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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a continuat ieri vizita de lucru

în județul Tulcea
Au fost analizate

probleme
de sistematizare

și înnoire urbanistica
a municipiului Tulcea,

de dezvoltare
economică și socială
a orașului Salina

CRONICA SĂPTĂMÎNI11
Cronica evenimentelor politîco-economice din fora 

noastră, în răstimpul care formează cadrul acestei sin
teze, se află sub semnul aniversării zilei de 23 August — 
măreața sărbătoare națională a poporului român, ziua eli
berării patriei de sub dominația fascistă. Și, trebuie subli
niat, că atît modul în care a fost întîmpinată această ani
versare, cît și grandioasele demonstrații ale oamenilor 
muncii din Capitală și din județele patriei evidențiază nu 
numai aspecte specific sărbătorești, ci și o seamă de con
cluzii politice de profundă semnificație.

0 mare forță

generatoare

de progres: unitatea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat ieri vizita de lucru în județul Tulcea.

în cursul dimineții a fost reluat dialogul cu edilii muni
cipiului Tulcea. La acest dialog, desfășurat în diferite puncte 
ale orașului, au participat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
loșif Uglar, Teodor Coman. Au fost prezenți Ion Velișcu, 
prim-secretar al comitetului județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii arhitecților, alți specialiști.

La Tulcea
Străbătînd arterele orașului, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți tovarăși 

’ din conducerea de partid șl de stat 
au fost întâmpinați — ca și în ziua 
precedentă — cu cele mai calde sen
timente, cu însuflețire, de mii de 
cetățeni, care și-au exprimat astfel 
dragostea fierbinte și profunda lor 
recunoștință față de secretarul ge
neral al partidului pentru grija per
manentă ce o poartă dezvoltării ora
șului și județului lor. in ansamblul 
dezvoltării intregii țări.

în centrul dialogului de lucru 
s-au situat de data aceasta posibili
tățile de îmbunătățire a proiectelor 
de sistematizare a municipiului Tul
cea, pentru ca această importantă 
poartă la Dunăre să devină o așe
zare urbanistică modernă, cu o dis
tinctă personalitate arhitectonică, re
prezentativă pentru marile realizări 
ale prezentului nostru socialist.

în cursul analizei aprofundate des
fășurate la fata locului — pe șan
tiere de construcții, nuclee urbanis
tice în curs de Constituire, pe arte
rele orașului, pe faleză — s-au con
fruntat pe teren proiectele exami
nate in ziua precedentă pe schitele 
și machetele de sistematizare a

municipiului. In cadrul dialogului 
purtat de secretarul general al par
tidului s-au degajat idei de o deose
bită valoare practică, a căror tradu
cere în viată va aduce pentru mu
nicipiul dobrogean de la Dunăre 
schimbări structurale, care se vor 
regăsi atît în creșterea gradului de 
confort și civilizație, cit și în înfă
țișarea înfrumusețată a orașului.

Pornind de la realitatea că mu
nicipiul Tulcea — ca de altfel toate 
orașele patriei — va parcurge in 
actualul cincinal o importantă etapă 
pe calea dezvoltării și modernizării 
sale, s-a apreciat că volumul impor
tant de investiții, numărul mare de 
obiective edilitare care se vor înălța 
în această perioadă creează condi
țiile favorabile pentru , aplicarea 
unei concepții unitare, de perspecti
vă. in structurarea ansamblurilor 
sale urbanistice, imprimând în ace
lași timp responsabilități deosebite 
pentru cei însărcinați cu elaborarea 
și aplicarea proiectelor de realizare 
a planurilor preconizate.

în această ordine de idei, secreta
rul general al partidului a subliniat 
că trebuie valorificate în cele mai 
bune condiții posibilitățile deosebite 
pe care le oferă acest intens proces 
de înnoire urbanistică a localității.

Avind iii vedere'că orașul se orien
tează in chip firesc spre Dunăre,

tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că in centrul atenției arhitectilor și 
edililor trebuie să se afle- zona fale
zei. căreia i se cere să fie frumoasă, 
impunătoare, să ofere o imagine 
grăitoare a dezvoltării de azi și de 
mîine a orașului.

Cu aceeași grijă pentru înfățișarea 
pe care trebuie să o capete orașul, 
secretarul 
cerut 
iecte 
loare 
ciază 
nele sale 
riate. integrate armonios formelor de 
relief. în același sens, se impune — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— și îmbunătățirea proiectelor pri
vind zona centrală a municipiului, în 
sensul încadrării corespunzătoare a 
unor edificii și clădiri mai vechi, al 
îmbinării armonioase dintre linia mo
dernă și cea tradițională a aspectului 
arhitectonic al construcțiilor. S-a 
acordat o deosebită atenție și zonei 
in care se găsesc gara fluvială și 
noua sală a sporturilor, aflată în 
construcție. în legătură cu acest an
samblu, s-a ceFut să se folosească cit 
mai bine terenurile afectate viitoare
lor edificii, astfel incit să se creeze 
și aici o unitate arhitecturală fru
moasă.

Secretarul general al partidului a

general al partidului a 
arhitectilor să elaboreze pro- 

care să pună pe deplin în va- 
cadrul natural de care benefi- 
orașul, amplasîndu-se pe coli- 

™le construcții de înălțimi va- 
l..tegrate armonios formelor de

recomandat, de asemenea, edililor să 
se preocupe mai stăruitor de amena
jarea, atit in oraș, cit și în împreju
rimile sale, a unor parcuri, grădini 
și zone de agrement, să se țină sea
ma și in această privință de dezvol
tarea demografică pe care o înre
gistrează orașul.

Reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, specialiștii partici
pant! la acest dialog de lucru, mulțu
mind tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija manifestată față de dez
voltarea armonioasă, pe toate planu
rile, a orașului lor, s-au angajat să 
traducă în viață indicațiile și reco
mandările formulate, elaborînd pro
iecte îmbunătățite ale schiței de siste
matizare a municipiului, ridicind con
strucții și ansambluri* noi, funcționa
le. frumoase, moderne.

Pe faleză — ultimul punct ăl des
fășurării dialogului — se aflau nu
meroși locuitori ai orașului, care au 
ținut să salute din nou, cu 
toată căldura, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, să-și 
manifeste bucuria și satisfacția de 
a-i avea ca oaspeți dragi.

Exprimînd gîndurile și simțămin
tele pe care le împărtășesc toți cei 
care trăiesc și muncesc pe aceste me
leaguri. mulțimea a aclamat înde
lung. cu entuziasm. „Ceaușescu — 
P.C.R.". Tulcenii și-au reînnoit și cu
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tocmai In acest cadru se înscriu ~ 
avind in vedere că in condițiile so
cietății noastre economicul și politi
cul se imbină organic — importante
le succese obținute în Întâmpinarea 
zilei de 23 August, în toate domeni
ile construcției socialiste. Pretutin
deni, realizările remarcabile obținute 
au fost relevate de oamenii muncii 
cu legitimă satisfacție — Întreaga 
sărbătorire avind astfel, ca una din 
trăsăturile definitorii, caracterul 
unui amplu raport pe scară națională 
al poporului către partid și al parti
dului către popor.

Ce constituie însă esența acestui 
raport, ce formează'— dincolo de ci
fre. cote, rezultate — miezul și sub
stanța sa ? Fără îndoială, așa cum au 
invederat pregnant, cu vigoare, de
monstrațiile. oamenilor muncii, in 
conținutul acestui raport rezidă ex
primarea dragostei fierbinți față de 
patria socialistă, a coeziunii națiunii 
noastre socialiste, a unității ferme a 
întregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Manifestările le
gate de ziua de 23 August, culnn- 
nind Cu marea demonstrație din Ca
pitală. au arătat că toți fiii tării — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — ca o singură ființă 
sînt uniți mai puternic ca oricând în 
lupta comună. însuflețiți de atașa
mentul față de partid și de voința 
de a asigura înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a partidului, 
a hotărîrilor Congresului a.l XI-lea al 
P.C.R. Pornind de la realitatea fap
tului că această 
s-a verificat a fi 
toriilor dobândite 
tră socialistă, se 
manifestările legate de aniversarea 
eliberării patriei s-au constituit ca 
premisele unor noi succese viitoare 
în înaintarea României pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

O cale în care, 
cincinalul actual 
importantă — și 
sînt deosebit de 
terea, urmărirea 
dului în care se înfăptuiesc preve
derile sale. Desigur, nu ne propu
nem o trecere în revistă a princi
palilor indicatori, în acest sens, dar 
trebuie subliniat faptul că la bilan
țul prilejuit de marea sărbătoare, 
oamenii muncii au putut raporta 
conducerii partidului că planul și an
gajamentele în primul an al cinci
nalului se îndeplinesc cu succes ; în 
șapte luni ale anului planul pro
ducției globale industriale a fost de
pășit. realizîndu-se un ritm de creș
tere de 11,1 Ia sută, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut. O 
semnificație aparte capătă faptul că 
circa 83 la sută din sporul produc
ției industriale din acest an s-a ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii — dovadă concludentă a 
concentrării atenției oamenilor mun
cii asupra laturilor calitative ale 
producției, asupra creșterii eficien-

puternică unitate 
izvorul tuturor vic- 
in construcția noas- 
poate aprecia că

după cum se știe, 
constituie o etapă 
tocmai de aceea 

importante cunoaș- 
permanentă a mo-

țel economice. Realizări Importante 
au raportat oamenii muncii de pe 
numeroase șantiere de construcții, 
lucrătorii din agricultură. Toate a- 
cestea confirmă — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
realismul prevederilor planului cin
cinal, faptul că dispunem de tot ce 
este necesar pentru înfăptuirea lor. 
Și cînd se spune „dispunem de tot 
ce este necesar", sînt luati în consi
derare nu numai factorii materiali 
ai producției, ci și progresele obți
nute în organizarea și 
activității productive, 
unei continue perfecționări a acestei 
activități și. deopotrivă, factorii su
biectivi — respectiv creșterea conti
nuă a nivelului' conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, element de im
portanță decisivă pentru 
lizările economice.

Iată de ce, sintetizînd 
tele de ordin economic. . . 
nemijlocit politice, sugestivele expri
mări ale atașamentului față de 
partid, ale patriotismului și interna
ționalismului proletar, se poate spu
ne că sărbătorirea zilei de 23 August 
a prilejuit o elocventă manifestare 
a spiritului revoluționar, a convin
gerilor 
muncii.

Chiar 
cuvine 
toate acestea sînt direct legate de 
ampla activitate politică, organizato
rică și ideologică a JPartidului Co
munist Român. în focul construcției 
revoluționare, perfecționind conti
nuu omul — proprietarul și produ
cătorul, stăpinul fabricilor și ogoa
relor, făuritorul României comunis
te — partidul se autoperfecționează. 
Aceasta este în același timp o ne
cesitate. căci realizarea marilor sar
cini stabilite pentru etapa actua
lă de dezvoltare a țării impune, 
în mod obiectiv, întărirea în conti
nuare a rolului conducător al parti
dului, îmbunătățirea continuă a for
melor și metodelor de exercitare a 
acestui rol de către organizațiile de 
partid din toate domeniile, activității 
sociale, creșterea eficienței muncii 
politice de masă, în lumina ansam
blului de măsuri cristalizat de Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste.

conducerea 
necesitatea

toate rea-

atît aspec- 
cit și cele

comuniste ala oamenilor

dacă este binecunoscut, «e 
a fi repetat adevărul că

Analiză profundă la

fața locului,

recomandări de primă

importanță

tn exercitarea efectivă a rolului 
conducător al 
știe de mult, 
important îl 
lucru ale 
Ceaușescu, 
partidului, 
în institute
cașe de cultură, pretutindeni acolo 
unde se cer a fi luate decizii Impor

partidului, așa cum se 
un factor deosebit de 
constituie vizitele de 
tovarășului

secretarul 
in

de cercetare.

Nicolae 
general al 

unități economic#, 
în lă-

(Continuare în pag. a V-a)

făurite de popor
Un inițiator al pictori

lor amatori din Timișoa
ra susținea că oei ce se 
îndeletnicesc cu mînuirea 
penelului duc mai întot
deauna cite ceva din plă
cerile creației' și in hale
le întreprinderilor, mun
cind oarecum altfel, mai 
pretențios, mai „artistic". 
De altfel, nu numai in 
orașul de pe malul Be- 
găi se face 
adevăr ; o 
se bazează 
creativitatea 
scară națională nu poate 
să nu lărgească în per
manență și prin cele mai 
diverse mijloace accesul 
membrilor săi atît la va
lorile cultura l-artistice,
cit și la creația însăși. 
Pînă la găsirea unei defi
niții mai precise. îmi per
mit să văd in sentimen
tul creației (ân sensul cel 
mai larg) o temperatură 
ridicată de trăiri autenti
ce, ce potențează capaci
tatea de gîndire și simți
re a omului în interesul 
obștii. Mă gîndesc la 
unii din concetățenii mei, 
pe care ii cunosc (deși ne

vedem destul de rar) de 
un car de ani. Un dezvol
tat simț pentru tot ce e 
nou și poartă în el ger- 
menele devenirii ; o neli
niște sau mai degrabă 
nemulțumire creatoare, 
ce-i îndeamnă la învin
gerea greutăților ; o opti
că pornită de la ceea ce

bările ce au loc în toate 
domeniile, nu numai să 
le facă fată, ci să le și 
determine spre binele o- 
mului. Ceea ce caracteri
zează umanismul nostru 
revoluționar este tocmai 
această viziune de an
samblu, în dadrul căreia 
omul apare ca un întreg

simțit acest 
orânduire ce 
în fond pe 

ridicată la
însemnări de Franz STORCH

este, fiind dedublată insă 
de ceea ce poate și tre
buie să fie ; o pronunțată 
răspundere pentru tot ce 
întreprindem și realizăm 
în comun — iată numai 
citeva din calitățile 
fund umane, care-și 
seva din sentimentul 
ticipării creatoare.

Mai ales astăzi, în e- 
poca revoluției tehnico- 
științifice și a profunde
lor mutații sociale, se 
cere ca omul să fie înar
mat cât mai bine ; nu nu
mai să înțeleagă schim-

pro- 
trag 
par-

ce se realizează prin in
termediul societății.

Departe de mine să 
confund un proces atit de 
complex și de lungă du
rată cu rezultatele sale 
de pînă acum. Dar cu
riozitatea gazetarului, îm
binată cu interesul firesc 
al concetățeanului m-au 
ajutat să descifrez în a- 
cest raid neobișnuit sem
nele cotidianului și din
colo de lumea cifrelor 
comparative. îndreptin- 
du-mă, în mod mecanic, 
de parcă nu m-aș fi mu
tat cu două decenii In

urmă 
Podul 
drumul 
zi de zi 
oprit la 
muncitorești. Cînd 
cunoscut erau tineri că
sătoriți, acum se apropie 
cu încetul de virsta pen
siei. N-aș putea spune 
dacă un cuvînt anume 
sau cărțile îngrămădite 

> in apropierea veiozei au 
impulsionat
Am reținut ___ ______
rind felul în care se fă
cea explicit 
în comentarea 
literare radio, dar și cî- 
teva argumente 
de interesante, 
domeniu 
tă cele 
„frumos" 
acoperit 
sfera de preocupări este
tice ale acestor oameni 
și-au făcut apariția ju
decăți diferențiate, 
— după mine 
puncta drumul

ta București, spre 
Mihai Vodă (e 
parcurs altădată 

la fabrică), m-am 
casa unei familii 

i-am

discuțiile, 
în primul
gazda mea 

emisiunii

în care 
două 
Și 

aproape

deosebit 
într-un 
altăda- 
cuvinte

„urît‘i au 
toată

care 
pot 

parcurs
(Continuare 
in pag. a Ill-a)
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Cu modestie despre ei, 
cu entuziasm despre colectiv

Eram între șefi de bri
gadă la Șantierul naval 
Oltenița și cei pe care-i 
aveam ca interlocutori pro
movaseră rapid, treaptă cu 
treaptă, în însușirea cu
noștințelor și practicii pro
fesionale, se remarcaseră 
ca muncitori destoinici, se
rioși, pentru care împlini
rea cu competență maxi
mă a îndatoririlor de mun
că este atît o lege a firii 
lor, dar și un rezultat al 
climatului spiritual al so
cietății noastre.

— Sînt aici din martie 
1971 și am venit de la 
„Vulcan" din București, 
unde lucrasem vreo patru- 
cinci ani și învățasem me
seria de lăcătuș. Am înce
put ca muncitor, iar în 
prezent...

în prezent, Octavian 
Vardianu este șeful unei 
brigăzi care execută, pen
tru navele aflate în con
strucție, instalații de aer 
condiționat, instalații hi
draulice de drenaj, capace 
bocapoți și altele. Vorbeș
te cu modestie despre el 
și cu entuziasm despre to
varășii din brigadă, cu 
care lucrează cot la cot, și 
dacă este nevoie chiar și 
noaptea, și chiar și în zile 
de sărbătoare, cum s-a și 
întimplat nu o singură 
dată atunci cînd vremea, 
ploioasă sau reoe, le-ia 
stinjenit activitatea acolo 
pe vas, unde lucrările se 
execută în aer liber în cea 
mai mare parte.

— La cargoul „Șapte", 
relatează el, în faza fina
lă s-au pornit niște ploi 
care timp de o săptămînă 
ne-au paralizat întreg pro

gramul șl rămăsesem în 
urmă cu lucrările. Mobili
zare, după aceea. Am pre
lungit lucrul seara, cit se 
putea, iar într-o duminică 
ne-am suflecat cu toții mî- 
necile și am uitat că mai e 
duminică. Sintem un co
lectiv legat, nu avem ne
voie să fim îndemnați.

Despre aceste lucruri, și 
despre altele, am discutat 
cu un alt șef de brigadă, 
Gheorghe Porojan, un băr
bat de douăzeci și cinci de 
ani, înalt, subțirel, blond 
și, spre deosebire de Oc
tavian Vardianu, care s-a 
păstrat în atitudinea omu
lui sobru, posedînd un plă
cut simț al umorului. Este 
instalator de apă și lucrea
ză în cadrul întreprinderii 
din 1969, dar șef de briga
dă nu a devenit decît în 
1973.

— Nici nu aș fi putut să 
devin mai devreme. Cu 
trecutul meu...

A istorisit, cu un zîmbet 
de nedezlipit în colțurile 
gurii, că o bună bucată de 
vreme, după ce a terminat 
școala profesională la Con
stanța, a cam tăiat frunze 
la cîinî.

— Nu știu ce aveam, dar 
nu mă puteam lipi de ni
mic și am ajuns pînă să 
fiu dat și la ziar. într-o zi 
mi-am zis : „La treabă !“. 
Și m-am așternut pe mun
că. E frumos să muncești. 
Dobîndești prețuire în 
ochii oamenilor, te ambi
ționezi să știi cît mai mul
te, să înveți, și ești recom
pensat. Sînt șef de brigadă 
de patru ani și cu echipa 
actuală am făcut zece car
gouri.

Zece cargouri !... Pe un
de vor fi spintecînd apele 
aceste zece cargouri în 
care este încorporată și 
munca brigăzii lui Gheor
ghe Porojan și cite mii de 
mile vor fi parcurs ele pe 
întinsul fluviilor cu pîn- 
tecele burdușite de măr
furi 1 Nu l-am întrebat 
dacă gîndurile îl poartă pe 
urmele acestor nave, dar 
i-am cerut să-mi răspundă 
cum stă cu planul briga
da lui . — Bine. Stă bine, 
a fost răspunsul, și mi-a 
explicat că, chiar dacă el 
nu este și cel mai în vîrstă 
din brigadă, aceasta nu im
pietează cu nimic asupra 
raporturilor de muncă, lă- 
sîndu-mă să înțeleg că nu 
criteriul vîrstă este cel 
care primează la învesti
tura cu responsabilitatea 
brigăzii, ci alți factori de- 
rivînd, fără excepție, din 
calitatea muncii, a efortu
lui pe care-1 depui, din re
zultatele acestui efort.

Aș fi vrut să-l întîlnesc 
pe un alt șef de brigadă, 
despre care auzisem nu
mai lucruri de laudă, Tu- 
bulator. de profesie, termen 
desemmnd o meserie ce, 
cu siguranță, nu figurează 
decît în nomenclatorul 
șantierelor navale, la vîr- 
sta de douăzeci și șapte de 
ani a ajuns să fie încadrat 
la categoria a șasea, cate
gorie maximă, pe care alții 
o ating abia pe la patru
zeci — patruzeci și cinci 
de ani. A progresat rapid, 
îmi explica cineva din con
ducerea șantierelor, și a 
beneficiat de promovări 
excepționale. După ce a 
terminat școala profesio

nală, a urmat, la cursurile 
de seară, liceul de cultură 
generală, iar acum, tot la 
seral, urmează, fiind în a- 
nul al doilea. cursurile 
școlii de maiștri. Nu l-am 
întîlnit. Se afla într-un 
scurt concediu pe care și-l 
consacrase căsătoriei. îi 
urăm familiei Pătrașcu via
ță fericită ! Ne-a părut rău 
că nu l-am putut întîlni 
nici pe un alter ego al celui 
de mai sus : șeful de bri
gadă Ștefan Marinache, de 
profesie tot tubulator și a 
cărui biografie consemnea
ză date la fel de prestigi
oase in profesie și în efor
turile către o cît mai bo
gată Împlinire in plan u- 
man.

Am avut insă pe par
cursul itinerarului nostru 
prin atelierele și pe va
sele lansate ale Șanti
erului naval Oltenița, 
prilejul să întîlnim nu
meroși alți constructori de 
nave care de-a lungul ani
lor, muncind cu dăruire, cu 
pasiune, au găsit satisfacția 
împlinirii lor în societate.

Tema muncii este pe cît 
de diversă pe atîta de 
bogată. Inepuizabilă, am 
spune. Iar aceasta pentru 
că ea constituie principala 
coordonată a vieții fiecărui 
om, fiecărui membru al 
societății noastre socialiste. 
Toate de cîte mă bucur, îmi 
spunea unul din eroii în
semnărilor de față, le da
torez faptului că muncesc. 
Și. am adăuga noi, cu pa
siune, cu seriozitate, cu 
hotărîrea de a învinge ori
ce obstacol.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI -

— Totul a pornit — ne relata A- 
lexandru Pop, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii clujene 
„Metalul roșu" — de la o adunare 
a organizației de partid din secția 
tricoteze, la care am remarcat unele 
absențe fără absolut nici o justificare. 
Cel puțin in aparență...

