție modernă, un mare 
număr de articole ne
cesare bunei dotări și 
înfrumusețării cămine
lor noastre. La rîndul 
lor, obiectele de uz 
casnic — ce se numă
ră cu zecile de mii — 
vor avea desigur lo
cul lor aparte pe tra
seul celor care vizi
tează tîrgul ; deși nu
mărul acestor articole 
este foarte mare, vizi
tatorii — în special 
gospodinele — nu vor 
trece cu vederea nu
meroasele noutăți din 
acest sector. Se con
stată o sporită preocu
pare a producătorilor 
(fie că este vorba de 
bunurile complexe, 
realizate de industria 
electrotehnică sau e- 
lectropică, fie de dis
pozitivele mai simple 
expuse de industria 
locală sau cooperația 
meșteșugărească) pen

mativă și cea formativă, redacția 
„Scînteii" este- conștientă de înda
torirea ce-i revine de a situa pe 
primul plan al preocupărilor sale 
problemele dezvoltării conștiinței 
socialiste a maselor. problemele 
complexe ale formării omului nou, 
participant activ la măreața operă 
de construire a socialismului mul
tilateral dezvoltat. Militînd pentru 
popularizarea și traducerea în via-

ță a documentelor Congresului edu
cației politice și al culturii socia
liste, redacția „Scînteii", presa noas
tră, radioul și televiziunea își con
cretizează vocația educativă în e- 
fortul permanent de a fi o școală 
cotidiană a „calificării civice", a 
virtuților comuniste, pentru masele 
largi de oameni ai munoii.

Indisolubil legată de întreaga 
fizionomie a presei noastre comu
niste. de rosturile ei fundamentale, 
este datoria ce-i incumbă pe pla
nul promovării cu consecvență a 
principiilor politicii externe a par
tidului și statului nostru. înăltind 
pe noi trepte tradițiile sale inter
naționaliste. „Scinteia" va mili
ta neabătut pentru înfăptuirea 

’ politicii partidului de dezvolta
re continuă a prieteniei și con

tru ușurarea efortului 
fizic și economisirea 
timpului consumat în 
prezent de treburile 
casnice. Un pavilion 
aparte este destinat 
articolelor pentru co
pii — o dovadă în 
plus a atenției care se 
acordă celor mai mici 
cetățeni ai țării. Re
sursele de fantezie șl 
bun gust conjugate cu 
folosirea judicioasă a 
tuturor posibilităților 
materiale existente își 
dau mina pentru a 
îmbogăți oferta maga
zinelor cu mărfuri des
tinate celor mici.

De un interes apar
te se vor bucura pa
vilioanele industriei 
ușoare, în care publi
cul va putea admira 
iscusința cu care crea
torii de modele din 
domeniul confecțiilor, 
al tricotajelor și încăl
țămintei îmbină ten
dințele modei pe plan 
mondial cu specificul 
gustului publicului
nostru. valorificind
superior materiile pri
me indigene, tradițio
nale. Vizitatorii vor 
zăbovi, cu aceeași a- 
tenție, și în pavilioa
nele destinate mărfu
rilor alimentare, in- 
formîndu-se asupra 
cercetărilor ce se fac 
în vederea realizării 
unor produse care să 
răspundă. într-o mă
sură tot mai mare, ri
gorilor unei alimenta
ții raționale. Lucruri 
la fel de interesante 
sînt de văzut și în pa
vilionul chimiei, ale 
cărui standuri de cos
metice și produse de 
uz gospodăresc nu vor 
trece neobservate, ale 
cooperației meșteșu
gărești sau de consum 
ș.a.m.d.

Astăzi, cînd tîrgul 
Ii întîmpină pe primii 
oaspeți, se speră că 
actuala ediție, prin 
amploarea și comple
xitatea sa, își va atinge 
pe deplin scopul — 
acela de a contribui 
la îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării 
populației cu bunuri 
de consum.

Rodica ȘERBAN

lucrării frățești cu țările socia
liste. a solidarității cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu cele
lalte detașamente ale mișcării mun
citorești. revoluționare și progre
siste din întreaga lume, de întărire 
a colaborării cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, de 
întronare a unei noi ordini politice 
și economice internaționale, pentru 
biruința cauzei păcii și progresului 
social în întreaga lume.

Pentru redactorii „Scînteii", ca 
pentru toți slujitorii presei de 
partid. îndemnul de căpătîi al con
științei lor partinice îl constituie 
Înaltele exigente formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Ga
zetarul comunist trebuie să fie un 
om cu o concepție înaintată, cu o 
temeinică pregătire ideologică mar- 
xist-Ieninistă. in stare să înțeleagă 
marile transformări revoluționare 
din lume, să fie strins legat de 
masele muncitoare, să servească 
prin întreaga sa activitate Intere
sele clasei muncitoare, ale întregu
lui popor, cauza partidului, a so
cialismului și comunismului, deoa
rece numai astfel cl va putea 
realiza cu succes misiunea de a 
milita neobosit pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a par
tidului". Facem din împlinirea a- 
cestei chemări înflăcărate substanța 
muncii noastre cotidiene. Iată răs
punsul pe care noi. cei cărora ni 
s-a încredințat sarcina de onoare 
de a munci în redacția „Scînteii", 
îl socotim vrednic de încrederea 
acordată nouă de partid, de a fi 
purtătorii cuvîntului său de lumină 
și adevăr în mijlocul harnicului 
nostru popor, constructor al socia
lismului și comunișmului pe pă- 
mîntul României.
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încheierea pregătirilor pentru conferința
la nivel înalt a

COLOMBO 14 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor neali
niate și-a încheiat, sîmbătă. delibe
rările referitoare la pregătirea con
ferinței șefilor de stat și de guvern 
ai acestor țări, ce se va deschide, 
săptămîna viitoare. în capitala Re
publicii Sri Lanka.

