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In fiecare întreprindere—ordine si disciplină exemplară

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TIMPUL PRODUCTIV- 
prețioasă avuție a societății

Volumul producției, nivelul productivității, randamentul utilajelor, 
cheltuielile materiale — toți acești indicatori esențiali depind de 

FOLOSIREA INTEGRALĂ A TIMPULUI PRODUCTIV

Recenta analiză efectuată de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la modul de înde
plinire a planului in șapte luni din 
acest an a subliniat succesele impor
tante înregistrate in dezvoltarea e- 
conomiei naționale : PRODUCȚIA 
INDUSTRIALĂ A ȚĂRII A CRES
CUT ÎNTR-UN RITM DE PESTE 11 
LA SUTĂ FATĂ DE PERIOADA 
CORESPUNZĂTOARE A ANULUI 
TRECUT, OBȚINÎNDU-SE PESTE 
PREVEDERI O PRODUCȚIE DE A- 
PROAPE 11 MILIARDE LEI. Rezul
tatele amintite demonstrează realis
mul obiectivelor cincinalului, capaci
tatea si inalta conștiință a clasei 
muncitoare, hărnicia și abnegația oa
menilor muncii, hotărirea muncitori
lor, inginerilor si tehnicienilor noștri, 
a întregului popor de a înfăptui 
neabătut Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului.

In același timp, cu prilejul anali
zei au fost relevate și o serie de 
neajunsuri, de neîmpliniri. a căror 
înlăturare trebuie să stea în centrul 
atenției fiecărui om al muncii, or
ganelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor muncii, tuturor 
factorilor de conducere din unități
le economice. Intre aceste neimpli- 
niri se inscriu și acelea care pri
vesc realizarea integrală a unor in
dicatori de plan — cum ar fi pro
ducția fizică, productivitatea muncii, 
cheltuielile de producție. îndeosebi 
cele materiale. Dacă reflectăm asu
pra acestor minusuri se vede cu 
pregnantă, ca la lumina zilei, că toa
te acestea au ca numitor comun fe
lul concret in care se muncește si 
depind nemijlocit de modul cum este 
organizată munca, de nivelul disci

ZIUA PRESEI ROMÂNE
In, fiecare an, la 15 august — cînd 

se aniversează apariția primului nu
măr al ziarului ..Scînteia“. moment 
de mare însemnătate nu numai in 
istoria presei române, dar și, in e- 
gală măsură, a mișcării revoluționa
re din România — este sărbătorită 
in tara noastră „Ziua presei româ
ne". Evenimentul subliniază marele 
rol pe care-1 atribuie partidul, în
treaga noastră societate ziarelor, ra
dioului, televiziunii, ca mijloace de 
răspîndire a ideilor nobile care în
suflețesc si călăuzesc masele 
muncitoare de la orașe si sate, 
intelectualitatea. întregul popor 
în prodigioasa activitate desfă
șurată. sub conducerea partidu
lui, pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în 
tara noastră, a comunismului.

Este un fapt cu prisosință de
monstrat de viată că pe măsura 
înaintării societății noastre pe dru
mul luminos al socialismului, pe 
măsură ce societatea, în toate com
partimentele ei, se dezvoltă impe
tuos, dobîndind dimensiuni tot mai 
ample si mai complexe, economia, 
cultura, îjivățămîntul, știința — ro
lul mijloacelor de informare devine 
tot mai important. Ziarul, presa 
vorbită și cea în imagini sînt che
mate să pătrundă tot mai adine, 
așa cum cere partidul, în miezul 
evenimentelor, al fenomenelor celor 
mai ardente ale vieții, să explice 
deschis politica partidului și să 
analizeze curajos fenomenele care 
apar în societate, propunînd soluții, 
contribuind, prin dezbateri largi de 
opinii, la rezolvarea în spirit crea
tor a tuturor problemelor cu care 
se confruntă, în procesul general al 
evoluției societății noastre, masele 
de oameni ai muncii, cetățenii de 
toate categoriile. „Presa și Radiote- 
leviziunea — sublima tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
promoveze neabătut concepția re
voluționară a partidului nostru, să 
contribuie tot mai activ Ia unirea si 
mobilizarea maselor în înfăptuirea 
politicii interne si externe a parti
dului. să asigure exprimarea largă 
a părerilor si propunerilor oameni
lor muncii, devenind adevărate tri
bune ale democrației socialiste, in
strumente eficiente de perfecționare 
a organizării si conducerii socie
tății".

Privită din unghiul acestor exi
gente majore, „Ziua presei româ
ne" constituie pentru ziariști un 
prilej atît de bilanț, de adin- 
cită analiză a activității depuse 
pînă acum, precum și de căutare, 
în spirit partinic, a căilor de ur
mat pentru ca munca lor să se 
înscrie cu tot mai bune rezultate, 
să se implanteze tot mai adine și 
mai fructuos în realitățile. în ce
rințele vieții. Lucrăm pe un teren 
fertilizat de gîndirea creatoare a 
partidului nostru, pășim pe un 
drum jalonat într-o amplă perspec
tivă de Programul Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, sîntem direcționali de o- 

plinei muncii, a producției — de mo
dul cum conducerile unor întreprin
deri. centrale si ministere acționează 
pentru aceasta.

Cunoaștem că la noi există încă 
rămîneri în urmă în domeniul pro
ductivității muncii față de țările dez
voltate economic. Mai mult, șînt în
treprinderi și șantiere unde, la ma
șini și utilaje identice, se obține un 
nivel scăzut de productivitate, de 
randament. Decalajele în ce pri
vește nivelurile de productivi
tate se datoresc în primul rînd 
modului cum este organizată munca, 
modului cum se respectă disciplina 
muncii, a producției moderne. Este 
o realitate că in unele din întreprin
derile noastre, pe șantiere, se mani
festă încă o foarte mare larghețe în 
folosirea timpului de lucru ; se pierd 
minute și zeci de minute la începerea 
efectivă a programului, la preluarea 
schimburilor, intre diferitele faze ale 
procesului productiv sau din cauza 
programării fabricației. Se irosesc cu 
totul nejustificat minute și zeci de 
minute cu așteptări de piese și semi
fabricate, scule, dispozitive și verifi
catoare, de repere de la magazii, cu 
reparațiile așa-zise accidentale — 
care, în fond, tot lipsei de disciplină 
tehnologică în producție se dato
rează. In aceste cojiditii. chiar dacă 
în timpii efectiv lucrați nivelul ran
damentului si productivității "sint su
perioare; din cauza abaterilor de la 
disciplina muncii, de la disciplina 
tehnologică și de producție rezulta
tele pe ansamblu, globale, pe schim
buri si zi de lucru sint inferioare, 
încă nu s-au încetățenit la noi. în 
toate întreprinderile, pe toate șan

biectivele stabilite de Congre
sul al XI-lea al P.C.R. și avem 
in activitatea neobosită a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o strălucită pil
dă de muncă in slujba înaltului 
ideal al socialismului și un nesecat 
izvor de învățăminte și de expe
riență. „Scinteia", ca de altfel în
treaga noastră presă, s-a situat 
permanent în miezul preocupărilor 
celor mai ardente ale construcției 
socialiste, ale maselor de oameni 
ai muncii, a răspuns cerințelor a- 
oestora și a reflectat, cu obiectivi
tate comunistă, opiniile venite din 
rîndul maselor. Urmînd călăuzitorul 
tir roșu al politicii partidului, pre
sa a adus, cu mijloace specifice, 
partea sa de contribuție la mobili
zarea energiilor, gîndirii și* voinței 
maselor de a da viață marilor pro
iecte propuse de partid. Problemele 
economice decurgînd nemijlocit din 
planul cincinal — îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a sar
cinilor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor de materiale și costurilor 
de producție etc. — s-au situat și 
se situează între preocupările fun
damentale ale presei noastre.
, Mereu mai mult, presa se afirmă 
:a o tribună a schimbului de expe
riență înaintată în toate sferele 
vieții economice si sociale, ca un 
neobosit promotor al noului, ca un 
mesager al celor mai înaintate idei, 
ca un propagator autorizat și de 
prestigiu al politicii partidului. Pe 
aceste temeiuri, ziariștilor, presei 
în general, partidul le acordă o 
deosebită încredere, fapt evidențiat, 
între altele, de recenta Hotărîre a 
Comitetului Central privind crește
rea răspunderii conducerilor colec
tive ale redacțiilor ziarelor și Radio- 
televiziunii, ca și a altor factori, în 
activitatea de informare și educare 
a oamenilor muncii, Hotărîre care 
statuează principiul răspunderii ne
mijlocite a ziariștilor pentru activi
tatea depusă de ei pe ogorul cu- 
vîntului scris, vorbit, ori imaginii 
fixate pe peliculă. Este o încredere 
care obligă, care cheamă pe sluji
torii condeiului la o activitate 
pătrunsă de si mai mult spirit de 
răspundere.

La această sărbătoare, „Scinteia" 
adresează colaboratorilor, corespon
denților săi voluntari, lucrătorilor 
din tipografie, tuturor celor care, 
prin participarea lor. contribuie la 
buna apariție și difuzare a ziarului 
un călduros si tovărășesc salut.

De „Ziua presei române". „Scin
teia", ziariștii care alcătuiesc colec
tivul redacțional, alături de confra
ții lor de la celelalte publicații, de 
la Radioteleviziune, își îndreaptă 
gindul plin de recunoștință spre 
partid, spre secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
angajindu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru a răspunde cu 
și mai bune rezultate înaltelor co
mandamente pe care partidul le 
pune în fața presei în amplul pro
ces al perfecționărilor continue ale 
societății noastre. 

tierele. o ordine clară și exemplară, 
acea grijă extremă, riguroasă pentru 
fructificarea la maximum a fiecărui 
minut.

Este în interesul producției, al eco
nomiei naționale, al oamenilor mun
cii înșiși ca timpul de lucru — pre
țioasă avuție a societății — să fie 
valorificat pe deplin, cu o înaltă 
productivitate, si trebuie să se în
țeleagă că orice pierdere de timp 
productiv costă economia națională, 
ne costă pe noi toți. Să luăm un 
exemplu, cît se poaite de sugestiv 
dintr-un domeniu foarte apropiat 
nouă. Cine nu știe că pe șantierele 
de investiții, pe lingă numeroase co
lective care lucrează cu tragere de 
inimă, disciplinat, conștiincios, există 
destule aspecte și manifestări de 
risipă de timp. Or. ce înseamnă 
această risipă de timp, cine su
portă pierderile ? Nu este oare e- 
vident că fabrica sau noua capaci
tate de producție care vor intra mai 
tîrziu în funcțiune, vor da mai tîrziu 
produse pe piață ? Sau întîrzierea 
livrării produselor, lipsa lor, cine o 
suportă ? Desigur economia națio-
(Continuare în pag. a Il-a)

Săvinești — marea cetate a chimiei

ÎN LUMEA CHIMIEI DE LA SĂVINEȘTI

CRONICA SĂPTĂMÎNlh

30 de ore din august 1977 
sint egale tu producția din 1959
Reportajul nostru măsoară drumul celor care 

și-au părăsit plutele de pe Bistrița, și drumul al
tora ca ei, pentru a intra în albia largă a chimiei, 
a industrializării socialiste.