— O „justificare" aveau, desigur, 
absențele citate, dacă fuga de critică 
poate fi numită justificare... — co
menta Viorel Rusu, membru în biroul 
organizației de bază de la tricoteze, 
președintele comitetului sindical de 
secție. Intr-adevăr, ahalizînd în bi
rou cauzele reale ‘— nu „motivele" 
invocate ulterior — ale faptului că 
doi tovarăși de-ai noștri, loan Ber- 
chi și Viorel Mateianu, lipsiseră de 
la adunare, am ajuns cu toții la con
cluzia că la mijloc se află un șir de 
manifestări cărora mai înainte nu le 
atribuisem importanța cuvenită...

Despre ce era vorba ? în împre
jurări felurite, tovarășii mai înainte 
amintiți au avut atitudini^ indivi
dualiste, punînd ’ ‘ ’*
sonale deasupra -----
loan Berchi fusese numit șef de 
echipă la tratamente termice și, 
în această calitate, fiind un mun
citor cu o înaltă calificare, a căutat 
nu să accelereze ci, într-un fel, _ să 
frîneze dezvoltarea profesională a 
celor mai tineri, pentru ca aceștia 
„să nu-i ia cumva locul". Cu Viorel 
Mateianu — și el un as în meseria

i indivi- 
interesele per- 
celor generale.

Sintem comuniști, munci
tori ceferiști din tată în 
fiu și mărturisim că încă 
de la adoptarea de către 
Congresul al XI-lea al 
partidului a Codului etic 
ne-am gîndit că este nece
sară o lege care să înlă
ture nemunca.

Am discutat proiectele de 
lege cu colegii de la locul 
de muncă și toți sint în
tru totul de acord cu pre
vederile lor. Dar. potrivit 
obiceiului, le-am discutat 
și între noi. membrii fami
liei. Am citit de mai multe 
ori partea în care se spu
ne că în România socia
listă dreptul la muncă este 
garantat prin Constituție, 
ceea ce știam, pentru că 
statul creează tuturor po
sibilitatea de a munci po
trivit dorinței, aptitudini
lor și pregătirii fiecăruia. 
Dar am recitit pentru că 
ne place acest adevăr. 
Noi credem că o dovadă 
limpede de sănătate mo
rală a unei societăți este 
tocmai faptul că societatea 
are grijă și creează con
dițiile materiale si organi
zatoric^' ca toți membrii ei

sa de strungar — lucrurile se pre
zentau ceva mai complicat. Cînd 
organizația de bază din secție a ini
țiat organizarea unor echipe com
plexe, din care să facă parte atît 
meseriași cu o bună calificare, cît și 
oameni tineri care să deprindă te
meinic de la ei tainele meseriei, 
Viorel Mateianu s-a eschivat prin

narea generală extraordinară a or
ganizației de bază, în cadrul căreia 
au fost puse în discuție manifestă
rile amintite. Oameni cu autorita
te în colectiv, cum sînt maiștrii Victor 
Pop și loan Puineanu, muncitori de 
înaltă calificare ca Ladislau Kovacz 
și Carol Farcaș, au subliniat cu tă
rie că asemenea comportări reflectă

Egoismul sub reflector
tot felul de manevre puerile de la 
încadrarea într-una din aceste echi
pe; pricina reală era faptul că nu 
voia să riște o scădere, măcar și tem
porară, a cîștigului bănesc de dra
gul unei cauze de evident interes 
obștesc — pregătirea schimbului de 
mîine. Absența celor doi de la adu
nare se datora faptului că se aștep
tau la o critică meritată din partea 
comuniștilor. Și voiau s-o evite.

Scoțînd la iveală motivele autenti
ce ale acestor „absențe", biroul orga
nizației de bază a decis să analizeze 
mai aprofundat acest „caz", incit dis
cuția să contribuie la combaterea 
tuturor manifestărilor sau tendințe
lor de acest gen.

Neîntîrziat a fost convocată adu-

concepții retrograde, incompatibile 
cu Codul etic, cu spiritul specific 
societății noastre socialiste de întra
jutorare tovărășească, de responsa
bilitate colectivă pentru bunul mers 
al sarcinilor economice. Au fost 
evocate, în acest context, exemplele 
unor comuniști, ca frezorii Vasile 
Vanea și Vasile Mureșan, care adesea 
își învestesc ore prețioase din timpul 
lor liber ca să sa ocupe atit de pre
gătirea profesională, cît și de „cali
ficarea civică" a mai tinerilor lor 
tovarăși de muncă, străduindu-se să 
facă din ei nu numai muncitori pri- 
cepuți și îndemînatici, dar și comu
niști de nădejde.

In unanimitate, adunarea organi
zației de bază a hotărit să-i sancțio

neze pe cei doi pe linie de partid. 
Dar comuniștii nu s-au mulțumit cu 
lecția usturătoare a acestei sancțiuni, 
ci au decis să prelucreze cazurile 
respective și în adunări de grupe 
sindicale, spre a combate pînă și cele 
mai aparent „mărunte" abateri de la 
principiile și normele eticii și echită
ții socialiste. Și nu numai atît : prin 
intermediul mijloacelor de propa
gandă, s-au adus la cunoștința co
lectivului întreprinderii cazurile res
pective, stimulîndu-se, astfel, forma
rea unei opinii publice combative, 
intransigente față de orice încăl
care a moralei societății noastre. 
Desfășurată sub genericul acelui 
imperativ — exprimat cu limpe
zime în Codul etic al partidu
lui — care cere comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii „să fie duș
mani neîmpăcat! ai individualismului 
mic-burghez, ai manifestărilor de e- 
goism, de subordonare a intereselor 
generale unor interese individuale 
înguste", această largă acțiune poli- 
tico-educativă a avut un profund 
ecou în conștiințe, contribuind con
siderabil la mobilizarea tuturor mem
brilor colectivului în activitatea pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
de producție.

Victor BIRLADEANU 
Al. MUREȘAN

să se poată împlini ca oa
meni. toți să ducă o viată 
demnă, să se poată afirma 
prin munca lor.

Se traduc astfel In fapt 
principiile eticii și echită
ții, fiecare își aduce con
tribuția la efortul ge-

timp este și o dovadă a 
unității societății noastre. 
Așa cum într-o familie 
unită, fiecare membru are 
grijă și este gata să dea 
ajutor, să-l îndrume pe 
fratele sau fiul aflat în ne
caz sau căzut in greșeală.

drarea într-o muncă utilă 
a persoanelor apte, se pune 
mare preț pe măsurile de 
influențare obștească, foar
te eficiente, în schimbarea 
unor atitudini greșite în 
special la tineri, oameni 
în formare. în acest sens.

Trenul vieții nu-i așteaptă 
pe întîrziați

neral, și este răsplătit 
după munca ce a depus-o. 
Dar faptul că societatea 
gîndește și își face timp 
să se aplece cu grijă asu
pra fiecărui om al ei. să-i 
călăuzească nașii alături 
de ceilalți, este o dovadă 
a omeniei societății noas
tre socialiste. Acest lucru 
reiese cu limpezime din 
cele două proiecte de lege 
și oricine le citește își dă' 
seama de eL In același

la fel și societatea noastră,1 
formînd o mare, familie 
unită, are grijă ca fiecare 
membru al ei să se înscrie 
pe linia dreaptă a muncii 
cinstite.

De aceea credem că a- 
doptarea acestor legi este 
în interesul celor care încă 
nu au înțeles adevărul că 
munca este o lege a firii 
omului, este adevărata via
ță. Apreciem faptul că, in 
proiecte, și în special în cel 
de-al doilea, privind înca-

nol propunem ca tinerii 
încadrați în muncă în con
dițiile acestei legi să fie 
încredințați spre formare si 
educare unor oameni cu 
experiență care, sintem 
convinși, vor sti să se o- 
cupe de ei ca de propriii 
lor copii.

Din propria noastră ex
periență știm ce 
tant joacă în 
unei atitudini 
fată de muncă

rol impor- 
formarea 
înaintate 
educația

primită în familie. De

aceea credem că în adună
rile cetățenești ar trebui 
pusă în discuție și compor
tarea acelor părinți care 
poartă în mare parte vina 
că fetele sau băieții lor nu 
sînt încadrați în muncă. 
Sînt părinți care, în pofida 
dorinței copiilor, au ambi
ția să-i scoată specialiști în
tr-un domeniu pentru care 
tinerii respectivi n-au nici 
înclinație și nici măcar nu 
doresc să ajungă ceea ce 
părinții țin cu tot dinadin
sul. Iar timpul trece și. 
cum spunem noi ceferiștii, 
trenul vieții nu-i așteaptă 
pe întîrziați. Exprimîn- 
du-ne încă o dată totala 
aprobare fată de prevede
rile acestor proiecte de legi 
supuse dezbaterii publice, 
ne luăm angajamentul de 
comuniști să facem totul 
pentru traducerea lor în 
viată, după ce vor fi adop
tate ca legi.
Marin ȘTEFAN, fochist, 
pensionar, și Ion, Vasi
le, Stelian, Gheorghe 
ȘTEFAN — mecanici de 
locomotivă la Depoul Fe
tești

în cartea de onoare 
a școlii, treceți 
și numele lor!

Primul sunet de clopoțel al noului an 
școlar ii va chema pe elevii microraio- 
nului 7 al cartierului bucureștean Dru
mul Taberei intr-un nou și frumos edi
ficiu școlar. Dulgherii Ilie Bartoreală, 
Gheorghe Ciobanu, Radu Petcu (prima 
fotografie), sudorii Grigore Negrilă, 
Alexandru Razacu (a doua fotografie) 
și fierar-betoniștii Constantin Tănase, 
Ion Busă, Constantin Bogatu (a treia 
fotografie) — se străduiesc să apropie 
cit mai mult clipa emoționantă a intil- 
nirii elevilor cu cetatea lor de lumină. 
In ultima fotografie : zimbetul con
structorilor, la sfirșitul unei zile de 

muncă.
Foto : S. Cristian, E. Dichiseanu

ASA GÎNDEȘTE POPORUL,
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Continuă să sosească, pe adresa redacției ziarului nostru, sute de 
scrisori în care oameni ai muncii de toate vîrstele și profesiile dau 
o înaltă apreciere PROIECTULUI LEGII PRIVIND RECRUTAREA 
ȘI REPARTIZAREA FORȚEI DE MUNCA și PROIECTULUI LEGII 
PRIVIND ÎNCADRAREA INTR-O MUNCA UTILA A UNOR PER- 

propuneri pentru îmbună-SOANE APTE DE MUNCA, fac 
lățirea lor.

■ încerc o mare satisfacție cu pri
vire la cele două proiecte de 

legi care reglementează încadrarea 
în muncă a tuturor fiilor tării care 
au împlinit vîrstă de 16 ani. Omul 
are nevoie de muncă, așa cum are 
nevoie de aer ca să poată trăi. Ni
meni nu poate fi om întreg în afa
ra muncii, a unei activități utile. Și 
asa cum orice om aparține unei fa
milii. tot așa cred că ar trebui ca 
fiecare membru al societății noastre 
să știe că aparține unui loc de mun
că. să aibă, ca să spun așa. încă o 
familie, mai mare. Și legătura să 
fie la fel de trainică.

Petre BUTUȘINA 
electrician la I.F.T.E. Craiova, 
sector L.C. Drobeta
Turnu-Severin

HSe discută și «e comentează cu 
mult interes proiectul Legii pri
vind încadrarea într-o muncă utilă 

a unor persoane apte de muncă. A- 
cest proiect de lege exprimă consec
venta cu care partidul nostru tradu
ce în viață principiile eticii și echi
tății socialiste. Munca este ridicată 
la rangul de onoare și responsabi
litate înaltă. în timp ce omul mun
cii este omul de omenie al familiei 
socialiste. Este o realitate ce ono
rează în mod plenar grija fată de 
omul muncii, fată de omul util și 
eficient. Legea în principiu si în me
canismul ei funcțional este bine pusă 
la punct și satisface pe deplin prin
cipiile democratice și socialiste ale 
societății noastre. Aplicarea ei cu 
consecventă și în mod permanent, 
fără excepție și ezitare, va asigura 
rezolvarea unor situații sociale de 
mare importantă.

Am însă în vedere și unele aspec
te mai „sensibile" ce trebuie abor
date cu mult discernămînt. Proiec
tul spune : „persoane apte de mun
că". Deci să fim atenți și mai ales 
noi, cei din sectorul medico-sanitar 
și organismele Ministerului Muncii, 
căci se vor găsi cetățeni, apoi pă
rinți. familii etc. care vor face uz de 
acte medicale pentru ca să-și „ocro
tească" copiii și ar fi păcat să se 
ajungă la situații necorecte, necinsti
te, care apoi să anihileze fie și în 
parte efectele pozitive ale legii. Cei 
chemați 6ă stabilească starea de să-

numeroase

de incapacitate temporară 
sau definitivă trebuie să

nătate și 
de muncă __ _
înțeleagă esența socială a acestei legi 
și să nu comită nici o abatere și 
nici o concesie de la etica și echi
tatea socialistă. Nu trebuie să exis
te undeva, pe întinsul țării, nici un 
medic și nici o unitate sanitară care 
să trateze superficial aceste aspec
te și, prin neglijentă, sau printr-o 
„cumsecădenie" greșit înțeleasă, să 
acorde acte medicale care să-i lase 
pe cei ce le solicită mai departe la 
periferia societății, în afara muncii.

Dr. Nlcolae OPREAN 
medic, director 
al Spitalului clinic 
de boli contagioase Cluj-Napoca

■ Proiectele celor două legi date 
publicității sînt clare, concise, pe 

înțelesul tuturor. Aș dori să le văd 
cît mai curînd legiferate și puse în 
aplicare. Este timpul, acum, cînd 
tara întreagă este angrenată în efor
tul spre mai bine, să găsim mijloa
cele potrivite pentru a face ca fie
care să trăiască, să-și cîștige exis
tenta prin muncă, așa cum este și 
drept și echitabil. Și cred că, în a- 
ducerea la îndeplinire a acestor pre
vederi. îndatoriri însemnate ne revin 
nouă, cetățenilor, care trebuie să luăm 
atitudine, să nu mai tolerăm nici o 
manifestare de parazitism, tendințe
le de a realiza venituri în afara 
muncii.

Vasile JIANU
Slatina, 
bulevardul lancu Jlanu nr. 6

■ Întrucît lucrez la D.P.M.O.S. Ca
raș-Severin. instituție căreia îi 

revin sarcini deosebit de importante 
în aplicarea acestor acte normative, 
tin să subliniez că întregul nostru 
colectiv a studiat cu multă atenție 
conținutul celor două proiecte de 
legi i puse în dezbaterea opiniei pu
blice. pentru cunoașterea lor apro
fundată. In urma dezbaterii au re
zultat 
rim a

• drept.
Din

probleme de muncă și ocrotiri so
ciale și oficiile acestora sînt obliga
te să organizeze evidenta persoane

unele propuneri pe care do
le supune atenției forurilor in

moment ce Direcțiile pentru

lor care nu sint încadrate în muncă 
și nu urmează o formă de învăță- 
mînt sau de calificare profesională, 
precum și evidenta locurilor de 
muncă neocupate, considerăm absolut 
necesar ca încadrarea în muncă di
rect de către unitățile socialiste a 
persoanelor interesate să se refere 
numai la cele care au fost recruta
te de unitățile respective, conform 
prevederilor art. 5 al. 1.

Avînd în vedere cele de mai sus, 
propunem următoarele modificări în 
actualul text al proiectului Legii 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă :

La art. 5 după al. 4 să fie intro
dus al. 5 cu următorul cuprins : „în
cadrarea în muncă a persoanelor re- 

Din bogata corespondență sosită la redacție
în legătură cu proiectele de legi 

referitoare la încadrarea în muncă

cruțate în condițiile art. 5 al. 1 se 
face direct de către unitățile socia
liste, în condițiile Codului muncii".

Apreciem că nu ar aduce nici un 
prejudiciu nimănui dacă în cuprin
sul Legii privind recrutarea și repar
tizarea forței de muncă s-ar insera 
prevederile art. 6 — integral — din 
proiectul Legii privind încadrarea 
într-o muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă, întrucît practica a 
dovedit-o cu prisosință că multe per
soane apte de muncă, care îndepli
neau condițiile de studii, stagiu și 
alte criterii, erau respinse de unități, 
în favoarea altora, preferate de uni
tatea respectivă, uneori chiar cu ne- 
respectarea unor prevederi legale.

Ion DUM1TRACHE
șef oficiu D.P.M.O.S. Caraș-Severin

■ Conținutul acestor proiecte de 
legi reflectă umanismul specific 

politicii partidului nostru, care pune 
pe primul plan omul, asigurarea ce
lor mai bune condiții de viată, ma
teriale și spirituale, tuturor cetățe
nilor țării. In acest context merită, 
cred eu. subliniat și faptul că spre 
deosebire de țările capitaliste. în
cercate tot mai mult de șomaj 
și unde tinerii absolvenți nu gă

sesc plasament In producție, la 
noi nu numai că nu se pun aseme
nea probleme, dar se creează în per
manentă noi locuri de muncă. De a- 
ceea, educarea prin muncă și pen
tru muncă a tinerilor, încadrarea în 
activități utile a tuturor acelora care 
se sustrag acestei îndatoriri nu pot 
fi decît o consecință firească și bine
venită.

Neculai SANDU
Institutor, Școala generalâ nr, 1, 
Piatra Neamț

BCeea ce m-a impresionat de la 
început în aceste proiecte de legi 
sînt umanismul lor, grija pe care 

partidul și statul nostru o au în per

manență față de toți oamenii și în 
special de tineri. Ca un cetățean țî- 
năr, membru al P.C.R., îmi exprim 
satisfacția că aceste legi vor înlătu
ra unele neajunsuri care s-au ma
nifestat în acest proces complex de 
recrutare și repartizare a forței de 
muncă.

Lucrez într-un laborator de psiho
logie industrială de aproximativ 5 
ani. ocupîndu-mă direct și de pro
blemele de recrutare, selecționare și 
repartizare a forței de muncă. In a- 
cest timp mi-am dat seama că o- 
rientarea profesională în multe școli 
se face deficitar și pentru evitarea 
unor posibile neajunsuri ale modu
lui în care își aleg în prezent ti
nerii meseria trebuie ca toti facto
rii interesați și răspunzători, respec
tiv școala, cadrele didactice, psiho
logii, sociologii, medicii să treacă la 
urmărirea mai eficientă a preferin
țelor. aptitudinilor, trăsăturilor de 
personalitate a tinerilor în vederea 
unei juste orientări profesionale.

De aceea, consider că proiectul Le
gii privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă, capitolul II, să fie 
completat și cu un articol referitor 
la orientarea școlară și profesională 
judicios făcută cu ajutorul unor spe
cialiști și metode științifice.

ASA ESTE DREPT!
9

Astfel, orientarea
deveni o problemă ______  _
sănătate psihică, socială, de produc
tivitate, de integrare rapidă a tine
retului.

profesională va 
de educație, de

Ion BALINT
psiholog, I.C.M. Reșița, 
laboratorul de ergonomie

■ Proiectele de legi scot în evi
dentă în modul cel mai pregnant 

interesul major pe care îl manifestă 
partidul și statul nostru în asigurarea 
transpunerii în viată a principiului 
constitutional referitor la dreptul și 
obligativitatea fiecărui om al mun
cii din patria noastră de a depune 

o muncă utilă în interesul său și al 
întregii societăți.

Prevederile lor s-au bucurat de o 
unanimă apreciere din partea oame
nilor muncii, datorită caracterului lor 
profund umanitar.

Reflectînd asupra proiectelor su
puse dezbaterii, am considerat că se 
impun unele îmbunătățiri pentru o 
justă și corectă aplicare a lor în 
practică și anume :

1, La articolul 7 din proiectul Le
gii privind încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de mun
că să fie inserată o prevedere care 
să stabilească precis în ce termen 
trebuie sesizată adunarea cetățeneas
că și în ce termen de la sesizarea ei 
aceasta va soluționa cauza încheind 
un act în acest sens.

Nefixarea acestor 
organele respective 
rative în munca de 
cestor cauze.

2. La art. 8 alin. 2 din același 
iect este necesar să se prevadă că, 
în cazul minorilor care nu au o pre
gătire profesională, ei să fie obligați 
să urmeze cursurile unei forme de 
învătămînt în vederea însușirii unei 
meserii și aceasta spre folosul lor, 
în loc de a fi puși să presteze di

termene face ca 
să nu fie 
soluționare

ope- 
a a-
pro-

ferite munci de pe urma cărora nu 
se aleg cu o meserie.

3. La art. 9 alin. 3 să se prevadă 
obligativitatea prezentei unui dele
gat al Comisiei pentru ocrotirea mi
norilor. în situațiile cînd au loc dez
bateri de cazuri cu minori.

Ilie A. ROȘU
jurisconsult principal, Cluj-Napoca

B Proiectele de legi au fost pri
mite cu mare satisfacție și mîn- 

drie, demonstrîndu-se că într-un stat 
socialist liber fiecare persoană are 
dreptul și. totodată. îndatorirea de a 
munci în conformitate cu pregătirea 
și dorința sa.

Pentru o eficientă și operativitate 
cît mai sporită a proiectelor de legi 
arătate fac următoarea propunere :

— La art. 7 din cel de-al doilea 
proiect as solicita să se completeze 
alineatul 2 în sensul că punerea în 
discuția adunării cetățenești să se 
poată cere și de către alte persoane 
interesate (părinte, tutore etc.), în
trucît Direcția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale nu poate 
întotdeauna cunoaște foarte exact și 
operativ situația tuturor persoanelor 
vizate.

Nlcolae CONEA
jurist, Cîmpina,
str. 23 August 11, Bloc P 4, 
et. 3, ap. 15

a viitoarelor acte nor-
al. 1 din proiectul al 
prevadă că, în caz de 

a hotărîrii judecătorești 
muncă pe timp de un

0S Exprimîndu-mi deplina satisfac- 
ție pentru conținutul proiectelor 

celor două legi, aș dori să fac une
le propuneri care, adăugate la cele
lalte propuneri și sugestii ale cetă
țenilor. să contribuie la redactarea cît 
mai fericită 
mative.

La art. 8 
doilea să se 
nerespectare 
de a presta 
an în locurile indicate în aceste ho- 
tărîri. cei vinovati vor fi pedepsiți, 
la cererea unităților socialiste unde 
au fost repartizați la muncă, cu pe
deapsa închisorii cu 'muncă corectio- 
nală pe termen de un an în condi
țiile Legii nr. 23/1969 privind execu
tarea pedepselor. întrucît nerespecta- 
rea unei hotărîri judecătorești, în 
cazul de fată, trebuie considerată in
fracțiune. în felul acesta se va a- 
sigura o deplină eficiență realizării 
ideii ce stă la baza acestui text.