în ședințele plenare de sîmbătă, 
la care a luat parte și delegația ro-

tărilnr nealiniate
mână, numeroși participant! la lu
crările reuniunii au ținut să felicite 
delegația României pentru obținerea 
de către țara noastră a statutului de 
invitat la mișcarea de nealiniere, re- 
levînd. totodată, relațiile excelente 
existente între România și țările ne
aliniate, poziția militantă a țării 
noastre în dezbaterea principalelor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea.

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII POPULARE CONGO

Cresc în amploare manifestațiile 
împotriva apartheidului

Numeroase arestări în rindul liderilor unor organizații ale 
populației africane

PRETORIA 14 (Agerpres). — Jo
hannesburg. Capetown, Durban, Port 
Elizabeth, alte și alte localități din 
Republica Sud-Africană au devenit 
din nou, în ultimele zile, centre ale 
luptei populației africane împotriva 
regimului de apartheid. în urma re
presiunilor sîngeroase, în provincii
le Cape și Transvaal au fost uciși 
în ultimele opt zile peste 60 de a- 
fricani. făcînd ca în cele două luni 
care au trecut de la declanșarea in
cidentelor de Ia Soweto numărul to
tal al victimelor să treacă de 200. 
Mii de africani au fost internați în 
spitale în urma rănilor datorate in
tervenției forțelor de represiune.

Potrivit relatărilor martorilor ocu
lari. citați de agențiile de presă, au
toritățile rasiste au concentrat blin
date, elicoptere și unități de infan
terie în zonele unde au loc de
monstrații de masă ale populației a- 
fricane. Marele ghetou african al Jo- 
hannesburgului — Soweto — este în 
întregime blocat de forțele autori
tăților rasiste.

în scopul reprimării mișcării an- 
tirasiste. autoritățile de la Pretoria 
au lansat o campanie masivă de a- 
restări. într-o singură zi, vineri. în 
diferite regiuni ale R.S.A. au fost

arestați peste 50 de reprezentanți de 
frunte ai populației africane. Prin
tre aceștia se numără Winnie Man
dela. soția lui Nelson Mandela, li
der al Congresului Național African, 
închis pe viață. Barney Pityana, se
cretarul general al Organizației stu
denților negri, și membri ai diver
selor altor organizații ale populației 
de culoare.

Reprezentanților presei li s-a in
terzis cu desăvîrșire accesul în zo
nele în care au avut loc tulburări.

★
LONDRA. — Oliver Tambo, pre

ședintele Congresului Național Afri
can. a arătat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că prin demonstra
țiile de la Soweto populația africa
nă nu cere doar ameliorarea situa
ției sale economice, ci se pronunță 
pentru transferarea puterii către 
populația majoritară de culoare. Con
gresul Național African, partid al 
populației africane — a precizat O- 
liver Tambo — a prezentat țărilor 
nealiniate, precum și Organizației 
Națiunilor Unite situația din Africa 
de Sud si a făcut, totodată, apel în 
vederea luării unor măsuri pe plan 
internațional împotriva regimului de 
la Pretoria.

în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării. în diferite țări ale lumii, 
a zilei de 23 August, la Rabat a z 
fosr organizată o gală de filme ro
mânești.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Informațiilor, șefi de mi
siuni diplomatice și membri ai cor
pului diplomatic, numeroși specia
liști români care lucrează în Maroc.

Manifestarea, desfășurată sub pa
tronajul Ministerului marocan al In
formațiilor. s-a bucurat de un de
osebit succes.

★
în Cuba, la Matanzas, a fost des

chisă expoziția fotodocumentară 
„România—aspecte", care cuprinde 
imagini înfățișînd realizări ale po
porului nostru, obținute, sub con
ducerea partidului comunist, în 
toate domeniile de activitate în anii

care au trecut de la eliberarea țării. 
Cu acest prilej au luat cuvintul Ne- 
culaiu Moraru, ambasadorul Româ
niei în Cuba, și Angel Berrier, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Matanzas. La inaugurarea ex
poziției au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, cadre de conducere din Insti
tutul cubanez pentru prietenie cu 
popoarele lumii, un numeros public, 
ziariști.

★
La Ottawa, ambasadorul țării 

noastre în Canada, Barbu Popescu, 
a oferit o gală de filme în audito- 
riumul Bibliotecii naționale a Cana
dei. Au participat personalități ale 
vieții politice și cultural-artistice 
din Ottawa, membri ai corpului di
plomatic, precum și numeroși ce
tățeni.

(Agerpres)

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

DEZBATERI ASUPRA DIFERENDULUI 
GRECO-TURC

Tovarășului MARIEN N’GOUABI
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii 

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a victoriei revoluției congoleze, 
am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Partidului Comunist Român, 
al poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului congolez prieten, în dezvoltarea independentă a pa
triei sale.