S-a observat probabil 
că fotoreporterul, pregă
tind pentru ziar un clișeu 
reprezentativ, paginat pe 
4—5 coloane, e obligat să 
urce tot mai sus ; el fo
tografiază de la ultima 
terasă a celei mai înalte 
clădiri din oraș, de pe 
creasta unui deal respec
tabil din imediata veci
nătate a urbei, adesea 
chiar din cabina unui eli
copter în zbor. Cine îl o- 
bligă ? Pasiunea pentru 
meserie împreună cu res
pectul pentru adevăr. 
Trebuie să vii la înălți
mea de la care să vezi și 
să fixezi ansamblul. Tre
buie să surprinzi un in

Clasa muncitoare conduce, gospodărește, decide

OAMENI DE SEAMĂ Al SOCIETĂȚII NOASTRE

Adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi i-au 
ales să-i reprezinte în forumurile conducerii muncitorești

PAGINA A III-A

40 000 tone oțel 
peste plan

In toate sectoarele Combinatului 
siderurgic de la Hunedoara. în a- 
ceste zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale, se 
muncește cu rodnicie, planul de 
producție si angajamentele fiind 
îndeplinite ritmic de fiecare echipă 
si schimb. Astfel, otelarii hune- 
doreni au elaborat cea de-a 40 000-a 
tonă de otel peste sarcinile de 
plan revenite de la începutul anu
lui pînă în prezent, mai mult 
de jumătate din această produc
ție suplimentară constituind-o o- 
țelul aliat si înalt aliat. Concomi
tent cu sporirea producției de me
tal. in sectorul otelării se desfă
șoară si o amplă acțiune de valo
rificare superioară a materiei pri
me si materialelor, care a asigurat 
în această perioadă economisirea a 
peste 2 500 tone de metal în șarjă, 
700 tone feroaliaje și importante 
cantităti de cărămizi refractare. 
(Sabin Ionescu).

Și-au îndeplinit 
angajamentele

Petroliștii din cadrul schelei de 
extracție Timișoara, care în acest 
an au asigurat folosirea cu randa
ment sporit a utilajelor de extrac
ție. prelucrare si transport a pro
duselor de sondă, si-au îndeplinit 
înainte de termen angajamentele 
asumate in cinstea marii noastre 
sărbători de la 23 August. Astfel, 
concomitent cu realizarea unei pro
ducții suplimentare, s-a asigurat 
economisirea a peste 2,2 milioane 
kWh energie electrică și a mai 
mult de 1 000 tone combustibil 
conventional. (Agerpres).

Peste prevederi 
la export

Industria județului Vrancea a în
deplinit planul la export pe opt 
luni din acest an. S-au creat astfel 
premisele ca. pînă la sfîrșitul lui 
august, să fie livrate peste pre
vederi. la export, mărfuri în valoa
re de 20 milioane lei valută. (Dan 
Drăgulescu).

stantaneu cît mai amplu 
din dinamica dezvoltării.

Dar la Săvinești, marea 
cetate a chimiei, și la 
Piatra Neamț, fermecăto
rul oraș ocrotit de coline
le împădurite, platforma 
la care se cuvine să urc 
pentru o privire cît de cît 
cuprinzătoare nu poate 
avea decît cotele istoriei ; 
nici o altă altitudine n-ar 
fi convenabilă. Adevărul 
îmi cere să le văd îm
preună, unică și inextri
cabilă realitate, în ciuda 
și pe deasupra celor cîți- 
va kilometri ce separă, 
fizic, urbea de inima ei 
industrială. Cert, Combi
natul de fibre sintetice 
Săvinești (ianuarie 1957

— decizie guvernamentală 
de construire a uzinei, a- 
prilie 1959 — punerea in 
funcțiune a primelor in
stalații) a adus la alt ritm 
de viață o localitate cu 
aer bun și împrejurimi 
vestit de frumoase, dar 
somnoros întîrziată în 
meșteșugărit tradițional. 
Piatra Neamț vegeta în 
ignorarea propriilor e- 
nergii, aproape deloc sti
mulate de existența cîtor- 
va insulițe industriale ; se 
legăna lent în zvon de 
clopote depărtate și în 
ecoul legendelor stră
vechi ; părea sortită să 
rămînă loc al provinciei 
eterne, fără vîrstă, fără 
evenimente. Dar de la 
începutul anilor ’50 începe 
să răsune preludiul gran
dios al înnoirii — Bicazul 
vecin produce cimentul 
pentru barajul de pe Bis
trița, apoi pentru nenu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbâtă după- 
amiază, în stațiunea Neptun, pe to
varășul Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și Secretariatului Par- 

* tidului Comunist Italian, care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut fră
țesc din partea președintelui Parti
dului Comunist Italian, tovarășul 
Luigi Longo, a secretarului general 
al partidului, tovarășul Enrico 
Berlinguer.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele priete
nești exprimate și a rugat să fie 

23 AUGUST - moment de răscruce în destinele națiunii
Originalitate și spirit creator în politica partidului de transformare revoluționară a 
societății românești. 7. INTELECTUALITATEA - ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR 

PENTRU CAUZA REVOLUȚIEI
IN PAGINA A II-A

mărate alte mari con
strucții.

Spre sfîrșitul aceluiași 
deceniu. Combinatul de 
la Săvinești își face apa
riția pe harta economică 
a tării, Irumpe nerăbdă
tor. Actualul director 
general, ing. Valeriu Mo- 
manu. evocă fără fals ro
mantism — doar cu pre
cizie — o noapte de pri
măvară 1959 : pe cărarea 
noroioasă dintre clădiri, 
tînărul aflat în primul 
său an de stagiu pășea 
fericit, căci cu cinci mi
nute înainte de miezul 
nopții uzina pornise, por
nise vineri, 13 aprilie, ora 
23 și 55 de minute, deși 
furnizorii de instalații și 
tehnologii de atunci, ne-

Ștefan IUREȘ
(Continuare 
în pag. a V-a) 

transmis tovarășului Luigi Longo și 
tovarășului Enrico Berlinguer salu
tul său prietenesc.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate cu satisfacție bunele rapor
turi tovărășești, de prietenie, colabo
rare si solidaritate statornicite de-a 
lungul anilor între Partidul Comu
nist Român si Partidul Comunist Ita
lian. întemeiate pe stimă și respect 
reciproc. A fost reafirmată dorința 
celor două partide de a dezvolta 
bunele relații româno-italiene — po
litice. economice, tehnico-științifice, 
în domeniul culturii, invățămîntului 
— potrivit intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și înțelegerii în 
Europa si în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. Cu acest prilej, a fost 
subliniată însemnătatea întăririi so

Un bilanț optimist, 
însuflețitor

Săptămîna a cărei recapitulare sin
tetică o parcurgem a debutat cu 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., în cadrul căreia a 
fost examinat și aprobat raportul 
privind îndeplinirea planului national 
de dezvoltare economico-socială a 
tării pe primele 7 luni din acest an. 
Comunicatul dat publicității a relevat 
succesele de seamă obținute în dez
voltarea si modernizarea producției 
industriale. în ridicarea nivelului ei 
tehnic și calitativ, reducerea cheltu
ielilor materiale si sporirea eficien
ței economice — succese cu atît mai 
remarcabile cu cît. în această perioa
dă. numeroase colective de muncă au 
avut de înfruntat consecințele grele 
provocate de seismul din 4 martie.

Bilanțul rodnic cu care este întîm- 
pinată marea noastră sărbătoare na
țională pune în evidență multiple 
semnificații: pe de o parte, realismul, 
caracterul științific al politicii parti
dului nostru. înalta sa capacitate de 
a mobiliza toate energiile creatoare 
ale națiunii, de a o conduce ferm, cu 
pricepere, depășind orice obstacole 
sau greutăți ; pe de altă parte, aceste 
rezultate oglindesc nemijlocit hărni
cia si abnegația, conștiința înaintată 
și fermitatea cu care clasa muncitoa
re — clasa cea mai avansată a socie
tății noastre — asigură mersul vigu
ros înainte al tării, îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor cincinalului, a 
angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă.

Puternice expresii 
ale unității clasei 

muncitoare în jurul 
partidului

Succesele însemnate obținute pînă 
acum constituie desigur un puternic 
îndemn la eforturi si mai susținute 
în vederea îndeplinirii integrale, la 
toți indicatorii, a planului, de către 

lidarității și conlucrării dintre parti
dele comuniste, socialiste, social-de- 
mocrate, inclusiv forțele de orientare 
religioasă. în general a tuturor forțe
lor progresiste, democratice, antiim- 
perialiste. în lupta pentru victoria 
cauzei păcii, libertății, independentei 
naționale și progresului social.

în cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu pro
blemele întăririi păcii, securității și 
colaborării în Europa, sprijinirea po
poarelor care luptă pentru dezvolta
rea independentă pe calea progresu
lui economic și social, pentru reali
zarea dezarmării si. în primul rînd. a 
dezarmării nucleare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, caracte
ristică relațiilor existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Italian.

fiecare colectiv de muncă din econo
mie. Acestui scop major i-au fost 
consacrate, in cursul săptămînii pe 
care o încheiem, vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu în ju
dețele Gorj si Mehedinți. întreaga 
lor desfășurare a pus puternic în evi
dentă entuziastele manifestări ale u- 
nitătii clasei muncitoare în jurul 
Partidului Comunist Român, al condu
cerii sale, sentimentele de profundă 
dragoste si aleasă stimă pe care le 
nutresc oamenii muncii fată de se
cretarul general al partidului, adinca 
lor recunoștință pentru neistovita sa 
activitate consacrată propășirii tării 
și bunăstării poporului, hotărîrea de 
a înfăptui neabătut politica partidu
lui. prevederile Congresului al 
XI-lea. O dată în plus s-a reliefat 
pregnant înțelegerea faptului că 
munca pentru dezvoltarea economiei 
naționale este munca pentru sine. în 
propriul folos al poporului. Asa cum 
sublinia si secretarul general al par
tidului, în aceste condiții, de totală 
dăruire a întregii națiuni, se pot 
„mișca din loc si munții", orice sar
cină poate fi îndeplinită, orice greu
tate poate și depășită.

Indicații cu valabilitate 
la scara întregii țări
Subiectul dominant al vizitei de 

lucru pe meleagurile goriene si me- 
hedintene l-a constituit analiza reali
zării integrale a sarcinilor de plan, 
cît si a posibilităților de valorificare 
mai intensă a potențialului productiv 
al celor două județe. Atît la Gorj. cît 
și la Mehedinți, secretarul general al 
partidului a indicat să se acționeze 
mai susținut pe linia creșterii gradu
lui de folosire a mașinilor si utilaje
lor. diversificării si îmbunătățirii ca
litative a producției, extinderii meca
nizării si automatizării. îmbunătățirii 
organizării producției si a muncii, 
întăririi spiritului gospodăresc de or
dine și disciplină, ridicării calificării 
forței de muncă, pîrghii puternice de 
creștere accelerată a productivității

Ioan ERHAN
Petre STANCESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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23 AUGUST—moment de răscruce în destinele națiunii Astăzi își deschide porțile
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« INTELECTUALITATEA
— alături de întregul popor 
pentru cauza revoluției

TlRGUL DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

In ansamblul strategiei și tacticii 
Partidului Comunist Român, pro
blema poziției față de diferite cla
se și pături sociale, iar în acest ca
dru evaluarea rolului intelectualită
ții în revoluție, departe de a forma 
subiectul unor reflecții abstracte, 
doctrinare, a constituit unul dintre 
domeniile acțiunii concrete și al re
zolvării diferențiate, nuanțate. Ti
nted seama de terenul creat prin- 
tr-o puternică tradiție progresistă — 
este cunoscută participarea celor mai 
prestigioși intelectuali la lupta de 
eliberare națională și socială a po
porului. faptul că evoluția societă
ții noastre s-a caracterizat prin 
orientările democratice ale celor 
mai de vază reprezentanți ai inte
lectualității — partidul a fructifi
cat acest filon, atrăgind, sub dife
rite forme, intelectualitatea alături 
de clasa muncitoare, în lupta pentru 
înnoirea țării.