In fine, ar fi utilă înscrierea la art. 
9 al. 3 a prevederii ca la soluționarea 
acestor cauze să participe și procu
rorul. Se știe că în cauzele civile 
care privesc interesele generale sau 
cele mai importante interese ale oa

menilor muncii participă șl procu
rorul. al cărui aport s-a dovedit fo
lositor.

Panalt BIRSANESCU 
procuror la Procuratura județeană 
Prahova

Partidul are grijă să asigure de 
“““ muncit tuturor oamenilor din a- 
ceastă țară, fără deosebire de națio
nalitate. sex sau vîrstă. Concomitent 
cu aceasta se preocupă și de pre
gătirea și calificarea cadrelor în ve
derea plasării lor în muncă. Un e- 
xemplu viu de felul cum se ocupă 
partidul nostru de pregătirea aces
tor cadre îl constituie Grupul șco
lar special al Ministerului Muncii din 
Vatra Luminoasă. București. La a- 
ceastă școală se învață peste 10 me
serii. Toți cursantii acestei școli sînt 
oameni care, deși Cu defecte accen
tuate de vedere, sînt pătrunși de 
conștiința 
pe seama 
proprie.

Aproape ____ __ ____
ta cu care acești oameni învață să 
devină utili lor și societății. Nu este 
deloc ușor să învețe meserie pentru 
niște oameni fără vedere, numai prin 
simțul pipăitului.

Dacă acești oameni pot. atunci 
cum de își permit să huzurească pe 
seama societății sau a părinților 
zdrahoni ce pot să sfarme piatra In 
pumni ?

Stelian TOEEA
strada Mircea 147, Constanța

că nu trebuie să trăiască 
altora, ci prin munca lor
că e de invidiat sîrguln-

★

■ Din sutele de scrisori sosite la 
redacție, în care se exprimă a- 

deziunea și se fac propuneri pe mar
ginea celor două proiecte de legi su
puse dezbaterii publice, multe sînt 
semnate de jurist1, practicieni și lu
crători ai Direcțiilor pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale, con- 
tinînd propuneri interesante de teh
nică a elaborării și redactării texte
lor. Astfel, cu titlu de exemplu, doc
torul în drept Constantin CRIȘU, 
președintele Judecătoriei Curtea de 
Argeș, ne trimite un studiu documen
tat despre necesitatea unificării ce
lor două proiecte într-unul singur, 
expediindu-ne un proiect de lege u- 
nificat. Cum spațiul tipografic nu 
permite publicarea tuturor propune
rilor. mai ales a celor de tehnică 
legislativă. îi asigurăm pe toti co
respondenții noștri care ne-au trimis 
asemenea scrisori că ele vor fi co
municate organelor competente.
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acest prilej angajamentul ferm de a 
contribui, cu toată energia și capa
citatea lor creatoare, la dezvoltarea 
județului și a țării, la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
a Programului partidului, spre mă
reția și înflorirea României socialiste.

La Sulina
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în județul Tul- 
cea a continuat în cadrul urnei că
lătorii în Delta Dunării, prilej de a- 
bordaire a perspectivelor economico- 
sociale ce se deschid și în fața aces
tei zone în anii actualului cincinal. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat s-au îmbarcat la Tulcea la bor
dul navei „Mihai Viteazul".

Sosirea secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
la bordul vasului a fost marcată de 
onoruri marinărești. în. sunetele 
sifleei, a fost înălțat drapelul de 
stat al Republicii Socialiste România.

De la bordul navei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns eu căldură 
entuziastelor manifestații ale tulce
nilor, care, la încheierea vizitei în 

municipiul lor. s-au adunat în nu
măr impresionant în fața debarca
derului.

Momentele vizitei desfășurate în 
continuare în Delta Dunării s-au 
constituit în elocvente dovezi ale a- 
tenției ce se acordă dezvoltării aces
tei zone cu multiple resurse.

De la Tulcea, nava prezidențială a 
străbătut canalul Sulina. Delta, în 
aceste zile de august, cunoaște o 
mare afluență de turiști atrași de 
imaginile mirifice ale canalelor, de 
flora și fauna exotică, deosebit de 
variate.

... Partizani, Vulturu, Maliuc, Gor- 
gova, Crișan, Sulina, localități ale 
Deltei, se înfățișează privirilor cu 
casele lor albe, multe, foarte multe 
noii bine gospodărite, dovezi ale 
hărniciei oamenilor de aici, care de 
generații și-au legat existența de 
pescuit și recoltarea stufului, de na
vigația fluvială și maritimă. Vase 
comerciale și turistice, precum și 

.Cele pescărești au salutat cu sunete 
prelungi de sirenă trecerea navei 
prezidențiale.

După circa trei ore de călătorie, 
nava „Mihai Viteazul" a acostat la 
cheiul principal din orașul Sulina, 
în fața clădirii Administrației flu
viale a Dunării de jos.

Pe chei domnește o atmosferă en
tuziastă, sărbătorească. Locuitorii 
acestui oraș, înconjurat de ape, au 
venit în întâmpinarea secretarului 
general al partidului cu drapele tri

colore și roșii, cu flori, cu calde cu
vinte de bun venit, pornite din 
inimă și rostite cu emoție și recu
noștință. Locuitorii Sulinei au trans
format această întâlnire cu secretarul 
general al partidului intr-o adevă
rată sărbăfoare, într-un prilej de a 
raporta rezultatele obținute în acti
vitatea economică, de a se angaja 
că și in viitor vor depune noi efor
turi pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în acest cincinal.

în humele celor 4 600 de locuitori 
ai Sulinei, secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid, tovarășul Nicola 
Chiriac, a urat un călduros bun 
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimind deplina satisfacție de a-1 
primi din nou ca oaspete drag în 
mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
călduroase cu care l-au înconjurat 
locuitorii orașului, mulțumind pen
tru alesele sentimente de stimă și 
prețuire cu care a fost întâmpinat.

După sosirea la Sulina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au 
Îndreptat la bordul unei șalupe spre 
zona in care se află în construcție 
portul de tranzit — important obiec
tiv al județului Tulcea — care se 
înaltă aici, în imediata vecinătate a 
orașului. Discutând cu proiectanții și 
constructorii despre desfășurarea lu

crărilor. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea grăbirii aces
tora pentru ca întregul ansamblu 
portuar, care va avea o capacitate 
de 1,5 milioane tdw pe an. să fie 
realizat conform prevederilor stabi
lite. în timpul dialogului care a 
cuprins diferite aspecte privind rea
lizarea acestei unități, s-a subliniat 
posibilitatea extinderii în continuare 
a capacității portului în concordanță 
cu necesitățile dezvoltării economiei 
naționale. în fața schițelor, care 
prefigurează Viitorul port de tranzit, 
s-au examinat amplasamentele con
strucțiilor ce se vor înălța aici. Por
tul va asigura transbordarea mine
reurilor din vase maritime de 
25 000—30 000 tdw în nave fluviale, 
pentru a fi transportate mai depar
te, pe Dunăre, spre întreprinderile 
beneficiare din țară. Viitorul port de 
tranzit va avea, de asemenea, și o 
importantă capacitate de servire 
a vaselor din flota internațională, 
în prezent, in perimetrul șantierului 
se desfășoară lucrările de dragare la 
bazinul principal, unde vor fi ame
najate danele.

în cursul analizei, desfășurată la 
bordul șalupei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pornind de la schițele 
prezentate de specialiști șl avînd 
perspectiva lucrărilor de pe șantier, 
a atras atenția asupra necesității fo
losirii intensive a utilajelor, precum 
și asupra organizării cit mai judi
cioase a activității de construcții 

pentru asigurarea unul ritm susți
nut. astfel incit acest important o- 
biectiv al județului să fie finalizat 
Intr-un timp cit mai șcurt.

Semnificația acestui obiectiv depă
șește sfera economicului, el urmînd 
să determine transformări de struc
tură și în peisajul social al orașului 
prin crearea de noi locuri de mun
că, prin construcția de noi locuințe, 
ceea ce va contribui la creșterea ni
velului de trai al locuitorilor acestei 
așezări unde Dunărea se întâlnește 
cu. marea. Specialiștii s-au angajat 
să acționeze cu fermitate, în spiri
tul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca lucrările la 
portul de tranzit Sulina să se desfă
șoare într-un ritm mai susținut, iar 
întreaga activitate să răspundă exi
gențelor eficienței economice.

Un alt moment al vizitei l-a con
stituit întâlnirea cu cei ce muncesc 
la secția de reparații navale Sulina. 
în noua hală, intrată in funcțiune la 
sfirșitul anului trecut, și apoi pe 
cala de ridicare-lansare a navelor, 
secretarul general al partidului a 
luat cunoștință de activitatea colec
tivului de aici, recomandînd, totoda
tă, extinderea mecanizării lucrărilor 
care să asigure sporirea productivi
tății muncii și reducerea costurilor. 
Examinînd modul în care se desfă
șoară lucrările de reparații la șalan- 
da maritimă „Gorgova", aparținînd 
complexului de dragare de la gurile 
Dunării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a recomandat asigurarea unei cali
tăți superioare a reparațiilor, pre
cum și scurtarea timpului în care 
navele se află in cală. S-a atras a- 
tenția, de asemenea, asupra necesix. 
țății reducerii efortului fizic prin 
asigurarea tehnologiei necesare și 
mai buna organizare a întregului 
flux al lucrărilor.

Aspecte ale activității de reparații 
la nave au fost abordate apoi la 
bordul traulerului de pescuit ocea
nic „Galați". Vizitând nava, aflată în 
reparații la Sulina, secretarul gene
ral al partidului a arătat că se im
pune o mai judicioasă programare a 
navelor care reclamă lucrări de re
parații, precum și pregătirea din 
timp a pieselor și subansamblelor 
ce urmează să fie înlocuite.

Răspunzind acestor recomandări și 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul secției de re
parații navale s-a angajat să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru ridi
carea activității lor la un nivel su
perior spre a traduce in viață exem
plar sarcinile ce le revin în acest 
important domeniu de activitate e- 
conomică.

Se vizitează apoi orașul, prilej de 
reîntâlnire cu locuitorii Sulinei. în
conjurat de numeroși cetățeni, întâm
pinat cu căldură, cu deosebită ospi
talitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a străbătut cîteva străzi ale Sulinei, 
lnteresindu-se de proiectele edililor, 
de construcțiile care se vor Înălța 

aici în anii actualului cincinal. Secre 
tarul general al partidului atrage a 
tenția asupra valorificării cu ma 
multă ingeniozitate a specificului lo 
calității, proiectanții și constructori 
fiind chemați să realizeze ansamblur 
de locuințe și așezăminte social-cul- 
turale care să se integreze armonioi 
In peisajul orașului.

In cadrul ceremoniei încheierii vi
zitei la Sulina, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut în revistă o uni
tate de gardă. S-a intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia. De la bordul navei „Mihai Vi
teazul", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie locuitorilor 
orașului Sulina, care l-au înconju
rat cu ospitalitate, cu deosebită sti
mă și prețuire.

Vizita ia sfîrșit într-o atmosferă en
tuziastă, caracteristică tuturor întâl
nirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu cei ce muncesc, cu locuitorii ora
șelor și satelor patriei noastre. Au 
răsunat îndelung, într-o semnificati
vă alăturare, numele partidului, al 
secretarului său general, au răsunat 
cuvinte de mulțumire, cuvinte da 
angajament prin care și oamenii Su
linei și-au exprimat deplina încre
dere în partid, în secretarul său ge
neral, hotărîrea de a acționa neabă
tut pentru înfăptuirea politicii parti
dului și statului, a Programului ela
borat de Congresul al XI-lea ai 
Partidului Comunist Român.

FURAJE, CIT MAI MULTE FURAJE 
recoltate și insilozate la timp

REDUCEREA CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că pină la 26 
august a.c. întreprinderile agricole 
de stat au insilozat 98 la sulă din 
caaititailea de furaje prevăzută, iar 
cooperativele agricole — 62 la sută din 
planul pe actuala perioadă. între
prinderile agricole de stat din jude
țele Prahova. Argeș. Bacău, Sibiu, 
Constanța, Mehedinți. Bihor. Olt, 
ș.a. au depășit planul de însilozare. 
Este însă necesar și posibil să fie 
accelerat, pretutindeni, ritmul lucră
rilor de recoltare, acordîndu-se cea 
mai mare atenție folosirii la întrea
ga capacitate a mijloacelor meca
nice și de transport. în unele ju
dețe se vorbește mult despre avan
tajele tehnologiei de preparare a 
sențisilozului, dar in practică se face 
prea puțin. Din această cauză, în 
cooperativele agricole din Timiș, Ga
lați, Olt, Constanța și altele. în timp 
ce planul de depozitare a finului a 
fost substanțial depășit, la însilozare 
rezultatele sînt mult sub prevederi. 
Rămînerile în urmă pot și trebuie 
să fie recuperate. Important este ca 
în aceste județe cu pajiști puține să 
se asigure cantități sporite de nutre
țuri însilozate pentru hrana anima
lelor în tot cursul anului. Ceea ce 
se întreprinde acum pentru asigura

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I) 
la fel de bine ca schimbările petre
cute în fizionomia economico-socială 
a orașului, mai ales că prefacerile in 
zilele noastre au darul de a se lega 
între ele. Nu spun toate acestea pen
tru a face trecutul cit mai negru, ci 
pentru că diferențele sesizate sînt 
atit, de impresionante, incit nu-mi 
vine să le ocolesc doar pentru că 
s-ar apropia de „șablon". Adaug 
însă — și asta nu face decît să sub
linieze dintr-un alt unghi de vedere 
dinamica răspîndirii noului „obiș
nuit" — cîteva cuvinte, notate ante
rior la o consfătuire culturală pe 
plan județean : să nu ne raportăm 
munca mereu la trecut, ci cit mai 
des și la cerințele viitorului.

Socialul înnoitor își cere cul
tura înnoitoare. Gîndirea diferen
țiată, științifică la nivelul secolului 
nostru este o componentă esențială 
a conștiinței noastre ; dar omul are 
și dorințe, țeluri, are o viață inte
rioară în al cărei creuzet apar acele 
calități pe care nici cel mai desă- 
vîrșit computer nu le poate produce 
— spontaneitatea, originalitatea, in
ventivitatea și nu în ultimul rînd 
sentimentul răspunderii morale. în 
locill vechii și falsei opoziții ; „ici 

rea furajelor va contribui la crește
rea producției animale atit în cursul 
iernii, cit și al primăverii și verii 
anului viitor.

în acest sens se cuvin. subliniate 
o serie de inițiative valoroase. în 
județul Teleorman, din inițiativa co
mitetului județean de partid au fost 
stabilite programe etapizate pentru 
recoltarea și însilozarea furajelor, 
insistîndu-se asupra necesității de a 
permanentiza echipele de mecaniza
tori și cooperatori repartizate la a- 
ceste lucrări. în cooperativa agricolă 
din Purani, de pildă, se acordă o 
maximă atenție organizării lucrări
lor în flux continuu, de la recoltat 
și pină la însilozarea propriu-zisă. 
„Am constituit o echipă mixtă per
manentă de mecanizatori și coope
ratori pentru cultivarea, recoltarea 
și însilozarea furajelor — ne spunea 
tovarășul Marin Nedea. președintele 
cooperativei. Echipa dispune de uti
laje și mijloace de transport adec
vate, iar in perioadele de vîrf de 
lucrări primește sprijin din partea' 
celorlalte formații de muncă". Pîriă 
acum. în această cooperativă agri
colă au fost însilozate peste 6 000 
tone de furaje, iar lucrările conti
nuă.

tehnica — colo arta", care în ul
timă instanță nu reflectă decît 
contradicțiile unei ordini sociale, 
deși uneori își mai manifestă influ
ențele târzii, umanismul revoluționar 
a pus dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a personalității : auto- 
realizarea nu prin surogate și în 

La izvoarele limpezi ale artei
izolare individualistă, ci în miezul 
transformărilor sociale efervescente, 
unde cultura generală, cultura teh
nică și înțelegerea artistică ajung — 
în virtutea timpului de forță al 
unei concepții clare despre lume — 
la o stimulare reciprocă.

în aceasta rezidă explicația că so
cietatea noastră facilitează pe toate 
căile mișcarea de artiști amatori, 
dar și motivul pentru care această 
mișcare continuă să se întărească. 
Este'totuna dacă legăm acest feno
men de nivelul mai ridicat de pre
gătire sau de creșterea capacității 
de trăire a maselor, lucrurile ne duc 
întotdeauna spre esența intimă a

Cea mai mare cantitate de nutre
țuri urmează să fie însilozată acum, 
Ia sfirșitul verii și la începutul 
toamnei. în acest scop trebuie înche
iată neîntîrziat amenajarea noilor 
spații de însilozare. Acordînd aten
ție acestei probleme, comitetul de 
partid și consiliul popular al comu
nei Ulmeni, județul Buzău, au ho- 
tărît să creeze condiții pentru a fi 
asigurate cantități sporite de nutre
țuri însilozate. Inginerul-șef al coo
perativei agricole. Gheorghe Vălea- 
nu. preciza că se insilozează nutre
țuri suficiente atit pentru animalele 
C.A.P.. cit și pentru noul complex 
de creștere a vacilor. Pentru această 
unitate modernă se cultivă separat 
35 hectare de porumb siloz. Pină a- 
cum au fost însilozate peste 1 000 
tone de lucerna în amestec cu paie 
tocate, lucrare care se desfășoară, in 
continuare, fără întrerupere.

înlăturarea pierderilor de substan
țe nutritive, cerință primordială 
pentru echilibrarea balanței fura
jere. ca și îmbunătățirea hrănirii a- 
nima.lelor constituie un obiectiv pri
mordial al activității organelor și 
unităților agricolg. In acest sens se 
cuvine subliniată însemnătatea re
coltării plantelor furajere cultivate 
și a fînețelor naturale la timpul op
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societății noastre. Să observăm — 
așa cum mi-am permis eu s-o fac 
în aceste zile — un pictor amator, 
în procesul creației, cînd amestecă 
sau întinde pe pînză vopselele, cînd 
se apleacă într-o parte să-și cerce
teze opera, privind-o printre gene, 
adăugind ba ici. ba colo cite o tră- 

satură de pensulă, pină cînd tabloul 
de pe pînză nu se apropie ca ase
mănare de cel în închipuirea lui ; 
să observăm — așa cum mi-am per
mis eu s-o fac — fețele artiștilor a- 
matori atunci cînd după spectacolul 
reușit primesc aplauzele locuitorilor 
comunei și cînd de fapt nimeni nu 
mai știe cine a oferit și cine a pri
mit. în asemenea clipe aș vrea să 
fie lîngă mine și acel străin care a 
pus bine, intenționata întrebare dacă 
larga promovare a artei amatorilor 
nu ar avea drept urmare. . „devalo
rizarea artei adevărate". Nu. stimate 
oaspete, aș vrea să-i repet acum — 
îmbogățit de cîteva experiențe timi- 

tim, atunci cind conțin cea mai mare 
cantitate de substanțe nutritive. în 
acest an, marea majoritate a unită
ților agricole au cosit fînețele natu
rale încă înainte de începerea sece
rișului griului, iar acum se pregă
tesc pentru recoltarea otavei. Deși 
această importantă lucrare trebuia 
încheiată mai de mult, există încă 
zeci de mii de hectare de finețe 
„răscoapte", necosite, în special in 
județele Harghita și Maramureș. în- 
trucit suprafețe mai mari de iarbă 
necosită se localizează în zona de 
munte, se cere să se organizeze mai 
multe echipe de cosași, iar acolo 
unde este posibil să fie repartizate 
mai multe cositori mecanice. Este în 
interesul cooperativelor agricole, al 
țăranilor din zona de munte să în
cheie grabnic recoltarea fînețelor și 
trifoiului, să transporte și să depo
ziteze întreaga cantitate de nutre
țuri în cele mai bune condiții.

Ceea ce se face acum pentru a 
umple „cămara zootehniei", pentru 
echilibrarea balanței furajere repre
zintă un important aport la dez
voltarea acestei ramuri. principale a 
agriculturii, la creșterea producției 
de carne și lapte.

C. BORDEIANU
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șorene — respectul față de artistul 
profesionist nu numai că nu scade 
prin aceasta ; ci se formează un te
ren fertil pentru ridicarea admira
ției față de artă. Acești oameni nu 
au intenția să rivalizeze cu artiștii 
profesioniști, deși in unele cazuri ar 
putea intr-adevăr să o facă. Teatrul 

german de stat din Timișoara, care 
se numără printre cele mai mobile 
teatre din țară, petrecindu-și o bună 
parte a timpului pe roți, confirmă 
dintr-un alt unghi de vedere același 
lucru : altfel recepționează publicul 
un spectacol în acele localități unde 
activitatea susținută a artiștilor ama
tori a contribuit la activizarea ra
portului scenă-public. Nemaivorbind 
de impulsurile înviorătoare pe care 
actorii de meserie le primesc din 
mișcarea amatorilor atunci cînd ii 
acordă asistența de specialitate, sau 
de sporul de calitate al discuțiilor 
dună prezentarea unui spectacol nou.

Din păcate, nu am putut vizita de-

— La o moară de ciment s-a ars 
motorul.

— Să fie chemat de acasă Catri- 
nescu.

Dialogul are loc într-una din came
rele de comandă ale Combinatului de 
lianți din Clmpulung, la puțin timp 
după miezul nop
ții. Și maistrul 
Ion Cătrinescu, 
de la atelierul 
electric, avea să 
vină în cel 
mai scurt timp, 
prompt, . ca tot
deauna. pentru 
efectuarea repa
rației. Dar de ce 
a fost chemat 
tocmai el ? Nu 
erau alți oameni în combinat la 
acea oră care să efectueze interven
ția necesară ?

— Da, existau, însă el este omul 
sigur, cu o bogată experiență și de
osebit de operativ, ne răspunde lapi
dar Alexandru Girtan, secretarul co
mitetului de partid din combinat.

Intr-adevăr, și cu această ocazie, 
comunistul Cătrinescu avea să-și 
pună în valoare calitățile recunoscu
te, ciștigate prin muncă. Priceperea 
și devotamentul maistrului și ale oa-

cît una din cele 82 de expoziții de 
fotografii artistice organizate în de
cursul anilor de filiala locală de 
breaslă (cu concursul amatorilor) ; 
nu am putut vedea decît unele din 
cele 35 de cărți semnate, anual de 
scriitorii acestor meleaguri. . N-am 
avut ocazia să ascult corul sindica
telor dm invățămînt sau al coopera
tivei „Igiena" (amindouă la fel de 
renumite) și nici montajul literar- 
muzical „Cetățuia Vărădiei" (realizat 
de tipografii timișoreni și premiat 
pe tară) în schimb am avut prile
jul de a mă intîlni cu cititorii timi
șoreni și de fiecare dată m-am în
tors cu idei noi ; nu cu rețete, pe 
care concetățenii mei nu le prescriu 
niciodată, avînd destul bun simț și 
destul respect față de procesul de 
creație, ci cu efectele trăirii pe viu 
a intilnirii cuvintului literar cu u- 
niversul sufletesc al cititorilor.