îmi exprim convingerea că. în spiritul prevederilor Declarației solemne 
comune semnate cu ocazia vizitei dumneavoastră la București și a celorlalte 
înțelegeri convenite cu acest prilej, raporturile de prietenie, de colaborare 
fructuoasă dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo 
vor cunoaște o evoluție ascendentă, în folosul țărilor și popoarelor noastre, 
al forțelor care luptă pentru pace și progres, împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini po
litice și economice internaționale în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
Președintele 

Republicii Socialiste România

ie wimimi
• AVIAȚIA ÎN LUPTA 

CU LĂCUSTELE. In St*ma’ 
lia și Algeria se aplică o meto
dă nouă de combatere a lăcus
telor, nu pe sol, ci din aer. In- 
registrînd deplasarea valului de 
insecte — lăcustele zboară la o 
altitudine de pînă la 1 800 metri, 
creind un adevărat nor cu lun
gimea de pînă la o sută de 
kilometri și lățimea de 1,5 kilo
metri — stațiile de radiolocație 
comunică piloților de pe avioa
nele utilitare coordonatele esen
țiale. Aceștia se înalță deasu
pra valului de insecte și des
carcă încărcătura de insecticide. 
Metoda conduce la economisi
rea prețioaselor substanțe chi
mice. eliminînd, totodată, efec
tele lor secundare dăunătoare. 
Ca urmare a eficientei sale, me
toda va fi folosită pe scară din 
ce in ce mai mare.

„Poporul namibian respinge manevrele 
rasiștilor de la Pretoria"

O declarație a președintelui S.W.A.P.O.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate asupra diferendului 
greco-turc privind problema dreptu
rilor naționale în Marea Egee, au 
luat cuvîntul miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări, Dimitrios 
Bitsios și Ihsan Sabri Caglayangil.

în intervenția sa, ministrul . grec 
a afirmat că. „prin activitatea navei 
de prospecțiuni «Sismik 1». Turcia 
încalcă suveranitatea Greciei în Ma
rea Egee". El a declarat că poziția 
Greciei este conformă Convenției de 
la Geneva din anul 1958, care pro
clamă dreptul de suveranitate al li
nei țări asupra platoului continental 
al insulelor sale. „Trimiterea navei 
de cercetări într-o zonă disputată, a 
adăugat el, are scopul de a se ajunge 
la un fapt împlinit într-un moment 
în care negocierile în vederea reali
zării unei soluții pașnice continuă". 
Amintind că Grecia s-a adresat, pen
tru delimitarea platoului continental 
al Mării Egee, Curții Internaționale 
de Justiție, ministrul grec a decla
rat că în Consiliul de Securitate el

Insistă doar asupra retragerii navei 
turcești de prospecțiuni.

Ministrul turc al afacerilor externe 
a respins plîngerea Greciei, afirmînd 
că „revendicările acestei țări nu sînt 
fondate pe dreptul internațional și 
nu pot fi acceptate, deci, de Turcia. 
Interpretarea dată de Grecia Con
venției de la Geneva din anul 1958, 
a spus el, este selectivă și arbitrară". 
Afirmînd că Turcia se pronunță în 
continuare pentru negocieri bilaterale 
în problema platoului continental, 
Caglayangil a declarat că „misiunea 
navei «Sismik 1» trebuie considerată 
ca făcînd parte din pregătirile efec
tuate de guvernul turc pentru a par
ticipa la aceste negocieri în deplină 
cunoștință asupra datelor tehnice ale 
problemei. Grecia efectuînd deja a- 
semenea cercetări". Ministrul turc a 
apreciat că o soluționare a diferen
dului ar putea fi realizată pe calea 
negocierilor bilaterale.

Consiliul de Securitate urmează 
să-și reia dezbaterile în această pro
blemă la 17 august.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — „Po
porul Namibiei este hotărît să se 
opună încercărilor rasiștilor din Re
publica Sud-Africană de a-1 diviza 
și a-i înfeuda și mai mult tara" — a 
declarat președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Moscova, unde se află in 
vizită în fruntea unei delegații.

Rasiștii din R.S.A., a spus el. re
curg la diferite manevre pentru a a- 
dormi vigilența namibienilor. încer- 
cind să creeze un așa-numit „guvern 
provizoriu al Namibiei" și să-i atragă 
în așa-zise „convorbiri constituțio

nale". Poporul namibian nu este îm
potriva convorbirilor ca principiu, a 
spus președintele S.W.A.P.O.. dar re
gimul rasist din R.S.A. trebuie să-i 
satisfacă mai întîi cererile. Acestea 
au în vedere recunoașterea de către 
R.S.A. a dreptului incontestabil al 
Namibiei la autodeterminare și la in
tegritatea teritorială a țării, elibe
rarea tuturor deținuților politici și 
retragerea trupelor sud-africane de 
pe teritoriul Namibiei. De asemenea,
R. S.A. trebuie să recunoască faptul că
S. W.A.P.O. este singurul reprezen
tant legitim al poporului Namibiei, a 
arătat Sam Nujoma.

Incidente la granița dintre R. D. G. și R. F. G.

Măsuri vizind progresul economic și social
in țări in curs

ANTANANARIVO 14. — Guver
nul Republjcji Democratice Mada
gascar a anuhțat naționalizarea a 
cinci companii petroliere occiden
tale care operau în această țară. 
După cum a declarat președintele 
Didier Ratsiraka, instalațiile și pro
prietățile deținute de firmele „Esso“, 
„Shell". „Total". „Caltex" și „Agip" 
vor fi naționalizate, devenind pro
prietate a corporației petroliere de 
stat.