Nenumărate fapte și documente 
atestă că în întreaga perioadă, de 
la crearea sa, partidul s-a preocu
pat statornic să vină în întîmpina- 
rea acelei mari părți a intelectua
lității românești care căuta calea 
de afirmare a protestului său fată 
de politica de infeudare a țării 
marilor monopoluri străine, față de 
climatul de negare a valorilor cul
turii naționale și a capacității crea
toare a poporului român, față de 
pericolul ascensiunii fascismului, 
pentru integritatea teritorială a tă
rii, pentru independența și suvera
nitatea patriei. Tocmai practica so- 
cial-politică din acei ani grei i-a 
ajutat pe numeroși reprezentanți de 
frunte ai intelectualității să înțelea
gă. la adevărata valoare patrio
tică. chemările și acțiunile comuniș
tilor pentru închegarea unui front 
unit al celor mai largi forțe socia
le. ca singura alternativă în fața 
primejdiilor care amenințau patria 
și ființa națională. Intr-un articol 
ce pleda pentru Frontul popular, 
Mihail Sadoveanu scria. în septem
brie 1934: „deși .mu sfat- un om 
politic în înțelesul j>ț>ișnpit gjr.cuvjp- 
tului, în înțelesul jîolitieH ca pro
fesie. sînt foarte ” Interesat" de tot 
ceea ce se produce și se pregă
tește, cu deosebirț» .^gtțtnci'cînd e 
vorba de interesele ■ patriei și de 

: moștenirea pe care "tfebăie să o lă
săm generațiilor care vor veni“.

Tactul și suplețea liniei partidului 
s-au resimțit fâv<Xa»Bșprin impor
tantele clarificăfîțSEÎisoIicteologice, 
produse mai rapid sau mai lent, în 
rîndurile intelectualității. Autorita
tea morală și politică a partidului 

K_________________________________

a generat solidarizarea deschisă a 
unor categorii largi de intelectuali 
cu acțiunile muncitorilor, a ajutat 
și stimulat valoroși oameni de ști
ință și cultură să părăsească te
renul protestului pasiv, atrăgîndu-i 
la acțiune socială, la dezbaterea pu
blică a problemelor politice, la ex
primarea deschisă, netă, a poziții
lor și profesiunilor de credință ce 
aduceau de partea forțelor revolu
ționare personalitățile cele mai pres
tigioase ale vieții spirituale. Este 
semnificativ pentru amploarea si 
profunzimea legăturilor întrețesute 
între partid și intelectualitate faptul 
că în fruntea organizațiilor și dife-

de cărturari. Este o trăsătură speci
fică a desfășurării procesului revo
luționar in țara noastră faptul că 
tocmai pe măsura amplificării și 
adincirii acestui proces partidul a 
reușit să atragă, progresiv, cercu
rile largi ale intelectualității de la 
mișcarea îndreptată spre obiectivele 
cu caracter general-democratic spre 
telurile unor transformări sociale 
tot mai profunde, revoluționare — 
a căror necesitate obiectivă pentru 
progresul real al țării și pentru in
dependenta sa efectivă se im
puneau tot mai evident. Desfășu- 
rînd o acțiune permanentă de a- 
tragere, de explicare a obiectivelor

partidului nostru, au fost cu hotă- 
rire depășite, partidul relevînd, cu 
deosebită pregnantă după Con
gresul al IX-lea, că în toate dome
niile, și cu atit mai mult în sfera 
culturii și științei, trebuie să se 
stimuleze valorile autentice, să fie 
atrase toate energiile patriotice, să 
se deschidă cîmp larg de afirma
re spiritului creator.

Poziția partidului față de inte
lectualitate se reflectă concomitent 
în preocuparea și acțiunea sistema
tică desfășurată incă de la instau
rarea puterii populare pentru 
formarea unei noi intelectualități din 
rîndurile clasei muncitoare și ță-

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești
ritelor cercuri și asociații legale cu 
caracter antifascist, create din ini
țiativa partidului sau aflate sub in
fluența sa. se găseau cele mai de 
vază figuri ale culturii și științei 
românești.

Patriotismul Partidului Comunist 
în lupta pentru destinele poporului 
român a sporit mereu autoritatea 
sa în fața maselor largi, influența 
exercitată asupra intelectualității, a 
oamenilor de știință și cultură, care 
au văzut în politica partidului su
portul renașterii României, iar în 
concepția sa filozofică — materia
lismul dialectic și istoric — singura 
metodă cuprinzătoare, capabilă să 
dea răspunsuri raționale marilor 
probleme ale dezvoltării „naționale 
și sociale. 23 August, doborîrea dic
taturii fasciste, alungarea, cffltropi- 
torilor hitleriști, deschiderea "porți
lor spre un profund proces revolu
ționar au verificat, în practica so
cială. justețea acestui program.

„Am admirat patriotismul parti
dului comunist și, ca toți intelec
tualii. m-am simțit alături de ■ el, 
socotindu-mă în mijlocul Si in rîn
durile lui“ — sptlnea întteO^'’adu
nare publică George Călinescu, ex- 
primînd opțiunile și convingerile 
politice ale unei întregi generații

' . !

și rațiunilor politicii sale, respin- 
gind sectarismul, partidul a con
lucrat îndeaproape cu intelectuali
tatea. ajutînd-o. cu tact și răbdare, 
să înțeleagă temeinic esența poli
ticii sale. Semnificativ este faptul 
că în plină bătălie pentru cuceri
rea puterii politice de către clasa 
muncitoare, pe listele de candidați in 
alegeri s-au aflat numeroase per
sonalități din cele mai prestigioase 
ale științei și editurii, fie că aceș
tia erau sau nu membri ai partidu
lui — C.I. Parhon, George Enescu, 
Mihail Sadoveanu, George- Călines
cu, Traian Săvulescu, Gala Galac- 
tion. Const. Daicoviciu. Andrei 
Oțetea, Mihail Ralea și alții.

Dialogul receptiv, poziția des
chisă, constructivă a Partidului Co
munist Român față de intelectua
litate a întrunit valorile unei ati
tudini politice principiale și suple, 
ce avea să integreze armonios pro
cesului de edificare a noii orin- 
duiri cVasitotalitatea personali
tăților de prestigiu ale științei și 
culturii românești intr-un flux’ 
normal, firesc, fără convulsii, deși 
in anumite momente s-au mani
festat unele erori sau îngustimi de 
vederi, aprecieri mecanice. Dar 
cum se știe, asemenea tendințe, 
străine de fapt vieții și practicii

rănimii. Astfel, ca urmare a trans
formărilor înnoitoare în planul cul
turii, care a deschis larg porțile 
școlilor pentru popor, transformind 
și învățămîntul într.-un bun al 
oamenilor muncii, a apărut noua 
intelectualitate, care s-a contopit cu 
vechile generații de intelectuali în
tr-un detașament unic de construc
tori devotați ai socialismului.

Noua orinduire a schimbat radi
cal statutul și rolul social al inte
lectualității, poziția acesteia în so
cietate. Pe măsură ce construcția 
socialismului avansează in noua 
etapă, de edificare multilaterală, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale re
voluției științifice și tehnice con
temporane. cresc atît rolul., cît și 
ponderea intelectualității în cadrul 
națiunii noastre socialiste. Procesul 
de apropiere organică a intelectua
lității, de integrare profundă în an
samblul eforturilor întregului popor 
a fost puternic stimulat în anii din 
urmă, ca urmare a orientării fer
me a partidului spre stimularea 
creației științifico-tehniee proprii, 
combaterii tendințelor ce se mani
festaseră în trecut de renunțare la 
dezvoltarea cercetării științifice 
proprii, în favoarea importului de 
licențe din străinătate. Această o- 
rientare s-a conjugat cu faptul o-

biectiv că însăși dezvoltarea acce
lerată a bazei tehnico-materiale a 
societății socialiste oferă un cîmp 
vast de afirmare a creativității in
telectualității tehnice.

In același timp, vasta activitate 
desfășurată de partid pentru for
marea conștiinței socialiste a mase
lor are ca o componentă esen
țială participarea activă a intelec
tualității din toate domeniile cul
turii și artei. Manifestînd o grijă 
deosebită, atenție permanentă șt 
principialitate neabătută, pronun- 
țîndu-se ferm, categoric și consec
vent pentru acțiunea politico-educa- 
tivă și nu administrativă, partidul 
nostru ține seama, în orientarea 
creației spirituale, de tradițiile is
torice și naționale ale culturii ro
mânești, ca și de evoluția științei 
și culturii pe plan mondial. Prin
cipiul călăuzitor al politicii parti
dului în domeniul științei și cul
turii pornește de la premisa că 
înflorirea acestora presupune ma
nifestarea liberă a individualității 
creatorilor, îndrăzneală șli spirit 
novator, promovarea obiectivitătii 
în aprecierea valorilor, examina
rea deschisă, democratică a opinii
lor pe baza concepției materialist
dialectice. evitarea amestecului în 
formele de expresie, concomitent eu 
orientarea fermă spre un bogat con
ținut de idei, cu un profund mesaj 
patriotic, revoluționar, corespunză
tor cerințelor dezvoltării societății 
socialiste, educării maselor. O a- 
semenea concepție și-a găsit întru
chipare în programul ideologic al 
partidului, în ansațnblul măsurilor 
adoptate de Congresul culturii și 
al educației socialiste ; aceeași con
cepție a călăuzit și măsurile adop
tate de Plenara Comitetului Cen
tral la sfîrșîtul lunii junie, cu pri
vire la creșterea răspunderii și au- 
toexigenței făuritorilor de valori 
spirituale, a rolului organismelor 
de conducere colectivă din insti
tuțiile ideologice.

Politica partidului deschide ast
fel în fața intelectualității, ca și a 
întregului popor generoase orizon
turi de afirmare a talentului și 
capacității de creație, știința și 
cultura reprezentînd factori pro
pui sori de cea mai măre în
semnătate în dezvoltarea forțelor de 
producție, a bazei materiale a so
cietății, a întregii opere de edifi
care a societății socialiste, multilate
ral dezvoltate și înaintare ă Româ
niei spre comunism.

Ion M1TRAN

La Complexul expozițional din Piața Scinteii a avut loc simbătă 
deschiderea oficială a „Tirgului de mostre de bunuri de consum — Bucu
rești 1977“. La festivitatea de deschidere au participat tovarășii Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Gheorghe Oprea, 
Miu Dobrescu, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii si industriei alimentare, membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai unor 
centrale industriale, întreprinderi producătoare de bunuri de consum și 
întreprinderi de comerț exterior, specialiști din industrie, comerț si coope
rație. "numeroși oameni ai muncii. 1

Cuvîntul inaugural a fost rostit de tovarășul Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului interior, care a subliniat faptul că a- 
ceastă importantă manifestare economică va marca un nou pas pe linia 
asigurării condițiilor unei mai bune aprovizionări a populației, contri
buind astfel la înfăptuirea politicii partidului de ridicare sistematică a 
nivelului de trai al oamenilor munci» de la orașe și sate.