Nu arareori, cînd sînt intr-un im
pas de creație, din asemenea trăiri 
sorb noi puteri. într-o vreme cînd 
creativitatea și simțul creației își 
croiesc drum în toate domeniile, iar 
frumosul devine într-o măsură dih 
ce în ce mai mare o componentă a 
cotidianului, dialogul viu cu crea
torii valorilor materiale și spirituale 
este întotdeauna răsplătit. 

menilor din echipa lui au făcut ca 
după numai 40 de ore totul să rein
tre în normal.

Un fapt de excepție? Nu. nici
decum ! Echipa condusă de maistrul 
Nicolae Zărnescu a înlocuit la 
unul din cuptoarele de clincher o 

Combinatul de lianți din Cîmpulung :

Chiar și în propria unitate există 
și experiență pozitivă

rolă uzată prematur (o piesă din 
mai multe subansambluri, cu o greu
tate de 12 000 de kilograme) într-un 
timp foarte scurt. Aceeași pasiune, 
preocupare și dăruire se regă
sesc nu numai în momentele de 
alertă, ci în fiecare clipă, ceas 
și zi. Cum altfel se pot explica 
rezultatele deosebite obținute de 
întregul colectiv în primele șapte 
luni ale anului : suplimentar aproape 
40 000 tone de ciment (angajamentul 
anual era de 20 000 tone). Un alt fapt 
care merită a fi menționat este 
acela al atingerii, in ultima perioadă, 
a parametrilor tehnici proiectați.

Sînt, incontestabil, rezultate fru
moase. Reflectă ele însă nivelul 
maxim al posibilităților? Discutând 
cu un economist aflăm că Ia cheltu
ielile de producție la mia de lei 
producție-marfă. deși datele statis
tice arată că cimentiștii au reușit să 
se încadreze în cifrele planificate, 
totuși, la unele norme ei au înre
gistrat depășiri. Așa, de pildă, in 
timp ce pe ansamblul combinatului 
economiile pe primele șase luni 
se ridică la 6 000 tone combustibil 
convențional. în aceeași perioadă 
consumul specific de energie elec
trică a fost depășit cu 4,5 milioane 
kWh.

Ce se întreprinde în continuare 
pentru realizarea consumului de ener
gie electrică planificat ? Răspunsul 
l-am căutat în secțiile de producție, 
împreună cu inginerul Gheorghe Fia- 
nu, șeful atelierului energetic, tre
cem prin principalele sectoare consu
matoare de energie electrică și com
bustibil.

La atelierul mori-făină funcționea
ză numai moara numărul 2. După 
cum indică tabloul sinoptic din ca
mera de comandă, unele motoare au
xiliare merg in gol. Operatorul de 
serviciu -Ion Dobrinoiu nu observă 
însă acest neajuns. Ne interesăm de 
consumurile specifice realizate. A- 
cestea nu sînt cunoscute, ca de alt

fel nici cele planificate. Discuția eu 
maistrul tehnolog Ion Rusu releva o 
mentalitate cu totul bizară. „Pe mine 

maistrul — mă interesează 
cantitățile de substanțe pe care tre
buie să le introduc în procesul teh
nologic. Nu cunosc consumul de ener

gie electrică. Cei 
de la «electric» 
trebuie să le știe". 
Desigur, este im
portant să se rea
lizeze cit mai 
mult ciment și de 
cea mai bună ca
litate, dar tot atit 
de important este 
să se știe și cu 
ce consumuri se 
obține fiecare tonă 

de ciment. In același timp, nu ar fi 
lipsit de interes să se știe că func- 
ționind în gol o moară de făină, 
timp de o oră, la nivelul acestui ate
lier se risipesc 2170 kWh.

Un alt popas la atelierul cuptoare. 
Preocuparea pentru buna gospodări
re a combustibilului și energiei este 
evidentă. Operatorul Dumitru Tudor 
este cunoscut de către tovarășii lui 
tocmai pentru conștiinciozitatea cu 
care urmărește arderea corectă în 
cuptoarele de clincher, determinată 
de multiplii parametri, în scopul rea
lizării unui consum de combustibil 
cit mai redus.

— Am căutat să imprimăm în ca
drul colectivului nostru — menționa 
inginerul Nicolae Patru, șeful atelie
rului cuptoare — o atitudine intran
sigentă față de risipă. Și aceasta nu 
este un lucru deloc ușor. Problemele 
tehnice legate de îmbunătățirea pro
cesului tehnologic le-am rezolvat în
tr-un timp bine determinat, conform 
unor grafice precise și in general cît 
mai repede posibil. Dacă acum reu
șim să economisim în fiecare lună 
109 de tone de combustibil, prin 
îmbunătățirea condițiilor de funcțio
nare și exploatare a cuptoarelor, a- 
ceasta se datorește faptului că. îm
preună cu tovarășii noștri de la atelie
rele „reparații" și „electric", ne-am 
străduit să executăm mai repede lu
crările de înlocuire a exhaustoarelor 
existente cu altele cu up randament 
superior.

Există posibilitatea încadrării în 
norma de consum planificată ? Fără 
îndoială că da 1 Cu o singură condi
ție : economisirea energiei și a com
bustibilului să devină o cauză a în
tregului colectiv, iar experiența po
zitivă existentă la... dbi pași, chiar 
in propria unitate, să fie generali
zată cu stăruință.

Ion MOLDOVEAN!!
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APTUL
DIVERS

ACTIVITATE POLITICO-EDUCATIVĂ
ÎN SPRIJINUL CREA ȚI El TEHNICE

Electro
tehnică
si cactuși» »
Despre pasiunea lui Carol 

teib din Satu-Mare pentru... 
actuși am mai scris, acum doi 
ni, in rubrica noastră. De atunci 
i pină acum, colecția lui de 
aduși s-a îmbogățit, ajungînd 
a 4 000 exemplare, din peste 
500 de specii. Punctul „forte" 

l constituie 300 cactuși colorați, 
mici in felul lor. Ceea ce nu am 
■onsemnat atunci — și ne face 
ilăcere să scriem acum — este 
■ă, in afară de pasiunea sa pen- 
ru cactuși, Carol Șteib mai are 
ana, la fel de puternică, pen
tru... electrotehnică. Fiind teh
nician in această specialitate, el 
i acordat, de-a lungul anilor, 
sprijin direct unor școli, conce- 
pînd și proiedind utilaje pen
tru dotarea unor laboratoare 
școlare, intre care laboratorul 
lingvistic de la Liceul nr. 3, iar 
de curind, un foarte modern 
atelier-laborator pentru Școala 
generală nr. 10. Că in noul ate- 
lier-laborator au „răsărit" și 
cactuși nu e de mirare. In 
școală te află o colecție întrea
gă de cactuși — peste 200 — la 
„colțul naturii". De prisos să 
mai spunem cine i-a dăruit. „

Izvorul
miraculos

un 
de

Un puternic izvor, cu 
debit de 2 000 metri cubi 
apă pe zi — apă mezotermală 
sulfuroasă, la 26 de grade — 
fusese captat în anii trecuți pe 
plaja frumoasei stațiuni Saturn 
de la Mangalia. Repetatele ana
lize de specialitate au stabilit 
cu exactitate că izvorul de la 
Saturn are aceleași proprie
tăți terapeutice cu izvoarele 
din stațiunea Herculane. Motiv 
care a făcut ca respectivul iz
vor să fie canalizat în acest an 
printr-un sistem de 17 dușuri, 
în plus, balneologii au pus la 
dispoziția amatorilor nămol de 
Techirghiol în cutiuțe de plas
tic. plus rețeta de tratament 
pentru afecțiuni reumatismale.

— Și cum se simt cei care fo
losesc acest izvor pe care-1 so
cotesc miraculos 7

— Păi. cum să se simtă 7 Ca 
la Herculane. ca la Techirghiol...

Și, adăugăm noi : se simt și 
ca la Mangalia, în însoritul ei 
peisaj. ‘ --r.

Florile 
de lingă bloc

Cînd s-a întors acasă de la 
serviciu, Ileana C. din Brașov 
a constatat, dezolată, că-i lip
sesc cheile din geantă. Le-a 
căutat pină n-a mai putut, dar 
degeaba. Deodată și-a amintit 
că și le uitase încuiate in apar
tament Și-a bătut mult capul 
cum să pătrundă în apartamen
tul său aflat la etajul I. în loc 
să apeleze la serviciile unui 
lăcătuș. I.C. a ales o soluție 
riscantă : să coboare de la eta
jul II și să pătrundă pe geam. 
Zis și făcut S-a dus la vecina 
din apartamentul de deasupra, 
iar vecina i-a dat cîteva cear
șafuri, pe care I.C. le-a înno
dat. le-a prins bine și a înce
put să coboare pe peretele ex
terior al blocului, spre geamul 
apartamentului său. Numai că 
nici n-a apucat bine să se „lan
seze" în mica marea ei casca- 
dorie, că unul din nodurile 
cearșafurilor a cedat, iar I.C. 
a căzut în gol de la etajul II. 
Norocul ei că a picat pe un 
strat de flori și cu pămînt afi
nat. Altfel...

Ce bine e să-și pună oamenii 
flori în jurul casei 1

Hoțul strigă:

Promovarea creației tehnice origi
nale se afirmă astăzi tot mai preg
nant ca o cale principală de moder
nizare a producției, de creștere a 
eficienței întregii activități economi
ce. Tocmai de aceea, această latură 
esențială a activității productive tre
buie să concentreze in mai mare mă
sură atenția muncii politice, să de
vină o preocupare continuă a orga
nelor și organizațiilor de partid. Ex
periența arată că și în acest dome
niu, ca de altfel oriunde este vorba 
de oameni, creșterea spiritului de 
răspundere, dăruirea în muncă se 
afirmă deopotrivă într-un cadru de 
muncă temeinic organizată, cît și prin 
desfășurarea unei susținute activități 
politico-educative. Tocmai acest ade
văr ilustrează elocvent realitățile din 
multe unități productive ale județu
lui Prahova. Preocuparea pentru 
ridicarea pregătirii profesionale a ca
drelor s-a împletit în ultimii ani cu 
o bogată muncă politică, îndreptată 
în direcția stimulării și valorificării 
potențialului creator al numeroșilor 
specialiști care lucrează în întreprin
derile județului.

Este semnificativ faptul că prin ex
tinderea largă a autodotării. moder
nizarea producției și tehnologiilor 
s-au obținut anul trecut economii 
în valoare de peste 454 mili
oane lei, iar efortul valutar al 
țării s-a redus cu 38 milioane 
lei valută. Elocvent pentru amploa
rea și caracterul de masă al a- 
cestor acțiuni este și faptul că re
zultatele amintite au fost obținute 
prin finalizarea a peste 2 270 de teme 
și studii la care au fost antrenați 
circa 8 000 de muncitori, tehnicieni, 
ingineri. Potrivit estimărilor, realiză
rile acestui an vor fi superioare ce
lor din anul trecut.

Cum s-a materializat munca poli
tică în obținerea acestor frumoase 
realizări 7 Ce pîrghii au fost acțio
nate pentru stimularea inițiativei și 
răspunderii profesionale 7

Din 1974 s-a instituit o manifes
tare anuală la nivelul județu
lui, semnificativ întitulată „Anul 
creației tehnice originale". în cadrul 
ei se organizează diverse acțiuni, 
cum ar fi : analiza periodică, la ni
velul județului, a modului în care 
sînt urmărite, de către organizațiile 
de partid, inițiativele lansate în a- 
ceastâ direcție ; editarea de broșuri, 
foi volante care informează despre 
inițiativele și acțiunile mai impor
tante apărute în diferite unități, des
pre felul în care sînt ele transpuse 
în practică ; organizarea de sesiuni 
de comunicări tehnice organizate în 
întreprinderi, cu participarea unități-

lor înrudite ca profil, pe teme legate 
de noutățile tehnice în ramura res
pectivă ; în fine, organizarea în fie
care an a unei expoziții județene 
care înfățișează, în mod sintetic, re
alizările întreprinderilor industriale 
pe linia valorificării creației origina
le, prezentînd în machete mașinile 
și utilajele mai deosebite fabricate 
prin autoutilare, precum și eficiența 
lor economică.

— Asta e mașina cea nouă 7 îl în
treb pe șeful secției, inginerul Du
mitru Gheorghe.

— Asta este una din ele. răspun
de el cu înțeles. Și, din discuție re
iese că această mașină are o pro
ductivitate de trei ori mai mare 
decît mașinile existente de acest tip, 
că pînă acum două dintre ele au șl 
fost trecute în producție.

La secția mecano-energetică ni se

în unități industriale din Prahova

în întreprinderi. Ia nivelul tuturor 
secțiilor, organizațiile de partid orga
nizează dezbateri stabilind proble
mele prioritare evidențiate de pro
ducție, măsurile ce se impun pentru 
soluționarea lor. Pentru a mobiliza 
și mai puternic conștiințele oameni
lor muncii, pentru a le stimula mîn- 
dria patriotică, în fiecare unitate in
dustrială au fost organizate expoziții 
cu caracter permanent, în care sînt 
prezentate produsele importate sau, 
după caz, modele, machete, desene, 
proiecte, fotografii însoțite de o fișă 
privind principalele caracteristici 
tehnice ale exponatelor, economiile 
cu care s-ar solda fabricarea lor în 
țară ; de remarcat este și faptul că 
comitetele de partid inițiază dezba
teri pe marginea produselor expuse, 
cu participarea atît a specialiștilor 
din întreprinderi, cît și a celor din 
cercetare și învățămînt. Pentru a 
dezvolta și mai puternic răspunde
rea civică, spiritul de muncă colec
tivă și întrajutorare, organizațiile 
de partid au inițiat consfătuiri de 
lucru la locul de muncă, cu care 
prilejuri se discută nu numai posi
bilitățile concrete de realizare a 
unui produs sau altul, ci și atitudi
nea față de nou a diferiților spe
cialiști.

Este demn de relevat faptul că 
toate aceste acțiuni găsesc un pu
ternic ecod în conștiința oamenilor, 
dovada constituind-o însăși creșterea 
simțitoare a numărului celor care 
își asumă sarcini concrete în cele 
mai diverse domenii ale creației teh
nice.

...Colectivul întreprinderii „1 Mai" 
din Ploiești a realizat anul trecut, 
prin asimilarea unor noi produse, 
economii de 15 milioane lei valută.

în secția sculărle-centrală obser
văm la intrare un grup de oameni 
strînși în jurul unei mașini : direc
torul tehnic, șeful secției, inovato
rul Iosif Lisowski, alți specialiști.

LA VĂLENII DE MUNTE

Cursurile de vară ale Universității 
populare „Nicolae Iorga“

Timp de o săptămînă vor func
ționa, la Vălenii de Munte, tradi
ționalele cursuri de vară ale Uni
versității populare ce poartă nu
mele marelui cărturar Nicolae 
Iorga, inițiatorul acestei manifes
tări de larg ecou în cultura româ
nească, preluată și îmbogățită sub
stanțial în anii socialismului. Or
ganizate de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă Pra
hova, cursurile se vor desfășura 
anul acesta sub genericul „Uma
nism și patriotism — coordonate 
ale spiritualității românești", cu 
participarea unui număr impor
tant de academicieni, cadre univer
sitare, cercetători, oameni de artă 
din județ și din întreaga țară, spe
cialiști din domeniile științelor po
litice, economice, istorice, esteticii. 
Expunerile, prelegerile, comunică
rile științifice vor fi prezentate în

fața a sute de cursanți, reprezen
tanți ai mișcării cultural-educatlva 
din toate județele țării. Reprezen
tativ pentru această ediție este ci
clul „Marea epopee națională în 
arte“. în cadrul căruia sînt pro
gramate dezbateri, simpozioane, 
spectacole de teatru și film (în pre
mieră), concerte, expoziții — reali
zate cu concursul uniunilor de cre
ație și al unor instituții artistice 
din Capitală și din Ploiești. Agen
da bogată de manifestări, varieta
tea tematică, valoarea participări
lor constituie premise pentru ca, și 
în acest an, cursurile Universității 
populare „Nicolae Iorga“ să-și con
firme prestigiul de rodnică ma
nifestare politico-educativă și cul- 
tural-artistică, cu un profil bine 
distinct, în peisajul acțiunilor de 
acest gen din țara noastră. (Con
stantin Căpraru).

prezintă o altă premieră industrială 
— un strung realizat tot prin con
lucrarea strinsă a specialiștilor uzi
nei. Economiile rezultate prin pro
iectarea și realizarea lui în uzină se 
ridică

Este 
pentru 
să fie 
milare . . .
prinderi din țară, comitetul județean 
de partid, pe lingă organizarea 
unor schimburi de experiență „la 
fata locului", în întreprinderi, a în
tocmit 4 caiete documentare cuprin- 
zînd fișele mașinilor și utilajelor re
alizate în județ prin autoutilare. Fie
care fișă conține denumirea produsu
lui, caracteristicile sale tehnice, efi
cienta economică, întreprinderea care 
11 fabrică.

la 300 000 lei valută, 
demn de semnalat că tocmai 
ca rezultatele creației tehnice 
cunoscute atît în unitățile si- 
cu profil, cît și în alte între-

Dacă pe plan local problema cu
noașterii și extinderii realizărilor pe 
linia autoutilării este în bună parte 
soluționată, la nivel național, așa 
cum au declarat mai multi interlo
cutori, mai sînt multe de făcut. 
Două exemple concludente : la 
întreprinderea „1 Mai" se execută 
anumite tipuri de scule încă din 
1962, în timp ce alte întreprinderi 
din țară continuă să le importe.

— Eram acum cîtva timp la între
prinderea de extracție Deva — ne 
spunea tovarășul Mircea Isbășoiu, 
secretarul comitetului de partid al 
Combinatului petrochimic Brazi. 
Aici am fost întrebat dacă se fabri
că în țară amina (un produs petro
chimic). Am rămas surprins de în
trebare, deoarece chiar combinatul 
nostru fabrică acest produs de 
mai bine de un an de zile...

Sînt cîteva dovezi care atestă ne
cesitatea popularizării susținute a 
realizărilor dobîndite pe linia afir
mării creației tehnice originale.

Este aceasta o cerință care, inte
grată unei munci politice bogate și 
diversificate, va contribui la perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
specialiștilor, la angajarea lor mai 
puternică în acțiunea de promovare 
a progresului tehnic — ca pîrghie 
esențială în realizarea exemplară a 
sarcinilor economice — la creșterea 
prestigiului științei românești.

Paul DOBRESCU

Un mijloc de educație culturală 
insuficient folosit

I

DISCUL DE TEATRU
Spectacolul de tea

tru (avînd pe vremuri 
durata efemeră a câ
torva reprezentații), 
marile creații sceni
ce (păstrate în con
științe — cel mult pe 
durata vieții celor 
care le-au încununat 
cu aplauze) au căpă
tat, în ultima jumă
tate de secol, nespe
rate șanse de pereni
tate. Memoriei înșe
lătoare și fatal limi
tate a oamenilor i-a 
venit în ajutor memo
ria benzii de magne
tofon și cea a peli
culei. Și, mai nou, în 
ordinea fructificării 
pe scară industrială: 
memoria discului.

Casa de discuri „E- 
lectrecord" se alătură 
Radioului, Televiziunii 
și editurilor în popu
larizarea și dezvolta
rea culturii teatrale 
românești. Cei care 
vizitează magazinele 
de specialitate au pu
tut observa, din ce în 
ce mai des în ultima 
vreme, în vecinătatea 
unor discuri de muzi
că (acestea, desigur, 
cele mai numeroase) 
altele, consacrate Tha- 
liei și slujitorilor ei 
români. Activitatea 
„Elect recordului" 
mărește păstrarea 
conservarea unor 
lori consacrate ale
nei și dramaturgiei ro
mânești și, deopotri
vă. popularizarea celor 
mai interesante feno-

ur- 
și 

va- 
sce-

mene teatrale actuale. 
Discurile la care ne 
referim preiau zestrea 
„fonotecii de aur" a 
Radioului, dar conțin, 
totodată, și rodul unor 
investigații pe cont 
propriu, al unor recen
te descoperiri.

Colecția „Maeștri • 
ai scenei românești" 
a inclus pînă acum 
medalioane consacra
te Luciei Sturdza Bu- 
landra, lui Ion Mano- 
lescu și George Vra- 
ca, maestrului Costa- 
che An toni u, artistei 
emerite Dina Cocea 
ș.a. Și nu e nevoie de 
prea multe comentarii 
ca să apreciem cit de 
importantă este o ase
menea inițiativă pen
tru 
sau 
este . 
turi să poată reascul- 
ta, în clipe de răgaz, 
în intimitatea cămi
nului, vocea lui Vraca 
rostind monologul lui 
Hamlet sau cel al lui 
Vlaicu Vodă.

Paralel cu aceste 
preocupări, „Electre- 
cordul" reproduce și 
piese de teatru. Au a- 
părut în acest cadru : 
capodopere ale litera
turii clasice (Vasile 
Alecsandri, Hasdeu, 
Eminescu, Caragiale, 
Delavrancea, Davila), 
lucrări importante ale 
unor dramaturgi pre
cum Lucian Blaga, G. 
M. Zamfirescu, Al. Ki- 
rițescu, Victor Ion Po
pa, Tudor Mușatescu, 
Victor Eftimiu, G. Ci-

tînăra generație 
cît de tulburător 
pentru cei ma-

prian, Camil Petrescu 
ș.a. Nu lipsesc din a- 
ceastă serie nici lu
crări reprezentative 
ale dramaturgiei din 
anii noștri, semnate de 
Aurel Baranga, Horia 
Lovinescu, Al. Miro- 
dan, Paul Everac ș.a.