CAIRO. — Cea mai importantă in
stalație egipteană de rafinare a pe
trolului. construită la Mastorod. a 
început de curînd să producă la în
treaga sa capacitate. Complexul va 
constitui baza industriei petrochimi-

de dezvoltare
ce egiptene, urmînd să permită tării 
să devină producătoare de fibre sin
tetice. Obiectivul economic de la 
Mastorod are o capacitate de tratare 
de 3 500 000 tone petrol pe an.

CIUDAD DE MEXICO. — Pe baza 
unei rezoluții prezidențiale, un nu
măr de 2 731 familii de țărani me
xicani din statele Puebla, Sinaloa, 
Veracruz. San Luis Potosi, Hidalgo 
și Chihuahua vor primi 107 960 hec
tare de pămînt — a anunțat Secre
tariatul mexican al reformei agrare. 
Suprafața de pămînt menționată pro
vine din exproprierea pămînturilor 
unor străini și a unor latifundiari 
autohtoni.

BERLIN 14 (Agerpres). — Recent, 
după cum informează agențiile 
A.D.N. și D.P.A., la frontiera dintre 
R. D. Germană și R. F. Germania 
au avut loc o serie de incidente.

Astfel, agenția A.D.N. a relatat că 
grăniceri ai R. F. Germania au lan
sat o grenadă pe teritoriul R. D. Ger
mane. în apropierea localității Gros- 
stopfer. Reprezentanta permanentă a 
R. D. Germane în R. F. Germania 
a adresat un protest energic în urma 
acestui fapt. Citeva zile mai tîrziu, 
informează A.D.N., o persoană s-a 
apropiat, pe teritoriul R. F. Germa
nia, de granița cu R. D. Germană, 
lingă localitatea Hirschberg. Deși a 
fost avertizată de mai multe ori, re
latează agenția, persoana respectivă 
a încercat să se eschiveze controlu
lui. Rănită de un glonte, persoana, 
cu tot ajutorul medical acordat, a 
încetat din viață. Ulterior s-a consta
tat că cel în cauză a fost cetățeanul 
italian Benito Corghi.

★
Pe de altă parte, A.D.N. a infor

mat că la 13 august Giinter Gaus, 
șeful reprezentanței permanente a 
R. F. Germania în R. D. Germană, 
a fost primit la M.A.E. al R. D. Ger
mane. Reprezentantul M.A.E. al 
R. D. Germane a respins energic un 
demers al șefului reprezentanței 
R. F. Germania în legătură cu fap
tul că unui număr de autobuze vest- 
germane li s-a interzis trecerea la 
granița de stat cu R. D. Germană. 
El a repetat declarația făcută ante
rior, în sensul că R. D. Germană 
nu va tolera folosirea căilor sale de

tranzit în vederea unor acțiuni pro
vocatoare. Oprirea trecerii autobuze
lor din R. F. Germania la 13 august 
a avut loc — a precizat reprezentan
tul M.A.E. al R. D. Germane — ‘în- 
trucît au existat suficiente motive 
să se creadă că era vorba de un abuz 
în utilizarea căilor de tranzit, iar 
măsura adoptată este în concordanță 
cu acordurile privind tranzitul în
cheiate între guvernele R. D. Ger
mane și R. F. Germania.

agențiile
Nova-școala „Mircea", 

în drum spre patrie, la întoarcerea 
din S.U A., a făcut o escală tehnică 
in portul militar Lisabona. Pe bordul 
navei a avut loc o întîlnire priete
nească cu ofițeri ai marinei portu
gheze. A participat amiralul Augusto 
Silva Souto Cruz, comandantul flotei 
militare a Portugaliei, membru al 
Consiliului Revoluției.

Congresul Uniunii Națio
nale a Femeilor Tunisiene 
s-a deschis la Monastir. în cuvîntul 
său inaugural, președintele Tunisiei,

Traficanții de
în vreme ce doi oa

meni navighează în 
jurul Pămîntului de 
peste o lună, iar un la
borator cosmic instalat 
pe planeta Marte 
transmite fotografii pe 
Terra, pe cunoscuta 
Champs-Elysees din 
Paris, într-un pasaj cu 
magazine luxoase, un 
computer „extralucid" 
debitează zeci de ho
roscoape pe oră. Pen
tru onor clientela tu
ristică. ghicitorul în 
stele tranzistorizat 
poate oferi texte' de 
zeci de pagini in di
verse limbi — de la 
simplul „portret zo
diacal" la „previziuni" 
pe 6 sau 12 luni și la 
„revelații" pe capitole: 
profesie, sănătate, sen
timente etc. Conlucra
rea dintre moderna 
instalație electronică 
și negura evului me
diu e rentabilă. în 
ciuda crizei economice, 
sau poate tocmai de 
aceea, respectiva fir
mă, „Astro-flash", 
prosperă, aniversînd 
un deceniu de exis
tentă cu beneficii de 
invidiat...

în țara Iui Descartes 
și a lui Voltaire 
există între 20 000 și 
40 000 de practicanți ai 
ghicitului în stele. în 
drojdia cafelei, în 
cărți. în sfere de cris
tal și în alte obiecte, 
materii și ustensile 
din panoplia inepui
zabilă a ocultismului, 
spiritismului și altor 
„isme", denumite pen
tru uzul naivilor „pa- 
raștiințe". O clientelă 
estimată la un milion 
și jumătate de per
soane asigură prospe
ritatea acestui ..busi
ness". care realizează 
o cifră de afaceri de 
circa un miliard de 
franci anual.