Peste 200 000 de ex
ponate — de la minus
culul ac de cusut pină 
la complexele usten- 
nile electronice și 
electrotehnice, de la 
roadele simple, ne
prelucrate ale pămin- 
tului. la rafinatele 
produse ale industriei 
chimice si cosmetice — 
totul se înscrie sub e- 
gida comună a preo
cupărilor pentru ridi
carea standardului de 
viată al populației, 
pentru Înfrumusețarea 
fiecărui cămin. Cele 
14 pavilioane oferă 
vizitatorilor, pe o su
prafață de circa 31 000 
de mp, imaginea sin
tetică a eforturilor de
puse, de la închiderea 
celei de-a 7-a ediții a 
tirgului și oină în pre
zent, pentru transpu
nerea în viată a Pre
vederilor Programu
lui de îmbunătățire a 
producției si desface
rii bunurilor de con
sum, a indicațiilor 
date de conducerea de 
partid cu prileiul vi
zitelor în întreprinde
rile de profil, al ex
pozițiilor de lucru or
ganizate in acest răs
timp. precum si în 
cursul vizitei efectua
te la precedentul tirg. 
Varietatea produselor- 
expuse, numărul mare 
de noutăți, grija vă
dită pentru calitate si 
aspect estetic, pentru 
o funcționalitate spo
rită atestă seriozitatea 
cu care toți producă
torii de bunuri de 
consum au urmărit 
materializarea acestor 
prețioase indicații, re
flectă locul de frun
te pe care acest sec
tor al economiei îl o- 
cupă în politica parti

dului si statului nos
tru.

Industria ușoară — 
cel mai important 
dintre expozanți — su
pune marelui examen 
pe care-1 are de dat in 
fata publicului, peste 
20 000 de produse, trei 
sferturi dintre acestea, 
fiind noi. Din îmbi
narea căutărilor pen-

TIRG DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

tru valorificarea supe
rioară a materiilor 
prime din tară, a ex
tinderii procedeelor 
tehnologice moderne, 
cu fantezia si price
perea creatorilor si lu
crătorilor din între
prinderi s-au născut 
mii de articole ce răs
pund atît cerințelor 
strict funcționale, cît 
si celor de ordin este
tic. de modă.

Cele peste o sută de 
garnituri de mobilă 
expuse arată că în
treprinderile de spe
cialitate au tras con
cluziile necesare din 
expozițiile organizate 
anterior. Piesele de 
mobilier sînt concepu
te astfel încît să uti
lizeze la maximum 
spațiul locuinței ; ele

sint. totodată, mai fru
moase și mai funcțio
nale. Pavilionul des
tinat industriei cos
metice si chimiei de 
uz casnic înfățișează 
publicului, spre testa
re, peste 2 000 de ar
ticole dintre cele mai 
variate. La rindul ei, 
tehnica modernă, pre
zentă la tîrg prin ex
ponatele industriei e- 
lectronice si electro
tehnice. in număr de 
peste 800. dintre care 
o sută aflate in pre
mieră, se dovedește a 
fi din ce în ce mai u- 
tilă in gospodăriile 
noastre.

Un pavilion aparte 
este rezervat agricul
turii si industriei ali
mentare. Peste 2500 
de exponate așteaptă 
aprecierea publicului, 
mai eu seamă cele noi.

Sint luate toate mă
surile pentru înre
gistrarea și prelu
crarea opiniilor pe 
care publicul și le 
va exprima, astfel în
cît Ia baza operațiu
nilor de contractare a 
fondului de marfă 
pentru 1978, să stea 
opțiunile certe ale 
cumpărătorilor. In fe
lul acesta, tirgul poate 
avea (și aceasta a do
vedit-o ediția de' anul 
trecut) o puternică in- 
riurire în orientarea 
producției si comer
țului cu bunuri de 
consum.

Așadar, a 8-a ediție 
a Tirgului de mostre 
de bunuri de consum 
dispune de toate con
dițiile pentru a-si a- 
tinge cu succes scopu
rile propuse.

„Tirgul de mostre de bunuri de consum — București 
1977" este deschis pentru public în perioada 14 august — 
11 septembrie, puțind ii vizitat zilnic între orele 10—18, 
iar duminica, între orele 9—18.

Rodica ȘERBAN

Cu privire la prevederile Legii pensiilor și Decretului de majorare a pensiilor, astăzi despre:

REFLECTAREAPRINCIPIULUIECHITĂȚII IN SISTEMUL DE PENSII
Creșterile cele mai mari se aplică pensiilor mici

COMPLEXUL DE MĂSURI STABI- 
JT DE PARTID Șl DE STAT PEN- 
rRU ASIGURAREA CREȘTERII BU
NĂSTĂRII GENERALE A OAMENI- 
_OR MUNCII SE CARACTERIZEAZĂ 
9RINTR-UN PRONUNȚAT SPIRIT 
9E ECHITATE Șl DREPTATE SO
CIALĂ, REFLECTAT CU LIMPEZIME 
Șl IN NOUL SISTEM DE PENSII.

lată citeva calcule simple care 
lustrează materializarea acestui 
principiu în Legea pensiilor și în 
Secretul de majorare a pensiilor.

Față de creșterea medie de 23,2 
a sută, sporurile mai mari se apli- 
:ă la pensiile mici — unde PRO
CENTUL ESTE DE 40 LA SUTĂ — 
ar ia pensiile mai mari procentul 
scade treptat pină la 8 la șută. în 
acest fel, raportul dintre pensiile 
mari și mici nu numai că nu se am
plifică, din contră se reduce, asi- 
jurindu-se astfel mijloace corespun
zătoare de trai și pentru cei care au 
in prezent venituri mai mici. De 
exemplu, RAPORTUL DE PÎNA ACUM 
INTRE O PENSIE DE 400 LEI Șl 
Î000 LEI ERA DE 7,5. PRIN NOILE 
MAJORĂRI RAPORTUL SE REDUCE 
LA 5,8.

Creșterile mai substanțiale prevă- 
:ute pentru pensiile mici țin seama 
de faptul că, în trecut, oamenii mun
cii au fost pensionați in raport de 
retribuția existentă în acele condiții, 
de posibilitățile de atunci ale eco
nomiei.

DE MENȚIONAT CĂ ACESTE MA
JORĂRI PROPORȚIONALE NU CON
DUC LA UNIFORMIZARE. MENIREA 
LOR ESTE DOAR ACEEA DE A 
ASIGURA SPORIREA VENITURILOR 
BĂNEȘTI TUTUROR CATEGORII
LOR DE PENSIONARI — IN SPI
RITUL ETICII Și ECHITĂȚII SOCIA
LISTE, AL GRIJII SOCIETĂȚII NOAS
TRE FAȚĂ DE TOȚI CETĂȚENII ȚA
RII. lată, in tabelul alăturat, citeva 
exemple.

(Creșterile arătate in tabelele ală
turate se aulică, conform Decretului 
de majorare a pensiilor, în două e- 
tape : prima etapă de la 1 august 
ac., cînd se acordă jumătate din ma
jorarea prevăzută ; a doua etapă — 
în anul 1979, cînd se va acorda cea
laltă jumătate din majorare).

Procentul de calcul al pensiilor 
— in raport de venituri

După cum se știe, pînă acum 10 ani șl la noi, ca și în multe țări as
tăzi, pensia era plafonată; nivelul ei nu putea depăși 1 200 iei, Indife
rent de veniturile realizate de oamenii muncii în perioada activă, in noul 
sistem — fără plafonare maximă — se asigură creșterea pensiei în ra
port cu veniturile, ceea ce dă posibilitatea să se ajungă la pensii cît mai 
mari. Oamenii muncii sînt cointeresați astfel în desfășurarea unei activi
tăți cît mai utile societății șl lor înșiși, în sporirea calificării profesionale, 
retribuția lor — deci și baza de calcul a pensiei — sporind în funcție de 
cantitatea și calitatea muncii depuse.

Legea pensiilor, realizînd un raport echitabil între veniturile provenite 
din retribuție și pensii, are totodată în vedere asigurarea unor condiții co
respunzătoare de trai pentru toți oamenii muncii, cei cu retribuții mal mici 
beneficiind de procente sporite de calcul al pensiilor.

Exemple pentru GRUPA I de MUNCĂ, la o vechime integrală

La o retribuție tarifară La o retribuție tarifară
de de

1 500 LEI 2000 LEI
procentul de calcul al procentul de calcul al

pensiei este de pensiei este de

80 la sută 75 la sută
Pensia este deci Pensia este deci

1200 LEI 1500 LEI

La o retribuție tarifară 
de

3000 LEI
procentul de calcul al 

pensiei este de

65 la sută
Pensia este deci

1950 LEI

La o retribuție tarifară 
de

4000 LEI
procentul de calcul al 

pensiei este de

60 la sută
Pensia este deci

2400 LEI

Procente diferențiate — mai mari pentru retribuțiile mici 
— sînt stabilite prin lege și pentru celelalte grupe de muncă, 
11 și 111. De menționat că Ia sumele arătate mai sus se adaugă 
sporurile pentru depășirea vechimii in muncă și pensia su- 
plimentară.

Principiul echității sociale se reflectă în sistemul de pensii 
și sub alte forme. Asupra lor vom reveni.

Mihai IONESCU

Timpul productiv
(Urmare din pag. I).

nală si, în. ultimă instanță1, noi 
toți. O asemenea pierdere de 
timp, pe un șantier de construcții de 
locuințe, cine o suportă ? Tot noi. 
Căci ea determină mutarea cu întir- 
ziere a cetățenilor in noile locuințe, 
imobilizează importante forte de 
muncă si de utilaje care ar putea 
lucra pe alte șantiere, pentru a con
strui alte case. De aici, necesitatea 
imperioasă a înlăturării acestor de
ficiente. a stopării ..hemoragiei'1 de 
timp bun de lucru în toate întreprin
derile. pe toate șantierele.

în cadrul economiei noastre am 
obtinut în activitatea industrială 
progrese mari, am reușit să asi
milăm produse și instalații de 
înalt nivel tehnic și calitativ. Trebuie 
ca și în domeniul ordinii și discipli
nei în muncă să facem o cotitură 
radicală. Să ne Însușim, la nivelurile 
cele mal înalte, și modul de organi
zare a muncii ! Așa cum ne propu
nem și reușim să asimilăm produse 
de virf pe plan mondial, tot așa să 
asimilăm modalitățile de virf în ce 
privește organizarea și disciplina 
producției.

Dezvoltarea in ritmuri înalte a pro
ducției materiale, creșterea puterni
că a productivității muncii >■— la ni
velul celor mai bune realizări din 
țară și de peste hotare — necesită 
promovarea curajoasă, pe scară lar
gă, a progresului științifico-tehnic, pe 
baza unei discipline ferme, caracte
ristică producției industriale moder
ne, producție care se bazează pe au
tomatizarea și mecanizarea muncii, a 
proceselor tehnologice, tocmai în sco
pul cîștigului maxim de timp, cores
punzător înfăptuirii obiectivelor de 
amploare ale cincinalului. Prin a- 
ceasta, nu numai că sporește randa
mentul muncii, dar se reduce sub
stanțial numărul lucrătorilor necali- 
ficați și auxiliari — deci se realizea
ză un dublu cîștig de muncă socială, 
în mod firesc, mecanizarea și auto
matizarea înseamnă o strictă orga
nizare a producției, mers de ceasor
nic in toate fazele procesului pro
ductiv.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid să desfășoare o 
muncă politică temeinică, serioasă 
pentru a sădi adine în conștiințe res
pectul față de timpul, de muncă, pen
tru a crea un adevărat reflex de 
respingere a tot ce înseamnă pier
dere de timp.