Demne de apreciat, 
preocupările de tea
tru ale „Electreoordu- 
lui" se cer continuate 
în cadrul unui „afiș" 
adus mai grabnic la 
zi, al unui program de 
activitate și mai ritmic, 
mai pronunțat siste
matic, ghidat de cri
terii valorice și mai 
ferme în selectarea 
titlurilor ori a inter- 
preților. >

Repertoriul teatral 
„Electrecord" se cere, 
pe de altă parte, fruc
tificat cu mult mai 
bine în școli, în case 
de cultură, în cămine 
culturale — recoman- 
dîndu-se ca un in
strument dintre cele 
mai prețioase în opera 
de modelare a conști
inței, r 
omului 
sondaj 
cent la 
stituții 
masă a reieșit că 
cest mijloc nu este 
folosit aproape deloc 
în activitățile respec
tivelor instituții. Este 
de dorit ca această si
tuație să fie neîntîr- • 
ziat ameliorată.

de formare a 
nou. Dintr-un 
întreprins

i o serie de 
culturale

re- 
in- 
de 
a-

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Casa de culturâ din Galați Foto : S. Cristian

Accidente nu tocmai 
accidentale

• Anual, în întreaga lume, 250 000 de persoane își pierd viața In 
accidente rutiere • Cele mai multe accidente se produc între orele 
16—19 • Studii întreprinse de Organizația Mondialâ a Sânâtâțil în 
rîndul a 553 milioane locuitori din diferite țâri aratâ câ, între 15 șl 50 
de ani. riscul morții prin accident este de 3 ori mai mare decît cel 
din cauza bolilor • Frecvența și gravitatea traumatismelor prin acci
dent între 19 și 25 de ani sînt de patru ori mai mari decît la alte 
vîrste — se aratâ într-o investigație recentâ întreprlnsâ de medici 
englezi • „Salvatorii" Improvizați fac adesea mai mult râu decît bine ■ 
statistici din R.F.G. aratâ câ în anii 1955—1964 circa 30 la sutâ din 
accidentați ar fi putut fi salvați dacâ ar fi primit ajutorul corespunzâ 
tor la locul accidentului sau în timpul transportului.

OMUL Șl VIAȚA 
I RAȚIONALĂ

„Prindeți 
hoțul!“

Gheorghe Semedrea din Rîș- 
nov, aflat în gara din Brașov, a | 
simțit, deodată, o mină nevăzu
tă, care i-a înșfăcat geanta. în 
geantă, omul avea 4 800 lei. Cînd 
a întors capul, hoțul se afla 
doar la trei pași de el, cu gean
ta in mînă. S-a repezit spre el. 
Văzindu-se încolțit, hoțul a în
ceput să țipe ca din gură de 
șarpe : „Săriți, oameni buni ! 
Ajutooor ! Hoțul I Uite hoțul. 
Vrea să-mi fure geanta !“ Cîți- 
va ceferiști au sărit imediat și 
au pus mina pe presupusul hoț. 
Văzîndu-1 că nu se dă prins, 
au trebuit să-l imobilizeze cu 
forța. în zadar a încercat Se
medrea să le explice că nu e el 
hoțul, cl păgubașul. A fost dus, 
pe sus, la miliție. Abia acolo 
s-au lămurit lucrurile.

între timp, adevăratul hoț s-a 
făcut nevăzut...

Pescarul

• BUZĂU. între manifestările 
artistice memorabile organizate in 
ultima vreme, un loc de seamă l-a 
ocupat spectacolul „Patriei și parti
dului, imn de slavă", desfășurat in 
amfiteatrul din Parcul tineretului. 
Și-au adus* contribuția peste 1 000 
de artiști amatori, reuniți în forma
ții corale, instrumentale, ansam
bluri folclorice, formații de dan
suri aparținînd întreprinderilor 
și așezămintelor culturale buzoiene. 
• NEAMȚ. Simpozioane, expuneri, 
seri tematice iată cîteva din acțiu
nile organizate în aceste zile în ci
clul „Lupta pentru independentă — 
permanență în istoria poporului ro
mân". La Clubul central din cartie
rul Dodeni a fost deschisă expozi
ția de fotografii „Șantiere ale Bica- 
zului", inspirată din transformările 
înnoitoare ale acestui oraș. Clubul 
tineretului din Piatra Neamț a găz
duit un interesant concurs pe tema 
„Mărturii de glorie". „Să fie pace

pe pămint" se intitulează poemul 
iiterar-muzical care a fost prezen
tat la cineclubul Casei pionierilor 
din Roman. Tot aici, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor s-au întîl- 
nit cu vechi membri ai partidului 
nostru, purtînd o interesantă discu-

tru îndeplinirea exemplară a obli
gațiilor profesionale, precum și pe 
tărîm social-obștesc. • MEHE
DINȚI. „Cintece populare din Me
hedinți" este titlul unei noi lucrări 
editate de Centrul județean de în
drumare a creației populare și a

ție pe tema „De la comuniști în
vățăm cutezanța". • TIMIȘ. Secția 
de artă a Muzeului Banatului a or
ganizat, la întreprinderea „Electro- 
timiș", o expoziție de grafică 
contemporană, care cuprinde o se
lecție din lucrările artiștilor plastid 
timișoreni. ,Jmpliniri" se intitulea
ză foaia volantă editată de Comite
tul județean U.T.C. Timiș, care 
redă preocupările tinerilor munci
tori, țărani, elevi șl studențl pen-

mișcării artistice de masă. La Șan
tierul naval din Drobeta Turnu- 
Severin a avut loc o dezbatere cu 
tema : „Congresul al XI-lea — 
prevederi pe linia lărgirii demo
crației socialiste". La Casa de cul
tură a sindicatelor din Orșova s-a 
organizat manifestarea cultural-e- 
ducativă „Națiunea socialistă — 
rezultat legic al dezvoltării istori
ce". La centrul Județean a fost or
ganizat simpozionul „File de neui

tat din istoria patriei", urmat de 
prezentarea filmelor documentare 
„Independența 1877“ și „România 
— cronica eliberării". • ALBA. La 
Alba Iulia, pe scena Casei munici
pale de cultură, s-a desfășurat cea 
de-a 9-a ediție a concursului jude
țean de interpretare a muzicii ușoa
re intitulat „Cadențe tinerești". Au 
participat formații vocal-instrumen- 
tale și soliști, de muzică ușoară din 
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna 
Mureș și Sebeș. • VASLUI. La 
Birlad a avut loc festivalul bri
găzilor artistice din întreprin
derile și instituțiile localității. La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
acest municipiu, elevii școlilor ge
nerale nr. 2, 3, 7 și 9 au deschis 
o expoziție de artă plastică cu lu
crări premiate la concursuri locale, 
republicane și internaționale.

Corespondenții „Scinteii"

...Sînt date impresionante care de
monstrează, între altele, în ce mă
sură depinde evoluția sănătății vic
timei de felul în care știm să ne 
comportăm la locul accidentului, să 
contribuim la acordarea unui prim 
ajutor eficace și rapid. Am solicitat 
în acest sens opinia competentă a dr. 
ANDREI FIRICA, medic primar, di
rectorul Spitalului clinic de urgență 
din București — unitatea specializa
tă. cu cele mai multe solicitări și cel 
mai mare flux de asistente medicale 
de urgentă.

— De calitatea și rapiditatea acor
dării primului ajutor la locul acci
dentului depinde în bună măsură și 
intervenția noastră ulterioară, nc-a 
spus interlocutorul. Deci, trebuie bine 
delimitat pînă 
unde poate și 
este bine să in
tervină cetățea
nul de pe stradă, 
aflat la locul ac
cidentului. A 
„sări în aiutor"
nu înseamnă a scoate cu orice 
preț și oricum pe cel rănit de 
la locul accidentului, pentru a-1 
transporta indiferent cu ce ve
hicul. Avem organisme specializa
te. singurele capabile să intervină și 
să asigure un transport corect celui 
accidentat. Transportarea în alte con
diții poate agrava starea pacientului. 
Din păcate, prea puțin se tine sea
ma de acest lucru ; la noi, de exem
plu, la Spitalul de urgentă, numai 
40 la sută din persoanele accidenta
te sînt aduse cu mașini de salvare, 
restul cu improvizații 1 Prin urmare, 
toată grija ar trebui concentrată pen
tru a anunța cu maximă urgență Sal
varea. Problema s-ar simplifica mult 
dacă ar exista un singur număr de 
telefon pe tară, cunoscut de toată 
lumea și posturi telefonice la dis
tanțe apropiate pe șosele.

O altă intervenție cetățenească u- 
tilă este descongestionarea rapidă a 
.locului unde s-a produs accidentul, 
atît pentru a diminua panica celui 
rănit, cît și pentru a preveni o po
sibilă declanșare de accidente „în 
lanț" la locul respectiv. Cred că 
toți cetățenii ar trebui avizați că pre
zenta lor la locul unde s-a produs 
un accident mai mult strică : acci
dentatul este pur și simplu sufocat 
și speriat de lumea adunată în jur.

— Am reținut că intervenția ne- 
înițiatului poate fi dăunătoare; pînă 
unde poate ajuta totuși cetățeanul 
de pe stradă pe cei aflați în situa
țiile de mai sus și pină la sosirea 
Salvării?

— Primul lucru care trebuie în
treprins la locul accidentului constă 
în formarea unei „bariere", pentru a 
izola pe cei accidentați, întrucît, de 
obicei, chiar persoane de bună cre
dință mai mult încurcă decît ajută. 
Apoi, trebuie să se știe de către toa
tă lumea că este absolut neindicat 
să fje trasă din sau de sub mașină 
o persoană accidentată, pentru că 
aproape de regulă, prin aceste mane
vre, se agravează unele leziuni deja 
provocate de accident, cum ar fi 
fracturile de coloană vertebrală, 
fracturile grave costale etc. în acest 
fel. accidentatii pot deceda tocmai 
datorită manevrelor de „salvare". 
Scoaterea de sub mașină este o pro
blemă delicată de specialitate, care, 
uneori, necesită și o anumită apara
tură. Idealul ar fi să se poată proce
da în așa fel îneît persoana acciden
tată să fie scoasă în poziția în care a 
fost surprinsă (eventual, se scoate cu 
scaun cu tot) și extrem de încet. In 
nici un caz, accidentatul să nu fie 
așezat pe spate, ci pe o parte a corpu

lui și cu capul puțin In Jos. Sub nici 
o formă să nu se facă masaj cardiac 
de către cei neavizați; sînt permise 
numai respirația artificială — gură 
la gură — și. în general, tot ceea ce 
tine de degajarea respirației (care ar 
putea fi împiedicată de căderea lim
bii în fundul gurii sau de prezența 
în gură a unor corpuri străine ca 
pietre de pe drum, proteza dentară 
detașată, dinți sfărîmați etc.). Dacă 
țîșnește puternic sîngele dintr-o rană 
este preferabil ca în locul garoului 
care rareori este aplicat corect, fapt 
cu consecințe uneori grave pentru 
pacient, să acoperim leziunea cu un 
pansament mare (poate fi improvizat 
din orice pînză curată, chiar și ne
sterilă însă compresiv) ; prin simpla 

apăsare se cre
ează o hemosta- 
ză pînă la inter
venția de urgen
tă a medicului.

— Din analiza 
numeroaselor. ca
zuri pe care Ic

rezolvați împreună cu colectivul 
urgenței, credeți că accidentele și 
urmările lor tragice ar putea fi 
diminuate 7

— Intervenim împotriva a tot ceea 
ce poate periclita viața. Sîntem so
licitați de tot ceea ce înseamnă ur
gentă. în orice boală acută, infarct, 
chirurgie generală (mai frecvent o- 
cluzii, ulcere perforate), intoxicații, 
afecțiuni renale, pulmonare ș.a. și. 
în special, în numeroase traumatis
me provocate în cea mai mare mă
sură prin accidente rutiere. Atît sta
tisticile noastre, cît și cele mondiale 
ne ajută să tragem o serie de conclu
zii și, bineînțeles, să putem face u- 
nele recomandări. Știm, de pildă, că 
frecventa accidentelor de circulație 
este legată de o serie de evenimen
te calendaristice care le favorizează 
(vacanța, sărbătorile, sfîrșitul de 
săptămînă). Cauzele 7 Oboseala, di
gestia grea după mese extrem de 
consistente, alcoolul. De aici și con
cluziile pe care trebuie să le tragă 
fiecare. în deplasările din situațiile 
de mai sus este absolut necesar ca 
în mașină să fie doi conducători auto, 
care la fiecare jumătate de oră să 
se schimbe la volan. Se dovedește 
a fi o practică foarte bună în toată 
lumea. Oboseala, digestia grea, al
coolul au o influentă negativă asu
pra reflexelor. în sensul că răspun
sul organismului nu mai este prompt. 
Ce înseamnă o fracțiune de secun
dă pentru mașina care gonește cu 
80 km pe oră 7 22 m pe secundă ! 
Apăsarea pe frînă cu o întîrziere de 
o fracțiune de secundă înseamnă a 
opri după 5—6 m. cind, practic, ac
cidentul este inevitabil. Aș dori să 
fac o recomandare tuturor celor care 
își petrec o parte din timpul liber 
la volan : numărul orelor de plim
bare pe jos să fie mai mare decît 
al celor petrecute în mașină. întru
cît cele mai tragice accidente le fac 
persoanele foarte tinere — pină la 
25 de ani — este bine ca autorita
tea vîrstnicilor să se impună. înce- 
pînd din familie. O altă cauză a ac
cidentelor rutiere sînt mașinile vechi, 
prost întreținute : cu cît vor fi mai 
des verificate și conduse cu mai mul
tă prudentă, va scădea riscul de ac
cident.

Depinde deci de o adîncă analiză, 
înțelegere și cunoaștere a cauzelor 
accidentelor pentru a le putea pre
veni. Și acest lucru este posibil.

Convorbire consemnata do 
Elena MANTU

Ultima cursa...

........ — -v   , ....... .
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cu cîrlige
Pescuitul este o îndeletnicire 

plăcută, reconfortantă. Cu o con
diție : să fie făcut cu undița 
și nu cu alte mijloace interzi
se de lege. Pentru că — așa 
cum am mai consemnat în ru
brica noastră — nesăbuința u- 
nora i-a costat viața. La fel 
s-a întîmplat, zilele trecute, și 
cu Gheorghe Vasiu din comuna 
Vințu de Jos, județul Alba, care 
se dusese la pescuit (citește 
braconaj) în rîul Mureș. în vre
me ce orînduia în mijlocul a- 
pei un șir de cîrlige, concepute 
ca o capcană — procedeu de 
pescuit interzis — a fost prins 

un vîrtej și s-a înecat. Avea 
de ani.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteir

...Penultima duminică din ianuarie. în ju
rul orei 24. Petre Tîmboi, șoferul unui 
autobuz de pe linia 109, apăsa tare pe pe
dala acceleratorului. Era ultima cursă și 
voia să o termine cît mai repede. în stații, 
opririle erau „din mers" : cine apuca să se 
urce bine, cine nu... La linia de centură 
nici măcar n-a mai oprit. Nemulțumiți, mai 
mulți călători care doreau să coboare în 
stația '„sărită" l-au rugat să oprească. Dar 
Tîmboi le-a replicat că în ultima cursă, 
stația respectivă e facultativă și, ca atare, 
nu e obligat să oprească și nu oprește, pen
tru că se grăbește. Atît de tare s-a grăbit 
incit la capătul liniei nici n-a așteptat să 
coboare toată lumea și a pornit mașina in- 
șiruind călătorii pe șosea. Trei dintre ei 
s-au accidentat, unul fiind chiar prins sub 
roată ; doi călători au fost surprinși în ușă 
și n-au mai apucat să coboare... Oamenii 
s-au dus imediat la șofer și i-au spus să 
oprească pentru că a făcut un accident. 
Nervos, acesta nu numai că nu a oprit la 
locul accidentului, nu numai că nu le-a 
permis celor doi călători să coboare, dar, ca 
să scape de răspundere, a oprit mașina la 
prima circumscripție de miliție și s-a plins 
că cei doi călători l-au insultat și au vrut 
să-1 lovească ! Despre accident n-a pomenit 
nici un cuvînt. Din păcate, cu toate inter
vențiile medicilor, unul din călătorii acci
dentați n-a mai putut fi salvat...

— Tovarășe președinte, regret că s-a in- 
timplat așa. Mă grăbeam, era ultima cursă, 
nici n-am văzut cînd am comis accidentul...

Regrete tardive. Graba sa nesăbuită a 
transformat ultima cursă într-o cursă a

iresponsabilității criminale. Aviz și altor 
„grăbiți" de pe liniile transportului In co
mun.

Ldcomia pierde 
omenia

' J. ’
— ...Cît privește banii dați cu împrumut, 

nu recunosc să fi făcut ceva ilegal ; ne-am 
ajutat și noi, așa ca între oameni...

Vocea omului din boxa acuzaților se vrea 
sigură, are chiar o ușoară notă de mirare 
cu care, probabil, Simion Bucurenciu vrea 
să convingă instanța de buna Iui credință 
in momentul „ajutorării" aproapelui aflat 
la ananghie. Despre ce ajutorare este vor
ba 7 S. Bucurenciu împrumuta cu bani pe 
oricine avea nevoie, percepînd o „modestă" 
dobîndă de... 10 la sută pentru fiecare lună I

Așa înțelesese el să-i ajute „ca între oa
meni"... Dar acuzația de dare de bani cu 
dobîndă ilegală este cea mai „nevinovată" 
dintre acuzațiile ce i se aduc „omenosului" 
cămătar. începînd de prin ’68, sub parava
nul unei autorizații de vulcanizator parti
cular, Bucurenciu a început să se ocupe 
mai întîi cu specularea unor cauciucuri, ca 
apoi să-și organizeze „afacerea" în stil mare 
cu mașini. Dorința lui de cîștig ilicit i-a 
alterat în așa hai modul de a gîndi, incit 
n-a ezitat să-l atragă în combinațiile-i ne
curate chiar pe propriul său fiu. în ultimul 
timp cumpăra și vindea orice : autoturisme, 
sobe, motoare electrice, motorete, televi
zoare, butelii de aragaz etc., etc. numai 
bani să iasă. Bani pe care-i „investea" în

noi mărfuri sau în bijuterii... Am citit cu 
atenție voluminosul dosar al acuzării (aflat 
pe rol la Judecătoria din Tîrgoviște) și ne-au 
reținut atenția mai multe declarații ale oa
menilor care l-au cunoscut. Nu. Simion 
Bucurenciu n-a fost dintotdeauna un cămă
tar neomenos și un speculant ; dimpotrivă, 
se vorbește chiar despre gesturi de genero
zitate. Dar toate acestea au fost cîndva. 
După prima afacere necinstită și-a uitat 
prietenii, ba i-a cămătărit și pe ei, devenind 
un alt om. Cum spune și proverbul : lăco
mia pierde omenia.

Un proprietar 
„serviabil"

Gheorghe Vîrcolacu, din București, s-a 
gîndit să scoată venituri suplimentare din 
închirierea unor camere mobilate. Pînă aici, 
nimic rău. Numai că dumnealui a pretins 
și a primit o chirie de cîteva ori mai mare 
decît cea legală. Ca să dea impresia chiria
șului că suma este în conformitate cu le
gea, a întocmit chiar și un contract de în
chiriere. Apoi, ’ amabil, s-a oferit să-l de
pună singur la circumscripția financiară, 
chipurile, să nu-și piardă și chiriașul tim
pul. De unde și pînă unde atîta grijă fală 
de» timpul chiriașului, din partea proprieta
rului care nu manifestase nici un pic de 
milă pentru buzunarul lui 7 Explicația este 
simplă : știa că dacă pe chiriaș îl păcălise, 
pe funcționarii financiari n-avea cum. In 
consecință, a recurs la alte procedee ile
gale : a întocmit un nou contract, fictiv, în

care a trecut în loc de 700 lei (cît pretinsese 
în realitate) suma legală de 150 lei. După 
ce l-a semnat in fals pe chiriaș, a depus 
actul fictiv, și cîteva luni și-a încasat 
chiria de speculă. Pînă la urmă lucrurile 
au ieșit la iveală și Gh. Vîrcolacu a fost 
trimis în judecată.

— Onorată instanță, recunosc că am pri
mit atîția bani, dar eu îi mai fâteam cite 
un serviciu...

„Serviciu" considerat de instanță ceea ce 
și era în realitate : închiriere la preț de 
speculă și fals.

Epilogul traiului 
tara capatii

— Recunosc faptele comise și mențin de
clarațiile anterioare.

— Aveți vreo ocupație, lucrați undeva 7
— Nu lucrez. N-am nici o ocupație...
— Dar dumneata 7
— Nici eu... M-am împrietenit cu coincul- 

pata pe vremea cînd aveam serviciu, dar 
m-a atras în anturajul ei. zicînd că mai 
bine să mă las de serviciu...

...Și așa, ascultînd-o pe „Flori", „Mari" a 
schimbat brățara de aur a meseriei sale cu 
strălucirea falsă, de tinichea ordinară, a 
vieții fără căpătîi, a celor lipsiți de ocupa
ție, inchipuindu-și că profită de anii tine
reții, făcind „uz" de... farmecul lor tine
resc. Rezultatul, cum era și de așteptat, a 
fost jalnic, iar epilogul s-a consumat în- 
tr-una din sălile Tribunalului municipiului 
București (dosarul nr. 1841/1976).

Final firesc și previzibil pentru existența 
parazitară.

Din caietul 
grefierului

„In activitatea profesională, tov. Costache 
Gheorghe se preocupă in permanență pen
tru perfecționarea cunoștințelor in domeniul 
confecționării articolelor de marochinărie și 
de cultură generală, fapt pentru care se 
bucură de stimă și respect din partea celor 
cu care muncește, precum și din partea 
conducerii întreprinderii".

(Din caracterizarea „roză" dată 
unui infractor. Dosarul nr. 2 455/ 
1976. Tribunalul municipiului Bucu
rești)

„Recunoaștem că în 24 iunie, pe la ora 
9, eu și fratele meu, avind nevoie urgentă 
să bem ceva, am bătut în ușa bufetului 
«Sălcioara» pină s-a spart. De vină este 
însă responsabilul care, deși l-am înștiin
țat că dacă nu ne deschide ii facem ușa 
praf, s-a încăpățînat să afirme că nu e ora 
deschiderii și nu ne dă drumul...".

(Din apărarea contravenientului 
Ion Moise din Tîrgoviște, str. 
Flueraș)

Emil MARINACHE
Dinu POPESCU /

______________________
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Excelenței Sale Domnului ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative a Braziliei

BRASILIA
Profund întristat de vestea încetării din viață a fostului, președinte al 

Republicii Federative a Braziliei, Juscelino Kubitchek, vă adresez cele mai 
sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți familiei îndoliate adînca noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu personal, 
doresc să exprim Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România înalta mea apreciere și sincere mulțumiri pentru amabila 
telegramă în legătură cu recentele cutremure ce au avut loc în Irian Java 
și Bali.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Am primit cu deosebită plăcere si cu multă satisfacție urările dumnea
voastră personale, precum și ale Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, transmise cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere. 
Mesajul dumneavoastră, care are un semnificativ conținut politic, eviden
țiază modesta mea contribuție la - lupta antifascistă, pentru pace, libertate, 
apărarea democrației, independența popoarelor și triumful socialismului 
în toti cei cincizeci de ani de activitate militantă în cadrul mișcării comu
niste europene.