Gama industriei 
ghicitului este foarte

largă — de la „bile
tele de papagal" ofe
rite de mașini auto
mate și pînă la cabi
netele luxoase, situate 
în cartiere reziden
țiale, unde o clientelă 
selectă se programea
ză cu săptămîni sau 
luni înainte, ca la un 
chirurg de reputație 
mondială. Iar profesia 
aceasta cunoaște as
censiuni fulgurante, 
ca în lumea stelelor ; 
de pildă, o prezică
toare care a debutat 
prin bîlciuri a devenit 
azi o adevărată insti
tuție utilată cu com
putere. echipe de pro
gramatori, și dispu- 
nînd de emisiuni de 
radio, și publicații pe
riodice. Dar. in ciuda 
„lucidității" sale, res
pectiva ghicitoare ■ n-a 
prevăzut un mic in
cident cu agenții fis
cului, care i-au recla
mat 250 000 franci im
pozit „pentru declara
ția incompletă a veni
turilor realizate în 
1971—1972“...

Prpfituri fabuloase 
pentru speranțe nebu
loase — nota un co
mentator, arătînd că 
acest fenomen depă
șește limitele faptului 
divers, constituind o 
problemă cu implicații 
economice și sociale 
care merită atenția 
specialiștilor și a opi
niei publice. De ce ? 
Pentru că, după în
seși aprecierile „auto
rizate" ale unor „pro
fesioniști ai ghicitu
lui", această breaslă 
numără 98 la sută 
șarlatani și escroci. 
Drame umane reale 
— boli, accidente, di
vorțuri — reprezintă 
pentru aceștia surse de 
exploatare dintre cele 
mai sordide — cons
tata „Le Quotidien de 
Paris", dezvăluind ca
zuri incredibile de

iluzii
vrăjitorie, descîntece 
și alte practici magice.

Conform unei vechi 
tradiții, aceste oracole, 
care supraviețuiesc în 
lumea modernă, folo
sesc tehnica răspunsu
rilor în doi peri și 
„ghicesc" nu viitorul, 
ci dorințele* clientului, 
în funcție de tarif, 
perspectivele oferite 
în schimb tind, în ge
neral, spre roz, situa
ția se ameliorează, 
cerul se anunță senin.

„Astrologia repre
zintă, pe plan spiritu
al, ceea ce medica
mentele tranchilizante 
reprezintă pe plan 
psiho-somatic" — re
marca un psiholog, 
demonstrînd faptul că 
respectiva clientelă se 
recrutează în princi
pal din rîndurile ca
tegoriilor sociale de
favorizate : șomeri,
bătrîni, agricultori și 
mici meseriași, alți oa
meni împinși de so
cietate în brațele mi
zeriei. Neliniștea în 
fața viitorului, incer
titudinea pentru ziua 
de mîine, necazurile și 
dramele prezentului — 
sînt tot atîtea motive 
care îndeamnă carac
terele mai slabe să se 
adreseze traficanților 
de visuri. Iar aceasta 
— tocmai pentru fap
tul că realitatea nu 
oferă nici un semn în
curajator, nici o lică
rire de speranță. Să
răcia, boala, spaimele 
și dramele omenești 
cele mai triste consti
tuie materia primă 
pentru profiturile fa
buloase ale acestor 
vinzători de iluzii sau. 
după cum i-a numit, 
pe bună dreptate, un 
ziarist francez : „vam
piri ai durerii".
P. DIACONESCU
Pari»

Egalitate - dar nu numai 
pe terenurile de cricket

„Pentru prima dată 
in istorie, jucătoarele 
de cricket vor avea 
acces pe stadionul fai
mosului „Marylebone 
Cricket Club" — a- 
nunța zilele trecute 
cotidianul londonez 
„TIMES", subliniind 
„onoarea" ce se face 
femeilor prin faptul 
că li se permite să 
participe la întreceri 
sportive pe acest sta
dion rezervat pînă 
acum exclusiv bărba
ților. Și, intr-adevăr, 
la 4 august, porțile 
stadionului s-au des
chis în fața a două 
echipe feminine de 
cricket.

La o distanță nu 
prea mare de stadio
nul londonez pe care 
„22 jucătoare au cu
noscut gustul egalității 
in drepturi a femei
lor cu bărbații" — 
cum remarca ironic 
(și vom vedea de ce !) 
ziarul „GUARDIAN" 
— se desfășura, in a- 
celași timp, greva a 
400 de femei de la fa
brica textilă „Trico". 
Principala lor reven
dicare 1 Obținerea u- 
nui salariu egal cu 
bărbații. Se știe că in 
Marea Britanie a fost 
adoptată, la sfîrșitul 
anului trecut, o lege 
prin care se statuează 
„salariul egal pentru 
muncă egală".

Cu toate acestea, 
femeile muncitoare de 
la „Trico" primesc cu 
circa 6,50 lire pe săp- 
tămînă mai puțin de- 
cit bărbații care efec
tuează aceeași muncă 
alături de ele. Acesta 
nu este un caz izolat. 
Ca în multe alte părți 
ale lumii capitalului, 
legile se mulțumesc, 
în genere, să proclame 
drepturile și libertăți
le cetățenilor, fără 
însă să le garanteze. 
De aceea, muncitoare

le de la „Trico" au 
declarat, încă de la 24 
mai, grevă generală 
în sprijinul revendi
cărilor lor.