Fiecare om al muncii trebuie să ac
ționeze ferm pentru întronarea unui 
climat de intransigentă fată de 
problemele disciplinei in muncă. 
Ferm, cu înaltă conștiință mun
citorească. in scopul întăririi or
dinii și disciplinei în fiecare din 
cele 480 de minute ale schimbu
lui de lucru, pentru ca timpul 
să fie valorificat cu productivi
tate superioară — iar aceasta să ducă 
Ia producție fizică suplimentară, la 
venit național suplimentar, singura 
bază trainică. în condițiile țării noas
tre, pentru lichidarea rămînerii în 
urmă, pentru creșterea bunăstării po
porului.
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OAMENI DE SEAMA Al SOCIETA ȚII NOASTRE
Adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi 

i-au ales să-i reprezinte în forumurile conducerii muncitorești
9

Prin fapte, argumentat - 
despre democrație

GHEORGHE BURUC
muncitor, Erou al Muncii Socialiste 

întreprinderea „23 August"- 
București

Cu doar cîteva zile în urmă, to
varășii de muncă ai comunistului 
Gheorghe Buruc i-au definit încă 
o dată calitățile într-o adunare a 
răspunderilor și deopotrivă a satis
facțiilor — adunarea generală a 
oamenilor muncii. S-au rostit cu
vinte frumoase. Nu multe, mi s-a 
spus. De oe ar mai fi nevoie de 
multe cuvinte cind practic Eroul 
Muncii Socialiste este atît de cu
noscut. cind faptele sale de muncă 
și de omenie s-au înscris de-a lun
gul anilor în viata și memoria co
lectivului de la ..23 August".

îl privesc rie eroul acestor rîn- 
duri și notez : chip cu linii calme, 
păr argintiu, ochi limpezi ce te 
privesc deschis. Un om obișnuit. 
Un muncitor al ziilelor noastre. Cind 
rostește cuvintele — despre sine, 
cu multă zgîrcenie. despre alții mai 
dezinvolt, cu un nedisimulat entu
ziasm — nu le însoțește de gesturi 
largi, fraza are simplitate, ocolește 
momentele retorice, lăsind nu o 
dată spatii albe între vorbe, parcă 
încredințat că elle nu pot decît să 
schițeze contururile unei realități 
mult mai încăpătoare.

„Niciodată nu poți fi mulțumit 
pe deplin, mereu mai rămîne ceva 
ce putea fi făcut mai bine. Nici o 
locomotivă nu seamănă cu cealaltă. 
Lumea e în evoluție. în tinerețe 
veneam în galenti la serviciu. în 
salopetă. Asta era acum 30 de ani. 
Să-mi arătati pe cineva care mai 
pleacă, după schimb. în salopetă. 
Nimeni. Și asta înseamnă progres. 
La început lucram vagoane cister
nă și locomotive cu aburi, că-i 
trebuiau mecanicului trei ceasuri 
să se curețe de zgură după o cursă. 
Acum, pleacă la drum în costum, 
cu cravată, ca diplomații. Apasă pe 
trei butoane și locomotiva pornește. 
Probabil ar trebui să aflăm ..cheia" 
ca să apese pe un singur buton. Și 
asta tot progres înseamnă".

Muncitor din 1943 la „Malaxa", 
la începutul lui 1945 Gheorghe Bu
ruc intra în partidul comunist, după 
ce in toamna lui 1944 intrase in 
U.T.C. „Am participat la toate lup
tele pentru schimbarea guvernului 
reacționar de atunci, pentru în
scăunarea democrației. Eram in 
coloană cînd guvernul Rădescu a 
început să mitralieze. Toate astea 
nu ne-au înfricoșat, ne-au solidari
zat. Pînă la victorie !“. Și așa co
munistul Gheorghe Buruc a trăit, 
muncind, o întreagă istorie, punînd

„E mult pînă-ti găsești locul în
tre războaie, astfel încît să te afli 
tot timpul aproape de acea mași
nă anume, unde se rupe un fir. îl 
legi iute, fără să pierzi o clipă, 
apoi dai din nou drumul războiu
lui". Explicația ar fi putut rămîne 
de domeniul strict tehnologic dacă 
țesătoarea Agneta Medt. de la În
treprinderea sibiană „Libertatea", 
n-ar fi continuat : „La fel și-n 
viată. Important este să-ti găsești 
locul, să fii totdeauna acolo și cînd 
este nevoie de tine".

Greu de precizat cînd anume a 
simtit Agneta Medt că și-a aflat 
„locul în viață". Poate cînd i-a a- 
părut prima oară portretul la pa
noul fruntașilor. Și, de aproape 
zece ani, prezenta sa la panou 
spune totul despre harnica țesă
toare : stofele produse la războaie
le supravegheate de ea răspund 
fără reproș tuturor criteriilor de 
calitate.

întreprinderea a crescut, exigen
tele — la fel. Au fost aduse noi 
războaie. Atunci a apărut întreba
rea : să se construiască pentru ele 
o hală nouă, sau să fie instalate 
în spatiile libere din hala existen
tă ? Iată problema care trebuia 
soluționată de întregul colectiv, de 
consiliul oamenilor muncii. Fieca
re răspuns cu noianul său de pro
bleme. Prima soluție ar fi însem
nat nefolosirea noilor mașini de 
înaltă productivitate pînă la înăl
țarea halei, plus cheltuielile spe
ciale destinate construcției. A doua
— folosirea halei existente. în 
ditiile creșterii numărului de 
laje. deci si de muncitoare.

con- 
uti- 
care

umărul, inima, ideile la dezvoltarea 
întreprinderii. Pină la ziua de 
azi cind se fac produsele cele 
mai prestigioase. Care sint? — 
întreb. „Locomotivele la care lu
crez". imi răspunde fără ezi
tare. Se corectează: „N-as vrea 
să se creadă că... Și fabricația 
de tipuri și puteri de motoare cu 
o tehnicitate mare, cu niveluri de 
concurentă cu cei mai renumiți din 
lume. Utilaje complexe... Noi sin- 
tem un mecanic-șef pe țară. Am 
dat utilaje pentru toate marile com
binate și uzine — pentru combina
tele chimice, pentru siderurgie — 
la Galati, la Hunedoara...

Probleme de actualitate ? „Calita
tea... Nu mergem întotdeauna cu 
pașii de care e nevoie. Și nu e 
vorba numai de calitatea produse
lor, ci și de calitatea omului". 
Adaugă : „Mai avem cite ceva de 
luptat pentru o calitate superioară 
a omului, a tuturor. Trebuie să ne 
apropiem de oameni. Mai ales de 
tineri. Depinde mult în viata de 
muncitor a unui tinăr dacă l-ai a- 
jutat să facă bine primii pași. Am 
fost numit șef de echipă cind 
aveam 23 de ani. De atunci pînă 
azi am avut o mîndrie : să-mi știu 
echipa pe locurile fruntașe. Nu din 
orgoliu, ci ca să știu că mi-am fă
cut datoria".

An de an, în fata a noi și noi 
sarcini, reușind mereu să le dea 
de rost. Buruc a devenit un adevă
rat stilp al uzinei. Printre autorii 
de frunte, cu autoritate profesiona
lă, ai familiei de locomotive, năs
cută la „23 August". Autor totodată 
al unei mari familii de meseriași 
de mina întîi. Autor de ingenioase 
soluții tehnice : îmbunătățiri con
structive la instalația electrică, la 
amenajările de lăcătușărie interi
oară la locomotive. („Prin soluțiile 
găsite s-au adus economii de a- 
proape un milion lei"). Participant 
activ în consiliul oamenilor muncii, 
mereu preocupat de rezolvarea op
timă a problemelor cu care se con
fruntă întreprinderea, dind expre
sie concretă, prin propunerile sale, 
prin sugestii și inițiative prețuite 
pentru spiritul lor rațional, pentru 
eficiența nu o dată verificată, a 
acelei realități încetățenite în viața 
Întreprinderilor noastre pe care o 
numim cu simplitate democrația 
muncitorească. Democrație pe care 
Gheorghe Buruc o concepe in sen
sul că „trebuie respectat 'fiecare 
om, ascultat". Așa. din consultarea 
largă cu oamenii, de pildă, s-a năs
cut propunerea acceptată ca orga
nizarea secției de locomotive pe 
tacte de montaj, montarea instala
ției electrice sau a instalației de 
aer să se facă în faza a treia, nu 
în a doua, cum se prevăzuse inițial.

...Iată doar cîteva din multele 
fapte, gînduri pe care le-am aflat 
intr-o îndelungată convorbire cu 
comunistul Gheorghe Buruc, omul 
cu ochii limpezi, cu privirea dreap
tă, cum îi este însăși viața. Omul 
care mi-a spus cu simplitate : 
„Muncitorul comunist este, trebuie 
să fie etalon de conduită în viață 
si muncă". Si a adăugat: „Omul nu 
greșește dacă întreaga viață face 
totul ca să se vorbească lucruri 
bune despre el. Democrația noas
tră muncitorească deschide drumul 
larg către împlinirea unui asemenea 
ideal moral, comunist". Un amă
nunt semnificativ : dacă are o șe
dință și urmează să facă drumul 
din secție pînă la comitetul de 
partid, trebuie să-și ia o marjă de 
siguranță pentru a ajunge la timp, 
pentru că. in drum nu se poate să 
nu fie solicitat de 4—5 tovarăși cu 
diferite probleme. Alt amănunt : 
acum, de pildă, ne despărțim pen
tru că urmează să facă o vizită la 
doi muncitori, pentru ca apoi, în 
cunoștință de cauză, să se ia o 
decizie cu repartizarea unor lo
cuințe.

Amănunte ? Nu, simple adevăruri 
despre un comunist, despre un 
muncitor intre muncitori.

Nicolae DRAGOȘ

și așa se cam descurcau greu prin
tre războaie cînd își aduceau țe
vile cu fire. A fost cea mai „fier
binte" ședință a consiliului oame
nilor muncii. Agneta Medt. după 
ce s-a consultat îndelung cu tova
rășele sale de muncă — adunînd 
numeroase propuneri înțelepte de

„Din clipa aceea m-am simțit 
răspunzătoare 

de toată întreprinderea"

îmbunătățire a fluxului tehnologic
— a susținut ferm a doua soluție. 
Nu să se înalte o nouă construc
ție. costisitoare, ci să se folosească
— cu spirit gospodăresc — hala 
existentă. Deci — o mai bună și 
mai riguroasă organizare a mun
cii, mecanizarea transportului in
tern.

Iar demonstrația „pe viu" a fă
cut-o prima dată tocmai Agneta 
Medt. De la vorbă la faptă, de la 
propunere la realizare. Deci noile 
războaie puteau fi montate cu 
succes în hala existentă. A vorbit 
din nou cu celelalte țesătoare. Da,

în aparență, sau în semnele ex
terioare ale Elvirei Tripșa. nu aflu 
nimic din ceea ce înclinam să cred 
că ar scoate involuntar in evidență 
trăsăturile unui erou. O vorbă cal
mă. blîndă. parcă incapabilă să ri
dice tonul spre a se „impune". Cred 
că forța ei vine dintr-o perfectă 
ordine interioară, din acea armo
nie între suflet și gînd. din tainicul 
și rar intilnitul acord intre cum 
este omul în realitate și cum îl văd 
cei în mijlocul cărora trăiește și 
muncește.