Adresez vii mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și îndeosebi vă mulțumesc și vă transmit salutul meu frățesc dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. conducător înțelept al Partidului Comu
nist Român, eminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești in- 
k.rnaționale.

ERMENEGILDO GASPERONI
Președintele

Partidului Comunist Sanmarinez

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R.. More- 

go Donat, reprezentant al Mișcării 
Revoluționare Naționale pentru Dez
voltare din Ruanda, a efectuat re
cent o vizită de .prietenie în tara 
noastră. în timpul șederii în Româ
nia. oaspetele ruandez a avut în» 
tîlnirl de lucru la C.C. al P.C.R., 
C.C. al U.T.C., U.N.C.A.P., Consiliul 
Politic Superior al Armatei. Acade
mia ..Stefan Gheorghiu" și la Minis
terul Minelor. Petrolului și Geologiei. 
Oaspetele a participat, de asemenea, 
la festivitățile organizate în cinstea 
zilei de 23 August și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale in 
București și în județul Constanța,

★
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu. a primit un mesaj de' 
mulțumiri din partea ministrului a- 
facerilor externe al Ghanei. col. R. 
J. A. Felii, pentru felicitările adre
sate cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Ghana.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare lui Louis de Guirin- 
gaud. cu prilejul numirii acestuia în 
funcția de ministru de externe al 
Republicii Franceze.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala delega

ția Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de N.I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., vicepreședinte al A.P.S.R., 
care, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., a participat la mani
festările consacrate celei de-a 32-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, de membri și 
activiști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost prezenți B.I. Minakov, mi- 
nist.ru-consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, și alți re
prezentanți ai ambasadei.

SEZONUL UNIFORMELOR ȘCOLARE
în aceste zile, maga

zinele cooperativelor 
de consum din toată 
tara cunosc o mare 
afluență de cumpără
tori. Multi dintre ei se 
îndreaptă spre raioa
nele specializate cu 
uniforme școlare. Des
chiderea noului an de 
învățămînt 1976/1977 
se apropie, iar părin
ții. grijulii, nu lasă 
pînă în ultima zi pro
curarea celor nece
sare copiilor lor. Ve
nind în întîmpina- 
rea lor. magazinele 
cooperativelor de con
sum s-au aprovizionat

din vreme cu unifor
mele școlare atît de 
solicitate : sortulete
pentru preșcolari, ro
chițe și șortulete pen
tru școlărițele din cla
sele I-IV, bluze și sa
rafane pentru elevele 
din clasele V-XII. că
măși, costume și pan
taloni pentru băieți, 
de la bobocii din cla
sa I pînă la elevii din- 
tr-a XH-a. Nu lipsesc, 
firește, nici articolele 
pentru pionieri : blu
ze. cămăși albe și 
fuste plisate. cravate, 
insigne, bascuri etc.

Dar gama de artico
le pentru elevi e mult 
mai variată. Ea cu
prinde o mare diver
sitate de articole de 
sport. încălțăminte din 
piele sau înlocuitori, 
paltoane, căciuli etc.

De asemenea, la li
brăriile și raioanele 
specializate ale maga
zinelor cooperației de 
consum s-au pus în 
vînzare toate rechizi
tele necesare elevilor : 
caiete, creioane negre 
și colorate. stilouri, 
pixuri, penare, servie
te, ghiozdane și altele.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

Cu prilejul vizitei corului coloniei

Domniei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Colonia română din Austria, credincioasă tradițiilor Societății „România 
Jună" din Viena, care. în 1871, la îndemnul marelui poet Mihai Eminescu, a 
adus la Putna omagiul ei de recunoștință către ctitorul de tară Ștefan cel 
Mare, ține să reînnoiască aici, pe pămintul patriei de origine, legămîntul de 
a păstra și transmite mai departe limba, cultura și sentimentele patriotice 
românești.

Cu acest prilej, vă rugăm să primiți expresia admirației și profundului 
nostru respect față de opera pe care o desfășurați pentru propășirea 
României, pentru buna înțelegere între popoare și întronarea păcii în lume.

Păstrînd vie amintirea vizitei dumneavoastră la Viena, cînd am avut 
deosebita cinste de a vă saluta în mijlocul nostru, vă încredințăm, mult 
stimate domnule președinte, că vom fi neobosiți pentru a ne aduce în 
continuare contribuția la dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și austriac.

Președintele coloniei române din Austria,
VINZENZ PRZYPOLSKI

★

Corul coloniei române din Viena 
întreprinde o vizită în tara noastră, 
la invitația Asociației ..România", 
înființat la sfîrșitul secolului trecut 
din inițiativa Societății „România 
Jună" din Viena. acest cor. format 
din 40 de persoane, se bucură de un 
frumos prestigiu în viata culturală 
din Austria. Repertoriul său bogat 
de muzică populară și cultă, româ
nească și universală, calitatea inter
pretării i-au adus înalte aprecieri la 
festivalurile muzicale la care a luat 
parte.

La 25 august, corul coloniei ro
mâne din Viena a vizitat mînăstirea 
Putna. unde a depus la mormîntul 
voievodului Ștefan cel Mare o urnă

h *
omagială de argint, alături de aceea 
prin care. în 1871, Societatea „Româ
nia Jună" din Viena a cinstit memo
ria marelui luptător pentru liberta
tea poporului român.

în cadrul ‘festivității care a avut 
loc cu acest prilej au luat cuvîntui 
dr. Vinzenz Przypolski. președintele 
coloniei române din Austria, și 
prof. univ. Ion Berceanu. din partea 
consiliului de conducere al Asocia
ției ..România".

în încheiere, președintele coloniei 
române din Austria a dat citire te
legramei adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

Consfătuire cu cadre din agricultură
La Cluj-Napoca au luat sfîrșit lu

crările consfătuirii cadrelor de con
ducere din agricultura județelor Ma
ramureș, Sălaj, Mureș, 
săud. Alba. Hunedoara, 
vasna. Brașov. Harghita 
ganizată de Ministerul 
și Industriei Alimentare, la indicația 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
sfătuirea a reunit președinți și in- 
gineri-șefi ai cooperativelor agri
cole de producție, directori și ingi- 
neri-șefi ai întreprinderilor agricole 
de stat, ingineri-șefi ai consiliilor 
intercooperatiste, directorii S.M.A. și 
directori ai asociațiilor economice 
intercooperatiste, cadre de conducere 
de la direcțiile generale județene și 
uniunile județene ale cooperative
lor agricole, oameni de știință, spe
cialiști.

Bistrița-Nă- 
Sibiu. Co
și Cluj. Or- 
Agriculturii

în cadrul consfătuirii au fost pre
zentate sarcinile ce revin agricultu
rii în perioada 1977—1980 și au fost 
stabilite măsurile și acțiunile spe
cifice condițiilor pedoclimatice ale 
acestor județe ce trebuie întreprinse 
în vederea îndeplinirii programelor 
de dezvoltare a producției vegetale 
și animale. Au fost prezentate, de a- 
semenea, noile rezultate ale cercetă
rii științifice agricole, experiența 
unor unități fruntașe din zonă. în 
scopul promovării tehnologiilor mo
derne în toate ramurile agriculturii.

în încheierea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvîntui tovarășul Con
stantin Dăscălescu. secretar al C.C. . 
al P.C.R.. președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Noi descoperiri arheologice
săpăturilor arheologice

pe teritoriul castrului ro-
Barboși, ‘ ‘ "

identificate
județul Galați, 
patru locuințe 
morminte. Lo- 
ultimele dece-

în cadrul 
desfășurate 
man de la 
au fost 
dacice și mai multe
cuințele datează din 
nii ale secolului al II-Iea e.n. și în
ceputul celui de-al III-lea. în inte
riorul acestora au fost găsite obiecte 
de ceramică romană și dacică de 
bună calitate. Prezența pieselor de 
armament specific autohton atestă 
faptul că dacii din castru făceau 
parte dintr-o miliție locală atașată 
unităților militare romane. Obiectele 
descoperite atestă, de asemenea,

(Agerpres)

practicarea unor ocupații ca țesutul 
și pescuitul.

♦
Reluarea săpăturilor arheologice în 

perimetrul fostei cetăți dacice și așe
zări civile Buridava-Ocnița (din apro
pierea actualei stațiuni balneocli
materice Ocnele Mari) a dus la des
coperirea unor locuințe, morminte și 
obiecte de ceramică ce vin în spri
jinul ipotezei că procesul de roma
nizare a populației pe aceste me
leaguri a început încă din secolul I 
î.e.n.

(Agerpres)

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

HUNEDOARA. în cincinalul tre
cut. zestrea edilitar-gospodărească a 
localităților urbane și rurale din iu- 
deț s-a îmbogățit cu 22 181 noi apar
tamente. cu cămine pentru ntfami- 
liști care totalizează 3 580 locuri și 
cu 2 630 locuințe individuale. Mate
rializarea în continuare a grijii par
tidului și statului nostru pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață 
oamenilor muncii hunedoreni 
ilustrată de cele peste 1 500 aparta
mente noi date în folosință în cen
trele muncitorești din județ și în 
comunele angajate pe drumul urba
nizării. de la începutul anului și 
pînă în prezent. Tot în acest an, la 
Deva. Călan și în Valea Jiului au 
fost puse la dispoziția nefamiliști- 
lor 884 locuri în căminele nou con
struite. (Sabin Ionescu).

verzi, plantări de flori și pomi or
namentali. intretinerea 
a zonelor de interes 
Prună).

parcurilor și 
turistic. <D.

Se află

ale 
este

BISTRIȚA-NĂSAUD.
stadiu de finalizare lucrările de 
faltare pe bulevardul Republicii 
orașul Bistrița. în etapa premergă
toare acestei lucrări au fost instalate 
noi conducte de apă potabilă, cana
lizare și telecomunicații. în curînd 
vor începe lucrări similare pe stra
da Gării. în urmă cu cîțiva ani nu 
exista în oraș nici o stradă asfalta
tă. în prezent, suprafața de străzi 
și trotuare asfaltate și modernizate 
însumează peste 300 000 mp. (Ion 
Anghel).

în
as- 
din

BOTOȘANI. Spațiul locativ și cel 
destinat desfacerii de mărfuri din 
județul Botoșani este în continuă 
creștere. Numai în ultima săptămînă, 
constructorii au predat ..la cheie" 
două noi cămine pentru nefamiliști, 
cu 500 de locuri (unul la Botoșani și 
altul Ia Dorohoi). o cantină cu 300 
de locuri, spații comerciale însu- 
mînd 200 mp și cite 20 de aparta
mente la Săveni și Botoșani. Astfel, 
numărul familiilor care s-au mutat 
în locuințe noi de la începutul anu
lui a ajuns la 660. (E. Nazarie).

GORJ. Alături de constructori și 
edili, cetățenii municipiului Tg. Jiu 
participă cu însuflețire la acțiunea 
de sistematizare și modernizare a lo
calității în care trăiesc și muncesc, 
în acest fel. ei au efectuat lucrări 
de întreținere și reparații a rețelei 
stradale pe circa 350 000 mp. au ex
tins alimentația cu apă. iar la noile 
obiective social-culturale aflate în 
construcție s-au prestat circa 150 000 
ore de muncă patriotică. La acestea 
se adaugă multiple alte acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare a mu
nicipiului — extinderea spatiilor

VR.ANCEA. Aproape 1 700 de apar
tamente. precum și magazine comer
ciale și unități de învățămînt. situate 
în zona Gării din municipiul 
șani. vor fi 
rețeaua de 
în prezent 
construcție . _____ .. ..
de 8 noi puncte termice. (Dan Dră- 
gulescu).

VÎLCEA. Posturile telefonice din 
stațiunea balneară Călimănești-Că- 
ciulata au fost racordate la centrala 
municipiului Rm. Vîlcea. în acest 
scop, la vechile numere a mai fost 
adăugată cifra 50. La ora actuală, 
din toate localitățile tării cu centrale 
automate interurbane se poate face 
direct legătura cu posturile mențio
nate. formînd 
mărul dorit 
Stanciu).

Foc- 
racordate în acest an la 
termoficare a orașului, 
se execută lucrările de 
și montaj la un număr

prefixul 947 plus nu- 
din stațiune. (Ion

BRAILA. A _________ _____ .
în comuna Gropeni. din județul 
Brăila, o nouă unitate cinematogra
fică. Noua unitate, dotată cu două 
aparate ' de proiecție modeme și 
ecran cinemascop, asigură o calitate 
superioară imaginii și sunetului. (M. 
Bunea).

fost dată în folosință, 
Gropeni, din

t V
deschis la Muzeul de

Expoziția „București ■ 
teritoriu, demografie
Sîmbătă s-a

istorie a municipiului București ex
poziția „București—teritoriu, demo
grafie". Sînt prezentate circa 300 ex
ponate originale, de o mare valoare 
pentru istoriografia românească — 
vechi documente, planuri, stampe, 
cromolitografii. recensăminte, foto
grafii — care reflectă evoluția teri
torială a orașului, precum și creș
terea populației sale de la 2 000 per
soane in secolele XIV—XV pînă 
astăzi. Dintre exponatele cele mai 
prețioase amintim : primul docu
ment privind administrația orașului, 
emis de judele Necula la anul 1563. 
hrisovul dat în 1636 de domnitorul 
Matei Basarab, care indică unele 
dintre cele mai vechi limite ale ora
șului, planurile întocmite în anii 
1770, 1842 și 1856, două catagrafii din 
anii 1798 și 1831 ș.a.

Expoziția, care va fi deschisă la 
sediul muzeului pînă la 30 septem
brie. va fi itlnerată apoi printr-o 
serie de întreprinderi și instituții 
bucureștene.

DUMINICA — 29 august
PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului. 
•’ Avanpremiera zilei,

8.40 Toț înainte!
9,35

10,00
11,15

Film serial pentru copil: Blindul 
Beri.
Viața satului.
Aventura cunoașterii: „Piese de 
schimb" pentru organismul uman. 
Bucuriile muzicii.

(Agerpres)

O SPORT • SPORT O SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

VOLEI: „Trofeul Tomis"
Sîmbătă au continuat în sala spor

turilor din Constanta meciurile com
petiției internaționale masculine de 
volei pentru „Trofeul Tomis". Echi
pa României a învins cu scorul de 3—1 
(8—15, 15—7, 15—8, 15—8) selecționata 
Bulgariei. S-au remarcat în cursul 
acestui joc Sorin Macavei, Laurentiu 
Dumănoiu și Cornel Oros. în altă 
partidă, selecționata R. D. Germane

a dispus cu 3—0 (15—11, 15—5, 15—9) 
de Cea a Ungariei.

în clasament pe primul loc se află 
echipa României cu 6 puncte, urmată 
de R. D. Germană — 4 puncte (un 
joc mai puțin), Ungaria — 4 puncte, 
Bulgaria — 2 puncte și Spania — 2 
puncte. Astăzi este zi de odihnă. 
Competiția se reia luni cu întîlnirile: 
R. D. Germană — Bulgaria și Spa
nia — Ungaria.

Campionatul 
diviziei A Ia fotbal

11,45
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical — Ilustrate de 

la munte, de la mare.
15,00 Fotbal: F. C. Bihor — Politehnica 

Timișoara. Campionatul național 
Divizia A.
• In pauză: Publicitate.

16,50 Film serial: Din tainele mărilor. 
Episodul 8 — Balenele cenușii.

17,40 Drum de glorii. Emisiune-concurs 
pentru tineret.

19,00 Micul ecran pentru cei mici: Licu
ricii mării.

19.30 Telejurnal.
• Săptămînă politică internațio

nală în imagini.
Baladă pentru acest pămînt. Răz- 
boieni — 1476.
Film artistic: „Laleaua neagră". 
Coproducție franco-italiană. Pre
mieră TV.
24 de ore. 
e Sport.
PROGRAMUL 2

10,15—11.45 Matineu simfonic. Din înre
gistrările festivalurilor „George 
Enescu".

20,00

20,20

22,10

Finalele competiției sportive) de masă 
„Cupa tineretului"

La Ploiești și Alexandria au în
ceput sîmbătă finalele competiției 
sportive de masă „Cupa tineretului" 
la atletism, handbal fete și popice, 
în competițiile care au loc la Ale
xandria pe stadionul Unirea și pe 
terenurile de handbal ale școlii ge
nerale și liceului industrial se întrec 
tineri din mediul rural între 15 și

30 de ani. în competiția de la Plo
iești sînt prezenți peste 400 de spor
tivi calificați în fazele județene si 
ale municipiului 
cursul de atletism 
stadionul Petrolul.
în sala specială a _____________
a sindicatelor. întrecerile sînt urmă
rite cu deosebit interes.

București. Con- 
se desfășoară pe 
iar cel de popice 
Casei de cultură

Astăzi se vor disputa meciurile e- 
tapei a doua a campionatului divi
ziei A la fotbal. Derbiul etapei se 
va desfășura la Craiova între echipa- 
locală Universitatea și formația 
Steaua, campioana tării. Cele două 
jocuri din Capitală se vor disputa 
după următorul program : Sportul 
studențesc — Politehnica Iași (sta
dionul Republicii, ora 11) ; Dinamo 
— U.T. Arad (stadionul Dinamo, ora 
17). In tară sînt programate urmă
toarele partide : S.C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș ; F.C. Constanța — Pro
gresul București ; Jiul Petroșani — 
Corvinul Hunedoara ; F.C. Argeș Pi
tești — Rapid : F.C. Bihor Oradea — 
Politehnica Timișoara ; F.C.M. Re
șița — F.C.M. Galați.

• Teatrul Național București (sala 
mare): Coana Chirița — 19.30. (sala 
mică): Zoo — 19,30.
e Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român): Spec
tacol de sunet și lumină „Ateneul, 
palat al culturii muzicale româ
nești" — 19,30.

Campionatul național de rugbi
A Început cel de-al 60-lea campio

nat național de rugbi. Sîmbătă, pe 
stadionul Ghencea, în primul joc s-au 
întîlnit echipele bucureștene Steaua 
și Sportul studențesc. Rugbiștii mili
tari au obtinut victoria cu scorul de 
26—7 (14—0).

Astăzi vor avea loc celelalte întil-

niri, după cum urmează : Grivița ro
șie — Universitatea Timișoara ; Glo
ria Buzău — Politehnica Iași ; Olim
pia — C.S.M. Sibiu ; Gloria Bucu
rești — Farul ; Dinamo — Agronomia 
Cluj-Napoca ; Minerul Gura Humo
rului — Știința Petroșani ; Rapid — 
Rulmentul Birlad.

Balcaniada de box 
pentru tineret

La Brăila au luat sfîrșit sîmbătă 
seara întîlnirile campionatelor bal
canice de box pentru tineret. Pugi- 
liștii români au ocupat primul loc 
la 6 categorii, după cum urmează : 
N. Seitan (semimuscă), Tr. Georgea 
(pană), I. Dragomir (semiușoară). Al. 
Giurgiu (ușoară), St. Ciocoi (mijlo
cie) și T. Pîrjol (semigrea).

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul variabil, mai mult senin, ex- 
ceptind Moldova, jumătatea de est a 
Munteniei și Dobrogea, unde cerul a 
fost mai mult noros șl temporar a 
plouat. Vintul a prezentat intensificări 
trecătoare în Bărăgan și Dobrogea. 
Temperatura aerului, la ora 14, era cu
prinsă Intre 14 grade la Plopana șl 26 
de grade în mai multe localități din 
Banat, sud-vestul Olteniei și la Bucu
rești. Ieri in București: Cerul a fost 
mai mult senin în cursul dimineții.

GALATI. Au început lucrările la 
un nou ansamblu de locuințe, micro- 
raionul 13 B. din cartierul „Aero
port". Aici vor fi construite 3 000 a- 
partamente. Acest eveniment urmea
ză începerii lucrărilor la un alt an
samblu de locuințe, „Ada Marinescu", 
în viitorul apropiat. în alte zone ale 
orașului se vor deschide noi șan
tiere de locuințe. Colectivul Trustu
lui de construcții Galati a predat 
în acest an la cheie peste 1400 
apartamente, urmînd ca In cincinalul 
actual să se realizeze în județul Ga
lati mai mult de 17 000 apartamente. 
(Dan Plăeșu).

TULCEA. în zona de vest a mu
nicipiului. acolo unde se ridică cel 
mai tînăr cartier muncitoresc, con
structorii de la I.J.C.M. au predat 
..la cheie" un nou bloc de locuințe, 
în același cartier, precum si în zona 
centrală a municipiului se află în di
ferite stadii de finisare alte noi 
blocuri de locuințe, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul acestei luni să se mute 
în apartamente alte zeci de familii. 
(Vasile Nicolae).

COVASNA. în cartierul „Simeria 
4“ din orașul Sf. Gheorghe s-a des
chis o nouă cofetărie, fiind cea de-a 
11-a unitate comercială dată în folo
sință în acest an. Suprafața comer
cială a orașului Sf. Gheorghe a cres
cut în acest an cu 1 300 mp. contri
buind la depășirea planului de des
facere cu amănuntul. (TOmori Geza).

IALOMIȚA. în comuna Reviga a 
fost inaugurat un cămin cultural. 
Noul lăcaș de cultură, care a fost 
ridicat în bună măsură cu participa
rea voluntară la muncă a cetățenilor, 
dispune de o sală de spectacole, club, 
sală de lectură, bibliotecă cu peste 
5 000 de volume și alte dotări. (Lu
cian Ciubotaru).

20,00 Eroi îndrăgiți de copil: Heldl •• 
episodul IV. 
Ora melomanului.
Studioul de poezie: „Lăsatu-ne-au 
părinții carte de înțelepciune" de 
Dan Verona.
Film serial: Cannon.

20,25
21,20

21,40

LUNI — 30 august
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16,30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Teleglob: Itinerar ghanez. Docu

mentar de Gh. Dragoș. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cel mai bun continuă — concurs 
de cultură generală șl pregătire 
multilaterală.

20,50 Să trăim și să 
comunist. Totul 
Roman-folleton: 
8 — „Gospodinele1 
24 de ore.

19,20
19,30
20,00

21,20

22,10

PROGRAMUL 2
Telex.

muncim In chip 
pentru oameni. 
Țăranii. Episodul

18,35

19,20
19.30
20,00

17,00
17,05 Film artistic: „Curajul poporului". 

Producție a studiourilor cinemato
grafice din Bolivia. Premieră pe 
țară.
Din nou despre preferințele dv, 
muzicale...
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii: Blindul 
Ben.

20,25 Viața economică a Capitalei.
20,45 Telerama. Tablouri dintr-o 

poziție.
21,15 Telex.
21,20 Poezia la ea acasă. Reportaj de 

Ia Festivalul de poezie „Laudă 
partidului șl României socialiste".

121,50 Spre noi înfăptuiri. Cîntâ corul 
' de cameră „Emil Monțla" al Casei 

de cultură din Arad.