Pe grilajul fabricii 
a fost plasată o uriașă 
banderolă pe care stă 
scris : „Sprijiniți fe
meile muncitoare de 
la „Trico" care luptă 
pentru salariu egal". 
Pentru mulți din cei 
care trec prin fața a-

cestei banderole, „e- 
galitatea" practicată 
față de cele 22 jucă
toare de cricket apa
re, astfel, doar o per
dea de fum, în spate
le căreia se ascund 
menținerea inegalită
ții și discriminările 
față de milioane de 
femei.

N. PIOPEANU 
Londra
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Arbeitslohn

Ungleicher Lohri 
fur gleiche Arbeit

Arbeitslohn der Frauen

Și în alte țări occidentale există atitudini discri
minatorii față de femei. în acest sens, graficul 
de mai sus. intitulat „Salarii inegale pentru 
muncă egală", reprodus din ziarul vest-ger- 
man „UNSERE ZEIT". arată diferențele de sa
larii între bărbați și femei intr-un șir de țări 
vest-europene. Dacă se consideră cîștigul unui 
bărbat drept 100 la sută (prima coloană), atunci 
— în ordine de la stînga la dreapta — femeile 
care execută o muncă egală primesc în Dane
marca 90 la sută, în Franța — 83, în Suedia — 
76, în R.F.G. — 67 la sută din salariul colegilor 

lor de sex masculin.

Makoua — orășelul 
congolez ce a împru
mutat numele de la 
etnia preponderentă 
în regiune — se înalță 
chiar pe linia Ecuato
rului. O piatră albă 
așezată în grădina 
centrului administra
tiv marchează, de alt
fel, imaginarul brîu 
de la cumpăna celor 
două emisfere ale glo
bului terestru. în 
haotica și exuberanta 
vegetație a regiunii, 
Makoua pare o oază 
îngrijită, unde oamenii 
au rînduiț străzi 
drepte, trase cu linia, 
mărginite de palmieri 
și mangotieri.

Multă vreme locui
torii s-au limitat la 
îndeletnicirile tradi
ționale : agricultură, 
vînătoare, pescuit. Re
voluția congoleză, de
clanșată la 15 august 
1963, la trei ani după 
proclamarea inde
pendenței — sărbă
toare marcată astăzi 
de poporul congolez — 
a însemnat însă pentru 
Makoua, ca și pentru 
toată-țara, începutul 
unei noi epoci — cea 
a edificării unei in
dustrii naționale. Pre
ocupat de lichidarea 
înapoierii economice 
moștenite de la colo
nialism. Partidul Con

golez al Muncii — 
partid de guvernămînt 
în R P. Congo — a de
finit o strategie a dez
voltării care plasează 
industria ca factor de
terminant. iar agricul
tura, cu toate ramurile 
sale, ca sector primar, 
în scopul evoluției 
armonioase a tuturor 
regiunilor țării, pro
gramele elaborate
prevăd crearea unui 
echilibru economic
prin implantarea unor 
noi poli ai dezvoltă
rii ; unul din aceștia 
va fi și Makoua, de
oarece în această re
giune există impor
tante resurse de lemn 
prețios.

în eftonomie, secto
rul de stat deține în 
prezent monopolul in 
domeniul producției și 
distribuirii energiei și 
apei, transporturilor, 
telecomunicațiilor, ex
portului de produse 
forestiere, asigurări
lor ; totodată, statul 
asigură exploatarea 
unor minereuri re
cent identificate. Sec
torul industrial pro- 
priu-zis însumează 12 
întreprinderi în care 
lucrează peste 15 000 
de salariați. în cu
rînd zestrea între
prinderilor va crește 
datorită construcției

unor noi obiective. 
Unul dintre acestea, o 
întreprindere de pre
lucrare a lemnului, se 
construiește aici, la 
Makoua, în colaborare 
cu țara noastră — 
expresie a prieteniei 
și solidarității stator
nicite între popoarele 
României socialiste și 
Republicii Populare 
Congo. In evoluția re
lațiilor româno-com- 
goleze. ca momente 
de o deosebită însem
nătate se înscriu rod
nicele convorbiri din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi desfășurate 
la Brazzaville și 
București. Documen
tele semnate cu aces
te prilejuri, înțelege
rile realizate dau ex
presie solidarității 
militante în lupta îm
potriva imperialis
mului, colonialismului 
și neocolonialismului, 
a voinței de a accele
ra dezvoltarea econo
mică a celor două 
țări, deschizînd per
spective unei conlu
crări tot mai apro
fundate, spre binele 
celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, 
progresului și coope
rării internaționale.

A. BUMBAC

de presă transmit:
Habib Bourguiba, a evidențiat pro
gresele realizate în Tunisia în eman
ciparea femeii. Delegația română, 
condusă de tovarășa Maria Bobu, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor din Republica So
cialistă România, a transmis congre
sului un salut de prietenie și solida
ritate din partea femeilor din Ro
mânia.