Este tehnician principal la labo
ratorul instalației de anhidridă fta- 
lică, președintă a comisiei femeilor 
din combinat si membră a consi
liului oamenilor muncii — la pri
mul ei mandat în acest for de con
ducere muncitorească a complexe
lor treburi ale întreprinderii. A 
pornit dintr-un sat de pe lingă 
Ianca Brăilei, s-a școlit în meseria 
de chimistă la Copșa Mică, unde 
și-a întilnit și omul de o viață și 
de aceeași muncă (maistru meca
nic tot aici, la Brazi), a lucrat o 
vreme pe la Borzești și din ’65 
aparține, cit ține „ziua-lumină". 
combinatului supranumit „conste
lația Brazilor".

„Știți cum am început ? Luptînd 
cu o prejudecată. Cu afirmațiile 
unora că. aici, n-ar fi muncă pen
tru femei. Fals ! Le-am spus : Tot 
ce faceți voi. bărbații, sîntem in 
stare să facem și noi. dar în felul 
nostru, cu sensibilitatea noastră și 
acuratețea noastră de spirit și de 
dragoste față de ordine și armonie. 
Nu există treburi de la care să fim 
excluse, și locurile ce ni se cuvin 
nu trebuie să le ocupăm prin do
zarea în «procentaje», ci conform

Mandatul colectivului -
exigența comunistă

Să intri vreme de 42 de ani 
pe poarta aceleiași fabrici...

La Congresul consiliilor oameni
lor muncii. într-una din secțiunile 
sale de lucru, s-a urcat la un mo
ment dat la tribună un bărbat 
făurit parcă dintr-un amestec fra
pant de blindețe liniștită și de ma
sivitate ardentă. Lat în umeri, 
înalt, de-o soliditate impresionantă, 
părea să întruchipeze, însăși imagi
nea forței ce-o dă industria cimen
tului și al cărei reprezentant era la 
congres. în acele momente. cind 
vorbea la tribună, cu un timbru 
bărbătesc, despre exigențele demo
crației muncitorești, nu trebuia să 
fii psiholog ca să-ți dai seama că 
vorbitorul, Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Mihăiescu, secretar al co
mitetului de partid la Combinatul 
de lianți și azbociment de la Fieni, 
este un om la care vorba și fapta 
se împlinesc armonios, indisolubil 
înscrise în mandatul său muncito
resc.

Am căutat imediat să-1 cunoaș
tem și, în pauza următoare, într-o 
convorbire pe drept cuvînt revela
toare, ne-am dat seama că ne 
aflăm în fața unui muncitor in
tr-adevăr reprezentativ pentru des
tinul clasei noastre muncitoare. 
După terminarea școlii profesio
nale în 1953, băiatul din Moldova 
(din Udestii lui Eusebiu Camilar) 
s-a dus la Tîrgoviște pentru a-și 
vizita fostul director de școală și 
care, între timp, devenise director 
la centrul școlar metalurgic din 
Tîrgoviște. tutelat de vechea fabrică 
de ciment de la Fieni. Și iată, din 
această reîntîlnire a elevului cu 
cel mai respectat și iubit dintre 
profesorii săi, Gheorghe Mihăiescu 
și-a decis destinul, angajîndu-se la 
Fieni. A urmat apoi cursurile unei 
școli de maiștri și, în acest chip, 
și-a statornicit viata si idealul său 
de muncă în peisajul ciclopic al ma
rilor cuptoare de clinker.

De la început, comunistul din el 
a înțeles ca pe o sarcină personală 
comandamentul partidului de a 
spori producția de ciment necesară 
vastelor șantiere din întreaga tară.

se poate. Avînd acest mandat 
muncitoresc. s-a . putut angaja 
ferm în fața consiliului oamenilor 
muncii : „Noi răspundem de reu
șita acțiunii". „Vă spun drept, din 
clipa aceea am simtit cu adevărat 
că sint stăpînă nu numai pe cele 
patru războaie la care lucram, ci 

pe întreaga secție, pe întreaga în
treprindere — își amintește țesă- 
toarea. La fel și colegele de mun
că. Dar tocmai această conștiință 
ne-a ajutat să ne impunem ideea. 
Rezultatul ? Productivitatea mun
cii s-a dublat".

Că nu e ușor să fii stăpîn. să-ti 
asumi răspunderea pentru bunul 
mers general, a simtit-o în repe
tate rinduri. Iată, in cazul țesă
toarei Didina R„ care a lipsit în
tr-o zi de la lucru, lăsind în pă
răsire patru războaie. Calculul era 
necruțător: în schimbul respectiv 
s-ar fi pierdut 164 metri de stofă.

să ne ajutați să demonstrăm că și 
aici ne este locul ? Realizați o 
etanșeitate perfectă a tuturor in
stalațiilor. Faceți ca într-un com
binat petrochimic să poată înflori 
trandafirii. Noxele sint o prejude
cată, nu «incapacitatea» noastră de 
a rezista asaltului lor. Luptați cu 
poluarea. Noi sîntem primele care 
vă vom ajuta să învingeți. Căci 
aerul acestui oraș, aerul pe care îl

respiră copiii noștri trebuie să fie 
pur și sănătos. Și știți care a fost 
rezultatul ? O revizie milimetrică a 
tuturor coloanelor de distilație și 
rafinare, a tuturor instalațiilor, am
plasarea de sisteme de ventilație 
de mare randament, dar mai ales 
o mai bună organizare a fiecărui 
loc de muncă. Și ați văzut stratu
rile noastre de flori ? încă nu sint 
așa cum ni le-am dori să fie. dar 
vă asigur că vor fi aproape ca la 
«Codlea»... Atungi. la început, eram 
aici doar vreo sută de femei. Toate 
laborante. Acum sîntem de 12 ori 
mai multe și peste șapte sute din
tre noi lucrează direct în producție, 
la instalații. Prejudecata a trebuit 
să dea înapoi".

„Știți cum am început? 

Luptînd cu o prejudecată"

Acest orizont de înțelegere i-a dat 
tăria să spargă vechi obișnuințe și 
rutine, să caute căi noi, îndrăznețe 
pentru ridicarea productivității la 
fiecare loc de muncă. Astfel, an de 
an, a adus numeroase perfecționări 
tehnice, toate de o frapantă nouta
te și ingeniozitate. Dintre nume
roasele sale creații, larg apreciate 
de întregul colectiv al combinatu
lui. „înregistrate" de graficele de 
producție în continuu urcuș, s-au 
impus un dispozitiv pentru regla
rea automată a tirajului în funcție 
de temperatură la cuptorul de clin
ker, un panou de comandă semi
automată pentru conducerea pro
cesului de ardere la cuptoare și 
multe altele. Este și al lui meritul 
că, astăzi. Combinatul de lianți și 
azbociment din Fieni are o produc
tivitate record, pe fiecare munci
tor : de aproape 30 de ori mai mare 
față de anul 1938. Iar în strînsă le
gătură cu acest ridicat nivel de 
productivitate apar și importantele 
economii înregistrate în primul se
mestru al acestui an : 1 400 tone 
de combustibil convențional. 6 mili
oane kWh energie electrică. 118 
tone azbest și 60 tone metal.

în această amplă acțiune de va
lorificare) a rezervelor interne, 
Gheorghe Mihăiescu este unul din
tre promotorii cei mai exigenți. Nu 
odată, atît în adunarea generală a 
angaiatilor. cit si în ședințele de 
lucru ale consiliului oamenilor 
muncii, el a argumentat cu puterea 
faptei, a exemplului său personal, 
posibilitatea ca întregul colectiv 
să-și sporească substantial aportul 
la realizarea programului de inves
tiții fără egal din cincinalul revo
luției tehnico-științifice. „Noi tre
buie să acționăm în spiritul răs
punderii muncitorești fată de inte
resele generale ale economiei noas
tre socialiste, constienti că sporirea 
avuției naționale, situarea tării 
noastre în rîndul statelor dezvol
tate depind direct de fiecare din
tre noi". Conștiința de proprietari 
și producători a cimentiștilor din

AGNETA MEDT
țesătoare, întreprinderea 

„Libertatea“-Sibiu

Numai că tovarășele ei de muncă 
n-au lăsat „calculul hîrtiei" să se 
adeverească. Au preluat ele răz
boaiele. Și producția n-a suferit. 
Dar spiritul de ordine și discipli
nă ? „...nu. n-am amînat discuta
rea cazului pînă la o viitoare șe
dință, să se răcească. Am pus-o pe

Elvira Tripșa are în mînă un 
exemplar din Buletinul oficial. 
Este numărul in care a fost publi
cată Legea calității produselor. O 
întreb de ce îl poartă cu ea. „Dacă 
vreți să știți, imi spune, pentru 
noi asta devine de acum un fel de 
lege a legilor. Și pînă acum pro
blema calității era pentru noi prio
ritară și esențială, dar tot ce am 
năzuit devine literă de lege. Para

metrii produselor noastre încep du 
controlul calității de la materia 
primă la produsele interfazice și 
pînă la cele finite. Rezultatul 1 
Nici o reclamație. nici de la clienții 
interni și nici de la cei externi. Și 
trebuie să știti că exportăm în 
peste 50 de țări la vreo două sute 
de firme. Iar capacitatea combina
tului nostru a crescut în ultimele 
două cincinale de trei ori. urmînd 
ca, pînă în 1980, să mai crească o 
dată. Pentru asta cadrele noastre 
trebuie să-și perfecționeze continuu 
calificarea, căci creșterea plănuită 
nu se va realiza prin umflarea 
schemei, ci în cea mai mare parte 
prin .mărirea productivității mun
cii și prin înalta specializare a tu-

GHEORGHE MIHĂIESCU 
maistru, Erou al Muncii Socialiste 
Combinatul de lianți și azbociment- 

Fieni

Fieni am descifrat-o, din spusele 
sale, sub forma unui lapidar și ex
presiv bilanț muncitoresc : colecti
vul a realizat în prima jumătate a 
acestui an peste plan 15 000 tone 
ciment, 85 km tuburi din azboci
ment, 50 000 mp plăci azbociment, 
iar planul la export a fost depășit 
cu 5,6 milioane lei valută.

Aș sărăci însă imaginea omului 
dăruit deplin muncii sale, dacă 
n-aș aminti măcar în treacăt cali
tățile umane ale acestui comunist, 
dăruit deopotrivă oamenilor. Mo
dest, profund, receptiv. De la tî- 
nărul proaspăt intrat pe poarta 
combinatului pînă la veteranii cup
toarelor. cei din preajma lui îi cu
nosc și-i apreciază vorba dreaptă 
și sprijinul de tovarăș.

...Parcă îl văd în zilele marelui 
forum al clasei muncitoare, parcă 
îi aud cuvintele rostite la tribună. 
Știu, ințeleg acum ce răspundere e 
cuprinsă în exercitarea mandatului 
muncitoresc.

Petru V1NT1LA ? 
_____________________y

vinovată în discuția colectivului, 
chiar a doua zi — pe loc. Așa cum 
ne-o cer disciplina, democrația 
noastră muncitorească". Iar peste 
o jumătate de an. portretul Didi- 
nei R. a apărut la panoul frunta
șilor. „Răspundem nu numai de 
calitatea producției, ci și de cali
tatea oamenilor. Mai ales de pre
gătirea din timp a schimbului de 
miine". Și- rostind aceste cuvinte 
care tin de același gînd al ei — 
„locul in viață" — Agneta Medt 
adaugă cu mindrie maternă faptul 
că elevele de la școala profesio
nală din Cisnădie, pe care ea le-a 
pregătit pentru concursul pe țară 
„Cel mai bun tinăr țesător". au 
ciștigat citeva locuri fruntașe.