Opera română: Bastien și Bas- 
tienne; La serva padrona — 19. 
«■ Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Ferma — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Specta
col audiovizual „De la străbuni 
pînă la tine" — 11 și 12.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Hai 
noroc și zeilig șor — 19,30.

BU-

ex-

După-amiază, înnorările s-au accen
tuat și a plouat slab. Temperatura 
maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie. în țară: 
Vremea va fi în general frumoasă și 
relativ caldă. Cerul va fi variabil, 
înnorărl mai accentuațe se vor pro
duce în nord-vestul țării, precum și în 
zonele de munte, unde, izolat, vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar ma
ximele între 22 și 30 de grade. Pe 
alocuri, ceață slabă, mai ales diminea
ța. în București: Vreme în general 
frumoasă și relativ caldă. Cer va
riabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

(Urmare din pag. I)
tante pentru dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a altor sectoare de acti
vitate. Presa de ieri a relatat pe 
larg despre prima zi a vizitei secre
tarului general al partidului în ju
dețul Tulcea, iar în ziarul de azi con
tinuăm relatarea vizitei în munici
piul Tulcea și în orașul Sulina.

A fost o vizită de lucru deosebit 
de rodnică. încheiată în fiecare uni
tate vizitată, ca și la nivelul județu
lui, cu concluzii practice deosebit de 
utile atît pe plan local, dar și relie- 
fînd învățăminte deosebit de impor
tante la scara întregii țări.

Se evidențiază astfel, în mod deo
sebit, însemnătatea indicațiilor pri
vind realizarea în bune condiții a 
planului de investiții în acest an și 
pe întregul cincinal. Desigur, aceasta 
este o problemă cardinală pentru 
oamenii muncii din Tulcea, avind în 
vedere slaba dezvoltare economică a 
județului in trecut, faptul că oglin
dind politica partidului da reparti
zare rațională a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al tării, ju
dețului i se alocă in acest cincinal 
importante fonduri de investiții, a 
căror materializare va determina 
mari pași înainte pe calea progresu
lui industrial. Dar aceasta este. în 
aoelași timp, o problemă de interes 
național, de arzătoare activitate pen
tru oamenii muncii din toate jude

țele țării, mai ales tinînd seamă de 
amploarea programului de investiții 
din anul 1976, de faptul că pe an
samblul economiei vom investi în a- 
cest cincinal fonduri în valoare de 
1 000 miliarde lei. în asemenea con
diții, punctualitatea realizării planu
lui de investiții ește vitală, orice ră- 
minere in urmă nefiind lesne de re
cuperat. Pentru tara noastră, înfăp
tuirea consecventă a unui vast pro
gram de investiții, menținerea unei 
înalte rate de acumulare constituie 
un imperativ de prim ordin, este, 
condiția hotărîtoare a reducerii și, 
cu timpul, a lichidării decalajelor 
față de țările avansate economic, a 
progresului accelerat al tării, a ridi
cării gradului de satisfacere a ce
rințelor materiale și spirituale ale 
poporului. Acționînd în spiritul in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Tulcea. să facem 
totul, să nu precupețim nici un efort 
pentru ca programul de investiții 
din acest an și pe întregul cincinal 
să-și găsească transpunerea în viată, 
la timpul și în condițiile planificate.

Dintre riumeroasele aspecte cu bo
gate semnificații reliefate și cu pri
lejul acestei vizite se cuvine subli
niată și importanta verificării direc
te, a controlului îndeplinirii hotări- 
rilor și sarcinilor stabilite. Se poate 
spuoe că și în această privință se

cretarul general al partidului dă per
manent noi și noi exemple, acor- 
dind de fiecare dată o mare atenție 
urmăririi modului în care s-au ma
terializat deciziile stabilite cu pri
lejul vizitelor de lucru anterioare în 
județele respective. Această practică 
— exemplară pentru toți acti
viștii de partid — s-a concreti
zat și în timpul vizitei din județul 
Tulcea. Oe pildă, în cursul uneia 
din vizitele de lucru desfășurate 
în luna mai, anul trecut, pe platfor
ma industrială a Combinatului me
talurgic din Tulcea, secretarul gene
ral al partidului a stabilit sarcini 
concrete privind sistematizarea în
tregii zone industriale, pe baza crite
riilor unei înalte eficiente. Acum, 
muncitorii, specialiștii au raportat că 
indicațiile date de secretarul general 
au fost integral îndeplinite ; s-a 
realizat, astfel, sistematizarea între
gii platforme, revizuindu-se în acest 
scop proiectele privind construirea 
viitoarelor unități și s-au identificat 
posibilități care permit amplasarea 
lor în perimetrul existent, fără a se 
mai afecta alte suprafețe agricole. 
Gradul înalt de ocupare a terenului, 
în proporție de peste 92 la sută — 
urmare a înfăntuiri.i indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
permis ca pe același perimetru ai 
platformei industriale Tulcea-vest 
să fie amplasată încă o unitate in
dustrială : întreprinderea de utilaj 
metalurgic și chimic.

Prezenta continuă, sistematică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul oamenilor muncii, informa
rea exactă asupra cerințelor produc
ției, ale vieții sociale, adoptarea unor 
hotărâri judicioase, prin consultarea 
specialiștilor, a colectivelor de lucru, 
și verificarea modului cum sînt duse 
la îndeplinire aceste hotărîri consti

tuie un exemplu concret al preocu
pării conducerii partidului, a secre
tarului său general de a iniția cele 
mai corespunzătoare măsuri pentru 
ca obiectivele trasate de Congresul 
al XI-Iea al P.C.R. să fie Înfăptuite 
cu deplin succes.

Aceasta se referă nu numai la do
meniul dezvoltării economice, ci și 
la creșterea nivelului de conștiință 
socialistă, la ridicarea gradului de 
cultură, la îmbogățirea conținutului 
muncii politico-educative. în lumina 
acestor preocupări se înscrie decizia, 
anunțată de secretarul general al 
partidului la mitingul din Tulcea. 
privind organizarea, in anul viitor, 
a primului festival național de cul
tură și educație, inaugurîndu-se prin 
acesta o nouă fază a dezvoltării ac
tivității educative și cultural-artis- 
tice. Un eveniment a cărui impor
tanță se reliefează de pe acum ca 
deosebită, un îndemn și o chemare 
la muncă neobosită și entuziastă 
pentru noi progrese în activitatea de 
elevare spirituală a poporului.

Uou și puternic avînt

în întrecerea socialistă

Se aminteau, la începutul acestei 
cronici, importantele succese obținute 
în îndeplinirea planului la producția 
globală industrială de către un șir 
de județe și unități. Desigur, aceste 
succese sînt deosebit de îmbucu
rătoare. fiecărui colectiv revenin- 
du-i în continuare sarcina de a asi
gura realizarea la termen a sarci
nilor planificate — firește, atît la

indicatorii cantitativi, cit și ia cei 
calitativi.

Pentru consolidarea rezultatelor de 
pînă acum, pentru a imprima între
cerii socialiste un nou și puternic 
avînt. o deosebită importanță are 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
stabilite de recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Așa cum a subliniat condu
cerea partidului, trebuie să se ac
ționeze mai energic pentru accelera
rea introducerii progresului tehnic, 
înnoirea producției și modernizarea 
ei permanentă la nivelul înregistrat 
pe plan mondial, aplicarea de teh
nologii noi. ridicarea continuă a ca
lității ; totodată. în mai mare mă
sură decit pînă acum. în centrul 
preocupărilor se impun problemele 
legate de valorificarea superioară a 
materiilor prime, reducerea cheltu
ielilor de producție, îndeosebi a ce
lor materiale, creșterea ritmică a 
productivității muncii.

De ce aceste obiective dobîndesc 
o însemnătate deosebită ? Să ne 
oprim — explicativ — asupra unui 
singur calcul : dacă in 1965 creșterea 
cu un procent a productivității mun
cii echivala cu un spor absolut de 
producție de 1,7 miliarde Ici, in 1976 
aoelași procent echivalează cu un 
spor absolut de producție de 6 mi
liarde lei ! Sînt miliarde care pot fi 
obținute fără investiții suplimentare, 
numai printr-o mai bună organi
zare. prin folosirea rațională a ca
pacităților de producție și a forței 
de muncă, prin întărirea ordinii și 
disciplinei. Iată de ce organele și 
organizațiile de partid trebuie să ac
ționeze cu hotărire. prin măsuri 
concrete, practice pentru aplicarea 
neintîrziată a tuturor sarcinilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., stimulînd inițiativa 
creatoare a muncitorilor și specialiș

tilor, întărind răspunderea, dezvol
tând spiritul gospodăresc și atitudi
nea înaintată fată de muncă — sub
liniind neobosit că tot ceea Ce înfăp
tuim, toate succesele dobîndite sînt 
în interesul creșterii bunăstării po
porului.

Pentru om, pentru

creșterea

bunăstării poporului

De altfel, în legătură cu aceasta 
merită a fi relevat succesul de care 
se bucură Tîrgul de mostre din Ca
pitală — sinteză a capacității de cre
ație și ingeniozității lucrătorilor din 
industria bunurilor de consum. Acest 
succes se exprimă și prin puternica 
afluență de vizitatori ; numărul vizi
tatorilor a trecut, în cursul zilei ds 
ieri, de 250 000. ceea ce dovedește 
largul interes cu care beneficiarii 
directi. de toate vîrstele. urmăresc 
rezultatele muncii producătorilor bu
nurilor de consum din toate ramu
rile economiei. Actuala . ediție a 
Tîrgului de mostre ilustrează cu 
pregnantă înfăptuirile obținute in 
domeniul producției bunurilor de 
consum, în asimilarea tehnicii mo
derne în acest sector, oferind o ima
gine cuprinzătoare a structurii va
riate și bogate a fondului de marfă 
destinat populației.

După cum se știe, Tîrgul de mos
tre a fost vizitat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această vizită — expresie 
a predeupării permanente a conduce
rii partidului și statului, a secretaru

lui general al partidului pentru pro
blemele creșterii nivelului de trai șl 
de civilizație ale oamenilor muncii — 
a prilejuit o examinare directă a mo
dului în care s-a trecut la înfăptui
rea Programului privind producția șl 
desfacerea bunurilor de consum in 
perioada 1976—1980.

în același timp, se cuvine reamin
tit că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat încă o dată că organizarea 
de asemenea tîrguri nu constituie un 
„scop în sine". în acest sens, secre
tarul general al partidului a indicat 
ca exponatele să fie introduse neîn
târziat în fabricație și livrate unități
lor comerciale la termenele stabilite, 
pentru ca populația să poată benefi
cia de ele în cel mai scurt timp. 
Descifrăm, astfel, încă o dată, larga 
și profunda rezonanță a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
grija permanentă pe care o poartă 
fiilor acestei țări, angajați cu trup și 
suflet pentru înfăptuirea Programu
lui partidului, pentru propășirea pa
triei socialiste.

★
încheiem o săptămînă ale cărei 

evenimente pun încă o dată în evi
dentă cu putere vocația noastră con
structivă. legătura organică dintre 
partid și popor, capacitatea de a so
luționa operativ și în cele mai bune 
condiții diversele probleme cu care 
sîntem confruntați în procesul ds 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate : încheiem o săp
tămînă deosebit de rodnică pe pla
nul activității economice și politice 
cu conștiința clară că de noi. de 
munca noastră depinde viitorul pe 
care-1 făurim.

Viorel SALAGEAN
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Mesaje cu prilejul marii sărbători naționale PARIS Congresul Partidului Comunist din Reunion

a României După formarea noului guvern francez
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, în numele întregului popor din Benin, al 
guvernului militar revoluționar și al meu personal, cele mai sincere și 
profunde urări pentru prosperitatea frumoasei dumneavoastră țări, de sănă
tate și viață lungă Excelenței Voastre, penitru triumful nobilelor idealuri de 
pace și dreptate socială pe care le promovează marele dumneavoastră partid.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi viile noastre mulțumiri pentru 
primirea atît de călduroasă rezervată delegației noastre și mie personal cu 
prilejul recentei vizite în marea și frumoasa dumneavoastră țară.

Am ferma convingere că legăturile de prietenie care există în mod fericit 
Intre cele două țări ale noastre se vor întări zi de zi, din ce în ce mai mult, 
pentru fericirea celor două popoare ale noastre, pentru victorii tot mai mari 
împotriva imperialismului internațional, în lupta pentru eliberarea totală a 
umanității.

Cu cea mai înaltă considerație,

MATHIEU KEREKOU
Președintele 

Republicii Populare Benin

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, îmi face deosebită 

plăcere să vă adresez sincerele mele felicitări. In numele poporului mguri- 
tanez, al guvernului său și în numele meu personal, vă exprim, dumnea
voastră, guvernului și poporului prieten român, urări de fericire și pros
peritate.

Sînt convins că relațiile de prietenie care leagă țările noastre vor con
tinua să se dezvolte și să se întărească pentru binele popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai Înalte con- 
•iderațiuni.

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

Presa franceză de sîmbătă consa
cră comentarii ample formării nou
lui guvern francez, în fruntea căruia 
se află economistul Raymond Barre. 
Sintetizînd aceste comentarii, agen
ția France Presse pune în evidență 
cîteva caracteristici ale noii formații 
guvernamentale. Se relevă astfel că 
este vorba doar de o remaniere limi
tată, deoarece majoritatea covârși
toare a noilor membri ai guvernului 
provin din echipa precedentă — 
ceea ce Iasă să se prevadă o conti
nuitate a acțiunii guvernamentale. 
Principalul fapt nou este acela că 
Franța are acum pentru prima oară, 
după 18 ani, un prim-ministru care 
nu aparține grupării gaulliste. în ca
binet figurează însă mai mulți repre
zentanți ai mișcării U.D.R. (gruparea 
gaullistă), între care Olivier Guichard, 
care a fost unul din consilierii ge
neralului de Gaulle și ai președinte
lui Georges Pompidou, și Robert 
Boulin, însărcinat cu relațiile între 
guvern și parlament. Observatorii 
notează de asemenea, ca o trăsătură 
caracteristică, faptul că primul mi
nistru a luat în mîinile sale Ministe
rul de Finanțe, subliniindu-se astfel 
prioritatea combaterii inflației. Titu
larul Ministerului Afacerilor Exter
ne, Sauvagnargues, a fost înlocuit de 
un alt diplomat de carieră. Louis de 
Guiringaud, care îndeplinește, din 
martie 1972, funcția de reprezentant 
permanent al Franței în Consiliul 
de Securitate și șef al Misiunii per
manente franceze pe lingă O.N.U.

Primul Consiliu de Miniștri al nou
lui guvern francez s-a întrunit sîm- 
bătă dimineața la Palatul Elysee, 
sub conducerea președintelui Repu
blicii, Valăry Giscard d'Estaing. 
în cursul unei declarații prelimi
nare, șeful statului a definit sen

sul și condițiile activității noului 
guvern, punînd accentul pe sar
cina prioritară : lupta împotriva 
inflației, stabilizarea monedei și a 
prețurilor, reducerea șomajului și pe 
necesitatea de a continua „opera de 
reforme". Președintele Franței a sub
liniat că „un guvern este în primul 
rînd o echipă care trebuie să fie uni
tă, sudată și solidară. Nici o slăbi
ciune nu va fi admisă". La sfîrșitul 
reuniunii, primul ministru, Raymond 
Barre, a insistat asupra coeziunii gu
vernamentale și a arătat că noul ca
binet are sarcina de „a asigura locul 
Franței în lume și funcționarea in
stituțiilor în fruntea cărora se află 
președintele republicii". El a anun
țat că în următoarele zile va studia, 
împreună cu ceilalți miniștri, prin
cipalele dosare, iar în săptămina 
următoare va lua contact cu repre
zentanții organizațiilor sociale.

Liderii principalelor centrale sin
dicale franceze — C.G.T. și C.F.D.T. 
— Georges Seguy și, respectiv, Ed
mond Maire, au adresat scrisori nou
lui premier francez, Raymond Barre, 
exprimîndu-și poziția asupra proble
melor esențiale cu oare este con
fruntată țara. în scrisori se afirmă 
că cei doi lideri sindicali sînt gata 
să angajeze cu guvernul tratative 
asupra problemelor menționate.

După cum scriu ziarele, opinia pu
blică franceză va urmări cu profund 
interes răspunsul primului ministru 
la aceste scrisori și, îndeosebi, pri
mele acte și măsuri concrete, în spe
ranța că ele vor duce la redresarea 
economiei, Ia apărarea francului și 
soluționarea altor probleme acute ce 
preocupă masele largi de oameni ai 
muncii din Franța.

Paul D1ACONESCU

SAINT DENIS 28 (Agerpres). — 
In orașul Le Port au început lucră
rile celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Reunion.

La lucrări participă peste 600 de 
delegați, care vor dezbate probleme
le actuale ale Reunionului — depar

tament de peste mări al Franței, 
din Oceanul Indian. O atenție deo
sebită va fi acordată situației econo
mice a oamenilor muncii, probleme
lor luptei împotriva șomajului, care 
afectează o mare parte a populației 
din insulă.
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Situația din Liban
BEIRUT 28 (Agerpres). — Schim

buri intpr.se de focuri, au fost din 
nou înregistrate la Beirut în cursul 
zilei de sîmbătă. mai ales în fosta 
zonă comercială a orașului, precum 
și de-a lungul liniei care separă 
principalele forțe rivale. In regiunea 
Munților Liban luptele au slăbit în 
intensitate, în timp ce în jurul ora
șului Tripoli tipurile de artilerie și 
arme automate continuă cu aceeași 
înverșunare.

Pe de altă parte, principalele pos
turi de radio din Beirut au anunțat 
că Sabri El Kholi, trimisul special 
al Ligii Arabe, a avut întrevederi 
succesive cu liderii partidelor Fa
langist și Național Liberal, precum 
și cu conducători ai grupării palesti- 
neano-musulmane, pentru a discuta 
asupra posibilităților de punere în 
aplicare a planului de pace întocmit 
de reprezentanții Ligii Arabe.

Noi acțiuni
PRETORIA 28 (Agerpres). — în di

ferite puncte ale Republicii Sud- 
Africane au continuat sîmbătă ac
țiunile antiapartheid ale locuitorilor 
de culoare.

Incidente între manifestanți și for
țele de represiune s-au produs in 
centrul Johannesburgului. Efective 
puternice ale poliției au fost mobi
lizate de urgență în această zonă pen- 

_tru a împiedica extinderea lor. Mai 
f multe persoane au fost transportate 

la spital din cauza rănilor primite.
★

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Reprezentantul O.U.A. pe 
lingă Națiunile Unite. Draman Oua- 
tara, a declarat în cadrul unei con-

antiapartheid
ferințe de presă că informațiile de 
origine oficială sud-africană, prezen- 
tind grupul etnic zulu ca fiind opus 
manifestațiilor declanșate de restul 
populației africane din Soweto, con
stituie o ultimă manevră a Pretoriei 
pentru a semăna confuzia și pentru 
a-și justifica politica rasistă prin 
pretinse necesități de natură etnică. 
Liderii populației zulu — a spus 
Ouatara — și-au proclamat opoziția 
lor absolută față de politica de 
apartheid.

Situația creată tn Republica Sud- 
Africană este larg comentată de 
presa internațională. Iată cîteva 
extrase :

„Massachusetts Institute of 
Technology" au creat pe cale 
artificială o genă (agent purtă
tor al eredității) și au implan
tat-o la o celulă vie. unde a 
continuat să funcționeze nor
mal. în felul acesta s-a reușit, 
pentru prima oară, asamblarea 
unor elemente chimice micro
scopice în scopul realizării co
piei fidele a unei gene de bac
terii, care, apoi, transplantată 
pe o bacterie obișnuită, și-a 
preluat funcțiile normale.. Ex
periențele realizate sub îndru
marea savantului Gibino Kho- 
rana, deținător al premiului 
Nobel, sînt considerate ca re- 
prezentînd un important pro
gres în dezvoltarea geneticii. 
Prima genă de sinteză a fost 
obținută tot de prof. Khorana, 
în 1970; ea era însă incompletă 
și netransplantabilă.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului venezuelean, al guvernului național, precum și al ’ 
meu personal mă simt onorat să transmit Excelenței Voastre cele mai sincere 
felicitări cu prilejul unei noi aniversări a eliberării României.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări pentru fe
ricirea dumneavoastră personală, pentru pace și prosperitate poporului 
român.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela 1

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
In numele Comitetului Central, al tuturor membrilor Partidului Comu- ' 

nist Paraguayan adresăm un cald salut frățesc Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tuturor comuniștilor și întregului popor român cu 
prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării patriei voastre dragi de 
eub dominația fascistă.

Cu prilejul noii aniversări a zilei eliberării României vă dorim un viitor 
fericit în opera de edificare a socialismului și comunismului și vă reînnoim 
prietenia frățească a partidului nostru care, în condiții grele, este angajat 
In mobilizarea, organizarea și unirea tuturor forțelor democratice și patrio
tice din tara noastră. împotriva regimului militar polițienesc din Paraguay.

Cu salutări frățești,

REINALDO MARIN
Prim-secretar

al C.C. al Partidului Comunist Paraguayan

ROMA

Poziția C.G.I.L. față de programul
guvernamental

ROMA 28 (Agerpres). — într-o 
notă difuzată la Roma, Confederația 
Generală Italiană a Muncii (C.G.I.L.) 
a făcut cunoscut că organizații
le componente sînt dispuse să ac
cepte sacrificiile impuse de pro
gramul guvernamental de austeri
tate, dar numai în condiții bine de
finite. Documentul menționează că 
„este indispensabilă începerea, în
tr-un interval scurt de timp, a dis
cuțiilor între reprezentanții mișcării 
sindicale, ai guvernului și ai patro
natului", precum și în parlament și

de austeritate
la nivelul organelor locale asupra 
problemelor dezvoltării și folosirii 
forței de muncă.

Documentul centralei sindicale 
italiene cuprinde o serie de reven
dicări de primă urgență, printre 
care luarea de măsuri pentru apăra
rea locurilor de muncă și mărirea 
numărului acestora în sudul tării, re
organizarea participării statului în 
economie și realizarea de programe 
concrete de dezvoltare de către toate 
marile întreprinderi.

„Politica apartheid-ului 
a eșuat irevocabil"

• „Contestarea a cu
prins mase din cele 
mai largi ale tineretu
lui african. Ea a 
zdruncinat puternic 
structurile apartheid
ului. Guvernul lui 
Vorster se găsește în- 
tr-o situație critică." 
(„Le Monde").