Președintele Consiliului 
Uniunii Sindicatelor din
Iugoslavia, Mika Șpiliak, s-a
întîlnit cu Marcelino Camacho, pre
ședintele Comisiilor muncitorești din 
Spania, aflat în vizită în Iugoslavia. 
Au fost abordate aspecte ale mișcării 
sindicale din cele două țări, precum 
și probleme actuale ale mișcării sin
dicale internaționale.

Peste o sută de refugiat! 
politici spanioli Bu °cupat- 
simbătă, sediul Consulatului Spaniei 
din Paris și au hotărît să rămînă 
pe loc pînă cînd revendicările lor 
vor fi satisfăcute — informează 
A.F.P. Manifestanții cer ca autorită
țile de la Madrid să le acorde viza 
de revenire în țară, precum și de
cretarea unei amnistii generale pen
tru toți deținuții politici. Pe de altă 
parte, agenția U.P.I. informează că 
studentul spaniol Francisco Javier 
Verdejo, în vîrstă de 19 ani, a fost 
ucis vineri noaptea în orașul Alme
ria de membri ai Gărzii Civile, in 
momentul în care. împreună cu alți 
tineri, scria lozinci cu caracter poli
tic.

Un nou partid politic,
Partidul Social-Democrat Portughez,

format din membri ai Partidului 
Popular Democratic, care au părăsit 
această formațiune politică de cen
tru, a fost creat în Portugalia.

Șeful forțelor armate ale 
Hondurasului a °rdonat retra- 
gerea trupelor honduriene de Ia 
frontiera cu Salvadorul — a anunțat 
un comunicat oficial dat publicității 
la Tegucigalpa. Ordinul se înscrie pe 
linia măsurilor vizind aplicarea pre
vederilor „Actului de la Managua", 
acord semnat între cele două țări, 
la 12 august, convenindu-se aplana
rea diferendului survenit ca urmare 
a incidentelor semnalate în iulie.

Scotland Yard-ul • proce’ 
dat la interogarea a 21 de persoane 
bănuite a face parte dintr-o bandă 
internațională de escroci. Afacerea, 
despre care se crede a fi una din 
cele mai senzaționale din istoria es
crocheriei internaționale, privește 
încasarea de către membrii organi
zației a peste un milion de lire ster
line de la un multimilionar elvețian, 
în schimbul vînzării mai multor tone 
de aur provenind dintr-un pretins 
tezaur ascuns de naziști la sfîrșitul 
războiului. Se crede că banda a indus 
în eroare și alte persoane cărora le-a 
promis vînzarea de tablouri celebre, 
pietre prețioase sau acțiuni ale unor 
societăți.

Banca națională a Olan
dei a decis majorarea taxei de 
scont de la 5,5 la 6,5 la sută, măsura 
fiind motivată prin necesitatea adu
cerii acesteia la nivelul celor practi
cate în alte țări vest-europene.

• FUNDAȚIA MIRO. 
La Barcelona a fost inaugurată 
zilele trecute „Fundația Miro", 
consacrată marelui pictor spa
niol. Miro a dăruit fundației 
toate operele aflate în prezent 
în posesia sa, inclusiv 4 000 de 
desene și schițe, dintre care. 
multe inedite. Printre exponate 
se numără macheta celebrului 
afiș „Ajutați Spania !“. datind 
din epoca războiului civil. Ad
mirabil exemplu de artă mili
tantă. afișul constituia un apel 
la solidaritate internațională cu 
cauza republicanilor împotriva 
fascismului. însăși prezența a- 
cestui afiș, comentează .,Nouvel 
Observateur", este o dovadă a 
schimbărilor petrecute în Spa
nia în ultimul timp. Cu numai 
citeva luni în urmă, un aseme
nea lucru ar fi fost de necon
ceput.

® UNDE DUCE FO
LOSIREA ABUZIVĂ A 
MEDICAMENTELOR. 0 
anchetă desfășurată din iniția
tiva secției farmaceutice a Aso
ciației medicale americane a a- 
juns la concluzia că 30 000 de 
persoane își pierd anual viața 
în S.U.A. din pricina medica
mentelor prescrise în mod gre
șit sau în doze exagerate. Alți 
300 000 de americani au de su
ferit de pe urma efectelor se
cundare ale medicamentelor 
folosite abuziv. Numeroase ca
zuri de blocaj renal, de tulbu
rări ale auzului și văzului sau 
de depresiuni nervoase sînt 
provocate de rețetele medicale 
eronate. „Maladia medicamen
toasă" este una din primele 
zece cauze ale internărilor in 
spitale. Se consideră că afluxul 
continuu de noi medicamente 
pe piață (1 200 anual), determi
nat în mare măsură de interese 
comerciale, stimulează aseme
nea abuzuri, care, în numele a- 
părării sănătății oamenilor, de 
fapt, o subminează.