Adevărata surpriză a convorbirii 
noastre a constituit-o finalul ei. 
Țesătoarea ne-a recitat cu o voce 
caldă cîteva versuri în limba ger
mană. în traducere brută, ele sună 
așa : „între aceste fire nesfîrșite / 
din care se țese stofa ca o viată, / 
ascult bătăile mașinilor ca niște 
inimi / de român, de german, nu 
știu, dar de stăpîn". Versurile sint 
scrise de ea. Ca și următoarele, 
dintr-o altă poezie, compusă în 
limba română : ....Mă simt ușoară
ca un fulg de nea / pe-acest pă- 
mînt, pămîntul meu natal /... Și-mi 
place atît de mult ca-n viață / 
spărgind a norilor perdea. / să-mi 
mingii fetele pe fată / cu palma 
ca un fulg de nea".

Muncește, creează, conduce, vi
sează... O astfel de personalitate 
poate ea însăși inspira poezie.

Laurențiu DUȚA
___________>

ELVIRA TRIPȘA
laborantă, Combinatul petrochimic- 

Brazi

turor angajatilor. Nu vă spune ni
mic faptul că aproape jumătate din 
angajații combinatului sint cuprinși 
în diferite forme de învățămint și 
perfecționare a calificării lor ? Nu
mai așa vom putea să facem din 
această lege a calității legea auto- 
exigenței noastre".

O întreb pe Elvira Tripșa cum iși 
îndeplinește mandatul de membră 
a comitetului oamenilor muncii. 
„Ascultînd oamenii. îmi place mai

...Să nu poți dormi nopți la rînd 
pentru că ti-a încolțit o idee, pen
tru că trebuie neapărat să descoperi 
poteca ce duce către împlinirea ei, 
pentru că altfel n-ai in ce-ti pre
țui zilele prin care treci, este in
contestabil un act de aleasă con
știință muncitorească.

...Să intri vreme de peste patru 
decenii pe poarta aceleiași între
prinderi, să dai binețe oamenilor 
ce te salută cu stimă si prietenie 
este, neindoielnic. un act de stator
nicie. de etică muncitorească.

...Să treci in fiecare zi pe lingă 
tovarășii tăi de muncă, să-i vezi 
trudind la fabricarea nu știu cărui 
produs și gîndul că le-ai putea 
ușura munca să te obsedeze zile 
și nopți, gindul că le-ai putea spo
ri rodnicia muncii să te apese ca 
o povară de care să nu te poți 
desprinde decit după ce ,le-ai pus 
la dispoziție un nou dispozitiv, o 
mașină, este, de asemenea, o pre
țioasă trăsătură de caracter for
mată la școala muncii.

...Să ai răbdare să-i pui mai tî- 
nărului tău tovarăș de muncă 
unealta în mină și să-1 înveți cum 
s-o minuiască pentru ca lucrul care, 
,de fapt, ii poartă numele să fie 
și bun și de folos, să-1 înveți apoi 
să gîndească in ce fel ar putea el 
însuși să-și perfecționeze unealta, 
reprezintă o probă de conștiință, 
de generozitate și răspundere co
munistă fată de schimbul de miine.

...Să treci peste greutăți nu oco- 
lindu-le comod, ci gîndindu-te me
reu cum poți face ca asemenea ne
ajunsuri să nu-ti mai iasă în cale, 
tie și celor între care muncești, 
este nu un act de precauție, ci o 
dovadă palpabilă că te simți deo
potrivă proprietar, producător și 
beneficiar a tot ce te înconjoară.

Așa mi-a fost prezentat de către 
Szabo Irina, secretara comitetului 
de partid al întreprinderii textile 
„Oltul" din Sfintu Gheorghe. teh
nicianul Barabas Lajos. șeful sec
ției filatură, membru în consiliul 
oamenilor muncii de la înființarea 
acestui organism, unde oamenii l-au 
reales cu aceeași încredere. De pa
truzeci si doi de ani. Barabas Lajos 
intră pe poarta aceleiași întreprin
deri. Activitatea sa se confundă cu 
orocesul de modernizare a întreprin
derii. cu urcușul nici măcar visat 
la naționalizare, cu împlinirile so
cialiste ale acestui harnic și pa
sionat colectiv, distins cu înalte or
dine pentru realizările obținute si 
obișnuit să se afle mereu în primele 
rinduri ale fruntașilor textiliști din 
tara noastră. De la oamenii care 
i-au încredințat „mandatul demo
crației muncitorești" a învățat să 
privească în fiecare zi altfel secția, 
mașinile pe care le conduce, să se 
sfătuiască cu toți membrii colecti
vului ce și cum să facă pentru ca 
realizările să fie mereu mai bune, 
pentru ca disciplina să nu se fisu
reze în nici un fel. pentru ca răs
punderea. conștiința muncitorească 
să se afle mereu în acțiune. Și a 
izbutit prin exemplul său personal, 
pentru că „Oltul" a fost a doua sa 
casă, iar sutele de muncitori ce for
mează colectivul filaturii — a doua 
sa familie.

într-o vreme s-a pus cu acuitate 
problema valorificării la cote mai 
înalte a materiilor prime, respectiv, 
a bumbacului. în condițiile în care 
o importantă cantitate era socotită 
deșeu și valorificată ca atare la 
preturi derizorii, cu mult mai mici 
decit dacă bumbacul ar fi fost 
transformat în fir. în țesături. Și, 
împreună cu inginerul Bucs Iosif, 
după multe și nenumărate nopți

mult să-i ascult pe ei decît să mă 
ascult pe mine. De fire, sint mai 
mult tăcută. Dar și cind deschid 
gura ! Atunci. înseamnă că am ceva 
de spus. Și o spun. Fără să bat cu 
pumnul în masă și fără să mă las 
biruită de tremurul din glas. Nici
odată insă altceva decît gindurile, 
propunerile pe care mi le-au în
credințat colegele mele. Adică acele 
probleme pe care le-am dezbătut 
împreună și ele s-au dovedit ne
cesare să ajungă la urechile tutu
ror... Noi. la calitate, avem un cu- 
vint greu de spus. Și-l spunem. 
Așa s-a înțeles că rezultatele «in- 
terfazicului» — asta înseamnă con
trolul calității produselor interme
diare — sint decisive pentru cali
tatea produselor finite. în fond, 
pentru noi. cei sau cele ce simțim 
că sintem fiecare o părticică din 
această energie umană si morală 
colectivă care pune in mișcare în
tregul combinat, calitatea produse
lor este sinonimă cu calitatea omu
lui. Poate vi se par cuvinte mari 
cele ce vă spun, si mie nu-mi plac 
vorbele mari, dar asta ne-am 
spus-o noi. femeile. între noi. și 
pină la urmă văd că au inteles-o 
și bărbații. Să știti că. aici, la noi, 
sint femei pe care nu le pot ajunge 
și depăși bărbații... Ce imi propun 
pentru programul meu viitor ? 
V-am spus : să-i conving, pe toți 
cei alături de care îmi desfășor 
munca, de un lucru — să nu pri
vească problema promovării fe
meii prin procente, ci conform va
lorii ei reale. La produse, calita
tea. La om. valoarea 1 Acum, da- 
ti-mi voie să mă duc că mă aș
teaptă colegele...".

Ioan GR1GORESCU

BARABAS LAJOS
tehnician, întreprinderea „Oltul"' 

Sf. Gheorghe

albe, au inventat o nouă tehnolo
gie de prelucrare a fostelor de
șeuri, realizînd în felul acesta o 
economie anuală de peste 100 de 
tone de bumbac. Mereu cu gindul 
Ia interesele generale ale întreprin
derii, Barabas s-a dovedit în fapte, 
nu in vorbe, un asiduu promotor 
al progresului tehnic. Astfel, el este 
autorul unui număr de peste 25 
inovații care au adus întreprinderii 
o economie de aproape 5 milioane 
lei. Kelemen Ludovic si Szocs 
Francisc sint lăcătușii care l-au 
sprijinit și au colaborat cu el ca 
adevărați prieteni. Prietenie năs
cută din noile raporturi de muncă, 
de întrajutorare tovărășească. De 
fapt, singur n-ar fi izbutit să-și 
împlinească proiectele. Unul din
tre acestea : sporirea capacității de 
producție a mașinilor de pieptănat 
cu 50 la sută. Procent foarte ridi
cat. dar real. Ajutat de inginera 
Mariana Scoarță, a reușit să ream- 
plaseze utilajele din preparatia fi
laturii. să modifice fluxul tehno
logic, obținînd, în final, o creștere 
a capacității de producție de peste 
15 la sută. Autoexigență, gîndire, 
finalizare.

„Calificarea fiecărui om a fost 
pentru mine o nouă inovație, pen
tru că fiecare om prezenta trăsă
turi specifice si probleme aparte 
în ce privește însușirea meseriei, 
integrarea în ritmul și exigentele 
colectivului. Altfel riscam să am 
rebuturi si m-am ferit de asa ceva 
toată viata. Pe ce pun accentul în 
formarea noului muncitor ? în pri
mul rînd. pe întărirea disciplinei. 
Pentru că orice neglijentă sau ne
păsare... se țese în calitatea pro
duselor noastre, le «decolorează și 
ne dezonorează»". Această ultimă 
idee a revenit nu o dată în inter
vențiile sale în dezbaterile din con
siliul oamenilor muncii, fiindcă 
trebuie reținut : cei 42 de ani dă- 
ruiți aceleiași întreprinderi nu l-au 
făcut pe Barabas „prieten cu toată 
lumea", ci prieten cu covirsitoarea 
majoritate a celor harnici, exigenți 
și combativi, al căror „mandat" se 
străduiește să-1 onoreze cu răspun
dere comunistă.

Radu SELEJAN

Ilustrații de M. GION
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Cele „7 
scări"

I
I

In săptămîna care se încheie, în toate sistemele de irigații 
mari și locale s-a lucrat intens. Din datele furnizate de centrala 
de specialitate rezultă că, IN PERIOADA 6—12 AUGUST, ÎN SIS
TEMELE MARI AU FOST APLICATE UDĂRI PE 383 000 HEC
TARE DIN CELE 393 000 HECTARE PREVĂZUTE ÎN PROGRAM. 
Iată situația pe județe :

I sînt acum 8 I PE LOCURI FRUNTAȘE...