• Apartheid-ul, pia
tra de temelie a poli
ticii sud-africane, are 
de făcut față unor a- 
salturi tot mai puter
nice. Chiar și ziarele 
de limba „afrikaans", 
care in trecut spriji

neau fără rezerve a- 
ceastă politică, încep 
să-și pună anumite în
trebări. „Fără anumi
te reforme, viitorul a- 
pare in culori sum
bre", a scris „Die 
Beeld". Iar prof. Dre
yer Kruger, de la uni
versitatea Rhodes, a 
declarat că „politica 
dezvoltării separate a 
raselor a eșuat irevo
cabil." („Newsweek").

• „Evenimentele de 
la Soweto demonstrea
ză, chiar in ochii 
multor albi, că struc

turile sociale Inechita
bile ale Africii de Sud 
nu mai pot dura multă 
vreme. Ele vor intra 
în istorie ca marcind 
începutul unei noi ere, 
în care populația albă 
încetează de a mai de
ține controlul politic 
absolut". („Time").

• „Dacă colonii albi 
vor persista în politica 
lor, aceasta va duce la 
noi vărsări de singe și, 
în ultimă instanță, la 
prăbușirea lor totală". 
(„Washington Post").

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Convorbiri iugoslava— 

vest-germane. de ex
terne ai R.S.F. Iugoslavia și R-F. 
Germania au purtat la Belgrad con
vorbiri privind unele probleme ale 
relațiilor politice și economice inter
naționale, se arată în comunicatul 
privind discuțiile dintre Miloș Mi- 
nici și Hans-Dietrich Genscher.

La Varșovia au început sîm
bătă manifestările prilejuite de săr
bătoarea ziarului „Trybuna Ludu",
organul central al C.C. al P.M.U.P, 
Programul festivităților include nu
meroase manifestări cu caracter cul

COMITETULUI CENTRAL 
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primiți felicitările noastre cele mai sincere cu ocazia sărbătorii naționale 
a României, aniversarea eliberării de sub dominația fascistă.

Urăm mari succese întregului popor român în înfăptuirea sarcinii sale 
grandioase de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, sub 
conducerea partidului comunist. ,

Adresăm salutări cordiale secretarului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN COLUMBIA 

GILBERTO VIEIRA
Secretar general

„Festivalul României"
La Manchester (Marea Brita- 

nle) a început „FESTIVALUL 
ROMÂNIEI". La Biblioteca cen
trală a orașului au fost organi
zate standuri de cărți românești. 
In sala de expoziții a primăriei 
au fost expuse fotografii înfă- 
țișînd frumusețile patriei noas
tre, realizările poporului român 
pe calea făuririi vieții noi. Se va 
desfășura săptămina filmului ro
mânesc. Vor da spectacole al
ternativ ansamblul folcloric „Ti
mișul" și Teatrul de păpuși din 
Timișoara.

tural, artistic, sportiv, distractiv. La 
festivități participă invitați, repre- 
zentînd peste 20 de organe de presă 
ale partidelor comuniste și muncito
rești, între care și ziarul „Scînteia",

0 întrevedere cu un grup d® 
membri ai Comitetului Executiv al 
Uniunii Sindicale Muncitorești (sin
dicat „ilegal" de orientare socia
listă), a avut ministrul spaniol pen
tru relațiile sindicale, Enrique de la 
Mata. Agenția France Presse subli
niază că aceasta este cea de-a doua 
întrevedere a ministrului spaniol cu 
reprezentanții unui sindicat .ilegal".

Vizită. Ministrul de externe al 
Islandei, Einar Agustsson, și-a în
cheiat vizita oficială efectuată în 
R. P. Ungară.

„Cosmos-851". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-851", 
destinat continuării explorării spa
țiului cosmic, anunță agenția 
T.A.S.S.

La Dar Es Salaam, pre- 
ședințele Tanzaniei, Julius Nyerere, 
a primit sîmbătă pe William D. Ro
gers, subsecretar de stat al S.U.A. 
pentru probleme economice, și pe 
William E. Schaufele, asistent al se
cretarului de stat pentru probleme 
africane, aflați în această țară în 
cadrul unui turneu în cîteva capitale 
africane.

Accident. Un avion militar 
american de tip „C-141" s-a prăbu
șit, sîmbătă, în apropiere de locali
tatea Thorney, situată la 128 km 
nord de Londra. Cele 17 persoane 
aflate la bord și-au pierdut viața.

Repercusiunile secetei 
în Europa occidentală
BRUXELLES 28 (Agerpres). — A- 

gricultorii belgieni au cerut guver
nului să ia. fără întirziere. măsuri 
pentru a-i ajuta să facă fată efec
telor deosebit de nefavorabile ale se
cetei din ultima vreme. Reprezen
tanții acestora au făcut cunoscut că, 
în cazul în care guvernul belgian, 
ce urmează să se întrunească la 3 
septembrie, pentru a examina pro
blemele agriculturii, nu va decide 
acordarea unor ajutoare financiare 
„imediate, concrete și directe", pro
ducătorii agricoli vor declanșa „toate 
acțiunile posibile" pentru. susținerea 
drepturilor lor.

★
BONN 28 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german al agriculturii, Josef 
Ertl, a atras atenția oamenilor de 
afaceri să nu profite de situația 
creată de seceta deosebit de persis
tentă care a afectat întinse regiuni 
din Europa occidentală pentru a o- 
pera majorări nejustificate ale pre
turilor la produsele alimentare.

O „MOBILIZARE GE
NERALĂ". Locuitorii eătu_ 
cului Broad Oak, din Anglia, 
s-au aflat în stare de „mobili
zare generală", relatează agen
ția France Presse. Respinși din 
alte locuri de populația indig
nată. adepți zgomotoși . ai si.» 
mai zgomotoasei muzici po_. 
vizau terenurile din preajma 
localității pentru desfășurarea 
unui „festival în aer liber". Te- 
mîndu-se de daunele de tot fe
lul, inclusiv de actele de van
dalism ce însoțesc manifestări
le de acest gen, sătenii, cu spri
jinul unor patrule ale poliției, 
au organizat un veritabil „plan 
de apărare" : drumurile de ac
ces au fost barate, s-au săpat 
tranșee, au fost înălțate valuri 
de pămint la limita zonelor 
cultivate. „înfruntarea" n-a mal 

z avut loc : s-a găsit, totuși, în
tr-un sat din apropiere, o per
soană dispusă să-și împrumute 
proprietatea pentru festival — 
pe riscul său 1 Ceea ce se cu
vine oricum subliniat este că, 
in diverse țări din Occident, se 
semnalează, în rîndul majori
tății populației, tot mai dese a- 
semenea acțiuni de respingere 
a unor anumite forme de muzi
că așa-zis „modernă", care sti
mulează dezlănțuirea în masă a 
instinctelor primare.

0 COMPUTERUL PE 
BANCA ACUZĂRII. Cu 
doi ani în urmă, un negustor 
francez de legume și fructe cu 
ridicata a dat faliment din pri
cina unui computer. După cal
culele efectuate de ordinatorul 
băncii „Crădit Lyonnais", negus
torul a fost declarat insolvabil. 
Casierii băncii nu i-au mai a- 
chitat cecurile emise pentru 
plata furnizorilor, iar magazi
nele de desfacere cu care avea 
relații de afaceri au refuzat să 
se mai aprovizioneze de la el. 
Mai tîrziu s-a dovedit că totul 
nu fusese decît o eroare a elec
tronicii... Recent. Curtea de 
apel din Grenoble a examinat 
plîngerea împotriva băncii 
„Credit Lyonnais". Instanța a re
cunoscut vina... computerului și 
a obligat banca să plătească 
reclamantului despăgubiri pen
tru prejudiciile suferite.

0 ELECTROMO- 
BILE PENTRU OLIM
PIADĂ. La Uzinele de auto
mobile din Erevan a fost creat 
modelul experimental al unei 
autofurgonete cu motor electric, 
acționat de o baterie de acumu
latoare. Mașina poate dezvolta 
o viteză medie de 60 km pe oră 
și o viteză maximă de 70 km 
pe oră. Aceste autofurgonete 
vor servi satul olimpic de la 
Moscova în timpul Olimpiade' 
de vară din 1980.

RIO DE JANEIRO

„Bijuterii
Peisaj tropical, cu 

lumină albă, intensă, 
cu edificii, chiar și 
cele industriale. în cu
lori pastel. Orizontul 
se oprește pe crestele 
munților Sierra de A- 
raras. Sîntem la ju
mătatea distantei din
tre Rio de Janeiro și 
Sao Paulo, în orașul 
Cruzeiro, la „Compa
nia de comerț și con
strucții", într-un birou 
ai cărui pereți sînt a- 
coperiți de grafice de 
producție cu inscripții 
în română și portu
gheză. Intre grafice, 
remarcăm două ilus
trate din Arad : o i- 
magine a Teatrului de 
stat din orașul de pe 
Mureș și una de pe 
bulevardul central. In
terlocutori : un ingi
ner, Cristian Ga vrea, 
de la Institutul de cer- 
eetări-proiectări _ va
goane Arad, și doi 
tehnicieni. Traian Dră- 
gan și Vasile Moș
neag, ambii de la sec
ția montaj-sudură de 
la întreprinderea de 
vagoane Arad. Faptul 
că acest „teritoriu" a- 
parține întreprinderii 
arădene este mențio
nat și de firma laco
nică — „Arad" —, 
fixată în partea stin
gă a ușii de la in
trare. Cîteva minu
te mai tîrziu, în bi
rou intră și ingine
rul brazilian Mariano 
de Andrade Pinto, șe
ful producției de la 
„Compania de comerț 
și construcții" Cruzei
ro. Tema convorbirii 
noastre : vagoanele
fabricate la Arad pen
tru Brazilia. De fapt, 
la Arad sînt fabricate 
doar „componentele" 
care sînt transportate 
cu vaporul peste A- 
tlantic și montate aici.

Astăzi a fost zi de 
recepție și. ca de fie-

arădene" I
care dată In asemenea 
ocazii, reprezentantul 
rețelei feroviare fede
rale braziliene a a- 
preciat lotul prezentat 
ca ireproșabil din 
punct de vedere al ca
lității". Acum. ...tre
nul" alcătuit din va
goanele recepționate 
în această dimineață 
staționează pe una 
dintre liniile stației 
Cruzeiro. în aștepta
rea semnalului de ple
care, spre gara Belo 
Horizonte (vagoanele 
arădene vor fi utiliza
te cu deosebire pe li
niile ferate ale state
lor Minas Gerais și 
Mato Grosso).

Contractul privind 
exportul de vagoane 
de cale ferată româ
nești în această tară, 
6emnat în 1975. se 
află în plină derulare 
și beneficiarii aprecia
ză nu numai calitatea 
produselor, ci si pre
cizia cu care între
prinderea arădeană 
îndeplinește clauzele 
de livrare.

Filele din bloc-notes 
se acoperă cu cuvinte 
de laudă : la adresa 
produselor, a califică
rii tehnice a celor care 
le-au creat, la Arad, 
Iași sau Balș. la adre
sa reprezentanților din 
Arad, aflați aici, în 
Brazilia, pentru a asi
gura asistenta tehnică 
și de service. Transcriu 
o parte din ele. Ing. 
Mariano de Andrade 
Pinto : „Am fost foar
te impresionat de fa
brica de vagoane din 
Arad, în toate sensu
rile : proces de fabri
cație, calitate a produ
selor. Și aceasta prin 
comparație cu alte 
unități similare din 
Europa pe care le-am 
vizitat. Aici, la Cru
zeiro, a sosit numai 
material de calitate.

i Tropice
Nu avem nici un fel de 
probleme’ cu montajul 
vagoanelor. Repet, ca
litatea vagoanelor este 
foarte bună. Colabo
rarea cu tehnicienii 
români este perfectă. 
Ne ajută în toate di
recțiile. atît în ce pri
vește aspectele tehni
ce, cit și de organiza
re a producției, astfel 
încît ritmul rapid de 
predare să nu afecteze 
calitatea finală a pro
duselor. Spun aceasta 
după aproape cinci 
luni de cooperare și 
schimb de experiență". 
„«Joia» (bijuterie) — 
zice, zîmbind. Joa
quim Mauro Leite, 
tehnician de montaj, 
arătînd vagoanele, lin
gă care îl găsim, dîn- 
du-le un ultim retuș. 
Arădenii lucrează foar
te ( bine". „Vagoane 
frumoase și solide, de 
bună calitate" — ada
ugă maistrul Antonio 
Daercinho Pinto.

Poate că aceste în
semnări ar fi putut să 
fie redate si printr-o 
lapidară știre : „Pe 
căile ferate din Minas 
Gerais și Mato Grosso 
au început să circule 
primele trenuri de 
marfă formate din va
goane exportate de 
România în Brazilia". 
Dar evenimentul în
seamnă mult mai mult 
decît o simplă înde
plinire de termeni 
contractuali. El are, 
înainte de toate, sem
nificația unei presti
gioase prezente indus
triale românești în 
Brazilia — prin cali
tatea produselor si a 
oamenilor care le-au 
creat — a unei rod
nice colaborări între 
cele două state.

Valentin 
PAUNESCU

Sosind la Lusaka, minis- 
trul de stat britanic la Foreign Office, 
Ted Rowlands, a declarat că guver
nul britanic va exercita „toate pre
siunile posibile" asupra regimului 
rhodesian pentru a permite, în ur
mătoarele 18 luni, instaurarea unui 
regim majoritar al populației de cu
loare din Rhodesia.

Condamnări. Tribunalul dis
trictual din Seul a condamnat pe 
fostul președinte Yun Po-Sun și pe 
fostul candidat la postul de preșe
dinte. Kim Dae-Jung, la opt ani în
chisoare pentru violarea stării de ur
gență, măsură adoptată în urmă cu 
15 luni de Pak Cijan-Hi pentru a 
lovi cit mai puternic în cei care se 
opun politicii dictatoriale a regimu
lui de la Seul. în luna martie, Yun 
Po-Sun și Kim Dae-Jung au dat pu
blicității o declarație prin care au 
cerut autorităților de la Seul abro
garea stării de urgență și restabili
rea libertăților politice.

SPANIA

„0 măsură 
discriminatorie11

MADRID 28 (Agerpres). — Refu
zul autorităților spaniole de a eli
bera pașapoarte pentru întoarcerea 
în Spania a conducătorilor partidu
lui comunist Dolores Ibarruri și 
Santiago Carrillo a stîmit vii reac
ții în rîndul grupărilor politice de
mocratice spaniole.

Liderul Federației Populare Demo
cratice, Jose Maria Gil Robles, a 
apreciat că această măsură „este-în 
contradicție directă cu amnistia de
cretată și arată grăitor ce forțe au 
influență asupra guvernului spaniol".

Secretarul general al Partidului 
Socialist Popular din Spania, Râul 
Morodo, a declarat că acest refuz 
este un act discriminatoriu, o se
rioasă greșeală politică a guvernului 
actual. - .

★
MADRID 28 (Agerpres). — Coor

donarea Democratică a lansat un 
apel tuturor grupărilor de opoziție 
din Spania să participe la o reuniu
ne, care va avea loc la 4 septem
brie la Madrid, pentru a examina 
posibilitatea angajării unor nego
cieri cu guvernul Suarez.

Coordonarea Democratică, care 
grupează numeroase partide politice, 
va acționa la tratativele cu guvernul 
ca o entitate și nu separat.

în goana după un loc de
In ciuda unui oarecare 

început de redresare, 
efectele recesiunii econo
mice, în primul rînd șo
majul, continuă să se facă 
resimțite în țările occi
dentale. Au devenit a- 
proape un lucru obișnuit, 
banal, știrile despre ade
văratul asalt pe care 
mulțimea celor fără de 
lucru îl dau ori de cîte 
ori, într-un loc sau altul, 
se ivesc cîteva slujbe :

• „La Napoli, pentru 
ocuparea a 186 locuri de 
muncă in rețeaua de 
transport, au concurat 
13 000 de șomeri" („IL 
POPOLO").

• „Tinăra Colette B., 
doctor în chimie, a trimis 
1 200 de cereri de anga
jare la diverse întreprin
deri și instituții și a pri
mit circa 600 de răspun
suri. Toate negative." 
(„LE POINT").

• „20 000 de ingineri de 
înaltă calificare din indus
tria aerospațială sînt gata 
să lucreze în funcții cu 
mult sub nivelul pregăti
rii lor profesionale, dar 
deocamdată nu găsesc 
nici asemenea posturi." 
(„LOS ANGELES TI
MES").

Săptămînalul britanic 
„OBSERVER" relatează 
amănunte zguduitoare

despre un nou asemenea 
caz. Locul acțiunii : unul 
din birourile de plasare 
londoneze. Dar să dăm 
mai bine cuvîntul săptă- 
mînalului amintit :

„In timp ce mare parte 
a Londrei este încă cu
fundată în somn, o scenă 
cutremurătoare se petre
ce, în fiecare zi lucrătoare 
a săptăminii, in fața unui 
oficiu guvernamental, lin
gă spitalul Middlesex, din 
cartierul West End.

Este o scenă la care a- 
sistă, ca martori tăcuți, 
doar cîteva femei de ser
viciu și unii dintre mem
brii cei mai matinali ai 
personalului fabricilor de 
prelucrare a deșeurilor 
textile situate în apropi
ere. Oricum, cine are 
drum din întîmplare pe 
Mortimer Street, în jurul 
orei 7 dimineața, va 
putea vedea între 40 
și 100 de bărbați și una 
sau două femei, îmbul- 
zindu-se în fața unei clă
diri care nu poartă nici 
un fel de tăbliță indica
toare. Este vorba de unul 
din oficiile Departamen
tului forței de muncă, 
unde se recrutează per
sonal temporar pentru 
industria hotelieră și a 
alimentației publice. Mulți 
dintre cei care se îmbul

zesc se află aci din ziua 
precedentă, de la ora 7 
după-amiază. Pentru a-și 
asigura un loc mai bun, 
mulți și-au petrecut noap
tea pe trotuar, adăpos- 
tindu-se în saci vechi 
pentru transportul cores
pondenței, sau în cutii 
mari de carton pentru 
ambalaj.

Ei stau la coadă pen
tru privilegiul de a primi 
o slujbă temporară ca 
spălători de vase sau aju
tori de bucătari la hote
lurile, restaurantele și 
cantinele din cartierul 
West End. De obicei, e- 
xistă zilnic cam 25—30 de 
locuri libere, ceea ce în
seamnă că mulți din cei 
aflați la coadă vor fi aș
teptat în zadar.

Cam jumătate din cei 
ce așteaptă, oameni mai 
vîrstnici, au coborît pe 
panta alcoolismului, boli
lor sau disperării. Alții 
însă sînt mai tineri, bine 
îmbrăcați și se vede pe 
fața lor că se află într-o 
stare de șoc, pentru fap
tul că s-au pomenit deo
dată într-o asemenea si
tuație.

Pe la ora 7 dimineața 
sosește un funcționar de 
la Departamentul forței 
de muncă. El scoate o 
măsuță la intrarea ofi-

muned...
ciului și notează numele 
celor ce stau la coadă, 
potrivit principiului cine 
a venit primul are mal 
multe șanse. în acest mo
ment izbucnește o ade
vărată bătălie, întrucît în 
fața perspectivei unei noi 
zile de șomaj cei sosiți mai 
tîrziu încearcă cu dispe
rare să ajungă mai în 
față, pe seama unor per
soane mai în vîrstă și 
mai vlăguite de puteri.

Acest spectacol degra
dant a atras atenția unor 
asistenți sociali. în jurul 
rapoa?telor întocmite de 
aceștia, denunțînd condi
țiile inspăimintătoare in 
care asemenea oameni 

' sînt nevoiți să trăiască șl 
să muncească, s-a făcut o 
anumită publicitate. Ra
poartele respective acu
zau, de asemenea, pe unii 
patroni că plătesc salarii 
inferioare > minimului sta
bilit. Rezultatul a fost 
unul singur : patronii res
pectivi s-au alarmat, ast
fel încît, în prezent, exis
tă și mai puține oferte de 
serviciu, prin intermediul 
Departamentului forței 
de muncă, decît înainte."

Am reprodus întocmai, 
cuvînt cu cuvînt, cele 
scrise de „Observer". Cît 
privește comentariile, le 
socotim de prisos.

® ORGANE „SUPRA- 
NORMATIVE". Vienez. 
Hellene Waiglein, în vîrstă de 
33 de ani, mamă a doi copii, 
trăiește de la naștere cu două 
perechi de rinichi. Anomalia ei 
anatomică a fost descoperită, a- 
proape întîmplător, abia acum 
cîțiva ani, cu prilejul unui exa
men radiologie. Medicii exclud 
o intervenție chirurgicală cită 
vreme nu apar tulburări func
ționale. Singurul fenomen da 
care se poate plînge posesoarea 
rinichilor „supranormativi" — 
dar care nu constituie un motiv 
de îngrijorare — este o sete 
permanentă.

Ora 7 dimineața, în fața oficiului de plasare. Mulți șomeri, pentru a avea un loc mai bun la „coadă", și-au 
petrecut noaptea pe trotuar, adăpostindu-se în ambalaje de carton. Apoi, cînd sosește funcționarul de la oficiul 

de plasare, începe îmbulzeala pentru un loc de muncă
(Fotografii reproduse din săptămînalul britanic „Observer")

© TUNS CHIMIC. 0 
nouă metodă — chimică — de 
tundere a oilor a fost experi
mentată cu succes la Institutul 
de medicină veterinară din ora
șul cehoslovac Kosice. La două 
săptămini după injectarea unui 
preparat chimic, lina oilor poa
te fi „culeasă" fără greutate, 
desprinzîndu-se aproape de la 
sine. Avantajele metodei sînt 
multiple : producția sporește cu 
3,9—4,2 kg de oaie, calitatea 
crește cu 13 la sută, se econo
misește timp și nu mai este ne
voie de persoanele specializate 
în tunderea oilor, care sînt din 
ce în ce mai greu de găsit ; 
lina crește ulterior mai uni
form, ceea ce simplifică tehno
logia prelucrării blănurilor. 
Cercetările biochimice efectuate 
nu au scos în evidență nici un 
fel de efecte secundare negati
ve asupra sănătății animalelor.

® ÎNAPOI LA ZEPPE
LIN. O companie de trans
porturi aeriene venezueleană a 
comandat în Anglia 22 de zep- 
pelinuri, din care primul ur
mează să fie pus în exploatare 
la sfîrșitul anului. Navele vor 
fi folosite pentru transportul de 
mărfuri spre localități greu ac
cesibile. pentru explorări carto
grafice etc. Capacitatea de 
transport va fi între 1 și 25 to
ne. iar viteza de croazieră — 
pînă la 100 km pe oră. Zeppe- 
linurile vor fi înzestrate cu mo
toare speciale care vor ajuta 
desprinderea de sol a navei în
cărcate sau aterizarea ei atunci 
cînd nu are încărcătură la bord.
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