• UN BILANȚ AL
CATACLISMELOR NA
TURALE. potrivit unui stu
diu al O.N.U., dat recent 
publicității, în ultimii 25 de 
ani în întreaga lume au pie
rit, ca urmare a cataclis
melor naturale, peste un milion 
de persoane. Cele mai multe 
victime — 745 000 — se dato
rează cicloanelor tropicale ; 
173 000 — inundațiilor ; 150 000
— seismelor ; 7 200 — erupțiilor 
vulcanice. O concluzie dureroa
să a studiului este că subdezvol
tarea acționează ca un factor 
de agravare a efectelor cataclis
melor. Astfel. în medie, o ca
tastrofă naturală care are loc în 
țările „lumii a treia" produce 
3 200 de victime. în comparație 
cu 230 în țările dezvoltate.

o COLABORARE 
TEATRALĂ. Două din cele 
mai cunoscute lăcașe ale artei 
dramatice europene — „Piccolo 
Teatro" din Milano și Teatrul 
Odeon din Paris — au inaugu- 
rat o practică inedită : aceea de 
a prezenta fiecare, cu regulari
tate. pe scena celuilalt, piesele 
cele mai reprezentative din re
pertoriul curent — preluînd ast
fel, in condiții cu totul noi, o 
tradiție de acum citeva secole, 
cînd actorii ambulanți italieni 
au făcut cunoscute in Franța, și 
de aici și în restul Europei, 
capodoperele prezentate de 
„Commedia dell’ Arte". în acest 
scop a fost încheiat un acord 
pe o durată de trei ani — pri
mul. de acest fel semnat vreo
dată.

I

Stația automată „Luna-24“ s-a plasat 
pe o orbită selenară

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în
tr-o relatare privind evoluția stației 
automate sovietice „Luna-24“, lansa
tă la 9 august a.c. în direcția Lunii, 
agenția T.A.S.S. informează că, în 
timpul zborului pe traseul Pămînt- 
Lună, cu stația au fost stabilite în 
mod regulat legături prin radio, în 
cursul cărora au fost măsurați pa
rametrii traiectoriei de deplasare și 
a fost controlată funcționarea siste
melor de bord și a diferitelor agre
gate ale stației.

în scopul asigurării intrării stației 
în punctul stabilit al spațiului cir
cumlunar, la 11 august a fost efec
tuată o corecție a traiectoriei de 
zbor. La 14 august, la ora unu și 11

minute, ora Bucumeștiului, a fost 
efectuată frînarea stației, care, în 
urma acestei manevre, s-a plasat pe 
o orbită selenocentrică circulară cu 
următorii parametri : distanța de 
suprafața Lunii — 115 kilometri ; în
clinarea fată de planul ecuatorului 
lunar — 120 de grade ; perioada de 
rotație în jurul Lunii — o oră și 59 
de minute.

Potrivit datelor telemetrice, toate 
sistemele de la bordul stației func
ționează normal. Centrul de legături 
cosmice la mare distanță menține 
legături radio cu stația, iar centrul 
de coordonare și calcul însărcinat cu 
urmărirea evoluției stației prelu
crează datele ce-i parvin.

„VIKING-1“: Detectarea unei cantități 
neașteptate de apă

PASADENA 14 (Agerpres). - O 
cantitate neașteptată de apă a fost 
detectată în eșantioanele de sol re
coltate de pe suprafața „planetei ro
șii", a declarat un purtător de cuvînt 
al Centrului spațial de la Pasadena 
(California). în cadrul analizelor în
treprinse de laboratorul sondei „Vi- 
king-l“, avînd scopul de a determina 
prezenta moleculelor organice, s-a 
constatat că solul marțian conține 
mai multă apă decît se presupunea. 
Ea s-ar găsi sub formă de hidrați 
sau carbonați, dar nu în formă mo
leculară.

în cursul analizelor de pînă acum

nu s-a determinat existența molecu
lelor organice. Eventuala lor prezen
ță ar fi reprezentat un indiciu ma
jor al existentei. în trecut sau în 
prezent, a unei anumite forme de 
viață pe „planeta roșie". Specialiștii 
de la Pasadena sînt însă de părere 
că nu se pot trage încă concluzii 
finale. Cele trei experiențe cu carac
ter biologic efectuate, apreciază la 
rindul ei agenția France Presse, lasă, 
totuși, să se întrevadă că este posi
bilă o formă sau alta de viață pe 
Marte, cu toate că unii specialiști 
consideră că reacțiile observate ar 
avea o origine pur chimică.

• MOTIVELE PRĂ
BUȘIRII. în legătură cu re
centa prăbușire, la Viena, a po
dului Reichsbriicke de peste 
Dunăre, o comisie de experți 
a stabilit că aceasta s-a 
datorat unor imperfecțiuni de 
ordin tehnic la construirea po
dului, în urmă cu 30 de ani. 
Cimentul insuficient consolidat 
de la baza unuia din pilonii po
dului a permis permanente in
filtrări ale apei ; la rindul său, 
înghețul din timpul iernilor a 
accentuat, de-a lungul anilor, 
procesul de eroziune din inte
riorul pilonului, șubrezirea a- 
cestuia devenind, în cele din 
urmă, fatală construcției. După 
cum s-a relatat, autoritățile au 
hotărît reconstruirea podului.

• MUZICĂ LA DIS
POZIȚIA GOSPODINE
LOR. O cunoscută casă inter
națională de discuri a pregătit 
seturi de înregistrări care se a- 
dresează exclusiv femeilor cas
nice. Intitulată „Muzică pen
tru gospodine", seria cuprinde 
înregistrări destinate să descre
țească frunțile persoanelor o- 
cupate cu treburile casei. în a- 
cest scop, sînt oferite piese mu
zicale speciale corespunzătoare 
diferitelor treburi gospodărești : 
dereticat, prepararea bucatelor, 
spălatul rufelor. Nu se cunosc 
efectele acestor compoziții și 
nici reacția beneficiarelor, dar 
fără îndoială „noutatea disco- 
grafică" urmărește, in primul 
rînd, să aducă noi încasări pro
motorilor săi.
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