I
I
I
I
I
I
I
I

După cum se știe, prin frumu
sețe și ineditul lui. canionul, 
cunoscut sub denumirea de „7 
scări", din masivul Piatra Mare 
este unul din punctele turistice 
cele mai atractive din această 
zonă. Pe lingă frumusețea pei
sajului. el oferă posibilitatea 
unei legături mult mai scurte și 
directe între valea Timișului și 
virful masivului Piatra Mare. 
Recent, aici s-au încheiat lucră
rile de îmbunătățiri a accesului 
prin acest canion cu cele 7 cas
cade ale lui. Practic, au fost în
locuite cele 7 scări 
bună parte din lemn (degradate 
în ultimul timp) cu 8 scări și 
14 platforme metalice care vor 
rezista mai bine înghețului și 
dezghețului, asigurînd, în același 
timp, o securitate mai bună ce
lor care aleg acest traseu pe cît 
de spectaculos și sălbatic, pe 
atit de frumos și atractiv.

vechi. în

Să răspundă 
| după lege!
I
I
I
I
I
I
I

Ne scrie loan Dobrescu 
Cîmpulung : „Valea Cheii 
un afluent al Dîmboviței care-și 
are originea în piraiele Fundă- 
țica și Rudărița, ocrotite ca zonă 
de refugiu pentru păstrăv, una 
din bogățiile de seamă ale ape
lor noastre de munte. De curînd. 
unii, certati cu normele de com
portare civilizată, cu omenia, au 
vărsat o toxină puternică un- 

' deva în amonte pentru ca în 
aval, la 400—500 metri, să culea
gă păstrăvul ametit. Numai că 
fenomenul de otrăvire a apei 
s-a extins pe tot traseul văii 
Cheii, pînă în Dîmbovița, 
rind mii de păstrăvi". O 
criminală, mai ales dacă 
seama că popularea unei
de ape cere timp destul de în
delungat. Este de .datoria orga
nelor de resort să nu lase 
neidentificati astfel de indivizi, 
cărora trebuie să li se aplice 
cele mai aspre pedepse.

din 
este

omo- 
faptă 

ținem 
astfel
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Imprudență
Anișoara Muți călătorea cu 

autobuzul dc la Rebrisoara spre 
Bistrița. „Prea cald“, și-a zis ea 
și. incet. fără s-o observe șofe
rul. a deschis, in timpul mersu
lui. usa din spatele autovehicu
lului. „Nu e bine ce faci" — au 
observat călătorii din preajmă. 
..Ba e bine, nu vedeți că acum 
ne vine răcoare" ? — a răspuns 
A. M. Dar n-a apucat să se ră
corească bine, că la prima curbă 
a fost proiectată pe caldarim. 
alegîndu-se cu răni grave.
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Pe măsura 
faptelor

Proces public la Alexandria. 
Pe banca acuzaților 21 de incul
pați. Cu toții sint autorii sus
tragerii unor însemnate canti
tăți de came de la abatorul din 
Alexandria. Valoarea sustrage
rilor — 363 743 lei. Pentru
necinste, hoție si corupție, in
stanța judecătorească i-a con
damnat pe cei 21 de acuzați de 
la 1 pînă la 16 ani închisoare.
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Atenție, 
copii!

După ce a admirat frumoa
sele specii de animale si păsări 
— ursi, mistreți, căprioare, lupi, 
vulpi, fazani, acvile etc. — din 
punctul zoologic al Parcului po
porului din Craiova, tinărul 
Emil Bălăci, in virstă de 13 ani, 
s-a apropiat mai mult decit tre
buia de cușca cu lei. Fulgerător, 
leoaica a tisnit spre gratii, sfî- 
Siindu-l cu laba de-a lungul 
corpului. Numai intervenția e- 
nergică a cetățenilor l-a salvat. 
A fost transportat urgent la spi
tal si este in afară de orice pe
ricol.
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De la 
Militia Iasi » »

..In ziarul «Scînteia» nr. 10871 
din 2 august 1977, la rubrica 
-Faptul divers», în nota «Căldu
ră mare», se semnalează că in 
trenul de persoane 6 227 care 
pleacă din Iași spre Pașcani, ora 
20,54. cu legătura în statia C.F.R. 
Podu Iloaiei pentru Hîrlău, un 
grup de scandalagii a provocat 
dezordine în tren, producînd și 
tulburarea liniștii si ordinii pu
blice. Organele de ordine au 
identificat scandalagiii, care se 
numesc : Cemescu Constantin. 
Steclariu Toader si Baltariu 
Viorel, toti din satul Hodora. co
muna Cotnari-Iasi. precum și 
Luca loan și Mîndru Vasile din 
comuna Dumești. satul Banu, 
împotriva turbulenților. organe
le de miliție feroviară au apli
cat amenzi contravenționale in
tre 500—2 000 lei". Semnează : 
Inspectoratul județean al miliției 
Iași.

Rubricâ realizată de
Gheorqhe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„ScînteiT

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

PENTRU SĂPTĂMÎNA 13—19 AUGUST, în sistemele mari de

Județul Program-hectare Realizat-hectare

Brăila 52 100 54 000
Teleorman 27 300 28 600
Constanța 72 300 72 750
Dolj 61 900 63 250
Tulcea 21 460 21 580
Galați 12 000 12 024

...Șl UNDE SE PUTEA MAI BINE
Ilfov 19 350 16 800
Olt 18 600 17 400
Ialomița

(Sistemul Călărași) 52 000 42 000
(Sistemul Fetești) 31 900 31 000

irigații urmează să se aplice udări pe 385 660 hectare. Intens 
trebuie să se lucreze și în SISTEMELE LOCALE. Deviza săptămî- 
nii să fie : CU TOATE FORȚELE, CU TOATE MIJLOACELE SĂ 
DĂM CULTURILOR APA NECESARĂ!

PRIORITĂȚI LA IRIGAREA CULTURILOR: porumb, legume, 
sfecla de zahăr, culturi duble, plante furajere, precum și terenu
rile care urmează să fie însămînțate cu cereale de toamnă.

ce vor fi insămințateLa C A P. Ulmeni—Ilfov se irigă ogoarele cu griu

Bărăganul ialomitean. pe mai 
de un sfert de milion de hec- 
irigarea culturilor de porumb.

în 
mult 
tare, 
legume, lucernă si altele continuă zi 
si noapte. Datorită măsurilor între
prinse de comitetul județean de 
partid, de organele agricole, ritmul 
udărilor s-a intensificat si în cea 
mai mare parte a unităților agricole 
programul de irigații se realizează 
exemplar.

Am surprins imagini de muncă de 
pe vastele întinderi cu culturi iriga
te din sistemul Pietroiu. La I.A.S. 
Pietroiu se irigă nu mai puțin de 
7 530 ha de porumb, lucernă. culturi 
succesive, legume. Ing. Vlădut Albu- 
lescu. director tehnic al unității, 
împreună cu șefii de ferme au sta
bilit măsuri pentru depășirea zilnică 
a graficelor de udări cu cel puțin 
50—60 de hectare. în acest scop, o 
parte din suprafețe se irigă prin 
brazde, iar acolo unde este posibil 
— prin inundare. O altă inițiativă : 
din toate canalele de desecări apa se 
scoate cu motopomoele si este tri
misă prin rigole direct ne suprafețele 
cu porumb. în total, se folosesc 90 de 
motopompe. iar statia de punere sub 
presiune funcționează neîntrerupt. 
Ca urmare, zilnic, culturile primesc 
peste 300 000 mc de apă. Programul 
ultimei perioade a fo<st depășit. S-au 
udat 3 200 de hectare, fată de 2 600 
cît era prevăzut.

Noaptea la irigații ne tarlalele coo
perativei agricole de producție „23 
Februarie" din comuna Borcea. Toți 
cei 32 de motopompisti erau la da
torie. toate motopompele funcționau 
din plin. Dint.r-un canal apa este 
scoasă printr-un sistem de sifon și 
prin conducte de cauciuc este diri
jată pentru a se depăși planul de 
udări cu cel puțin citeva hectare pe 
noapte. Citeva motopompe de pe 
malul Borcei asigură un plus de apă 
cu care se pot iriga suplimentar 
incă 15-20 ha pe . zi. în grădina de 
legume, motopombistii Ion Micules- 
cu. Radu Vlad si Ion Tudorache. îm
preună cu un grup de cooperatori, 
urmăreau circuitul apei pentru a a- 
sigura uniformitatea udărilor.

împreună cu motopompiștii. care 
au si ei culturi angajate in acord 
global, mută conductele si aripile de

ploaie, controlează ei insisi funcțio
narea asDersoarelor. deschid sau în
chid rigolele. 
La ferma nr. 
felea", citeva 
noapte arătau 
torii. care nu 
gurau circuitul normal al apei.

în Ialomița este nevoie, si sînt po
sibilități reale, pentru a se munci 
mai eficient. Deși ritmul udărilor a 
crescut, programul săptămînal n-a 
fost indeplinit din cauza lipsei 
de operativitate in înlăturarea u- 
nor defecțiuni la motopompe, în
cetinirii sau chiar întreruperii udă
rilor în cursul nontii. In unele coo
perative agricole de producție- din 
sistemul Călărași — Modelu. Ștefan 
Vodă. Potcoava și altele — conduc
tele si aripile de ploaie sînt mutate 
numai o dată la 24 de ore. în loc de 
două ori. asa cum este normal. Din 
această cauză, suprafețele irigate se 
înjumătățesc.

Este nevoie să se insiste mai mult 
în ceea ce privește controlul func
ționării utilajelor în cursul nopții- 
Spunem aceasta întrucit noapte de 
noapte, la cooperativa agricolă An- 
drăsesti. de pildă, ziua apa este 
scoasă din Ialomița cu 12 motopom
pe. iar noaptea numai cu 8. Și mai 
păgubitoare sint cazurile de întreru
pere în funcționare a unor agregate 
la stațiile mari de pompare. chiar 
dacă acestea sint de scurtă durată. 
La statia de pompare Pietroiu. în 
loc de 6 agregate funcționau numai 
5. diminuindu-se cantitatea de apă 
pompată cu 6 000 mc pe secundă. în 
ziua de 11 august, de la ora 11,50, 
cind s-a defectat agregatul, ar fi 
trebuit să intre in funcțiune unul din 
agregatele de rezervă, dar și acesta 
era defect. Seara, reparațiile au 
fost întrerupte, pentru că se termi
naseră tuburile de oxigen. Dacă 
fiecare secundă înseamnă 6 000 mc 
de apă. este lesne de înțeles cît 
de important este să se cistige mi
nute. ore si zile de mare preț pen
tru soarta recoltei. în Ialomița se 
irigă mai mult decit in perioadele 
anterioare, dar este încă loc pentru 
mai bine.

acolo unde este cazul. 
3. la locul numit ..Ne- 
luminite mișcătoare în 
locurile unde coopera- 
părăsiseră cîmpul. asi-

Moment din spectacolul prezentat de ansamblul folcloric „Timișul" al 
Casei de cultură din Timișoara

La încheierea primei ediții 
a Festivalului de folclor

al țărilor balcanice

reprezen- 
urmărită 
evoluția 
folcloric 

cultural-

C. BORDEIANU 
E. CIUBOTARU

CE ȘTIM DESPRE ALCOOL ?
De ce se consumă alcool ? Pentru câ foarte multi wcred că alcoolul 

produce energie, 
și creează buna

forță, căldură, că stimulează facultățile intelectuale 
dispoziție. Care este adevărul ?

t a t r

tacolului. Cnejevici La- 
zăr. dirijorul orches
trei populare „Ti
mișul", avea să ne 
mărturisească : „Pen
tru noi. cei care iu
bim și interpretăm 
folclorul românesc, a- 
cest festival a însem
nat o nouă și minuna
tă ocazie de a ne ve
rifica forțele si resur
sele. de a ne întilni cu 
publicul și. mai ales, 
de a cunoaște arta 
populară a țărilor ve
cine si Prietene... Ideea 
organizării unui festi
val de această an
vergură mi se nare 
extraordinară. E] va 
demonstra. cred, o 
dată mai mult, prin 
puterea de fascinație a 
muzicii si dansului, că 
dintotdeauna oamenii 
în această parte a lu
mii au avut idealuri 
Si visuri

nit. că lupta, munca 
si arta nu au fron
tiere...".

Prinzînd parcă sen
sul acestor 
Gheorghi 
compozitor, 
chestrei 
iugoslav. 
„Socot 
trebuie felicitați 
toată 
organizarea 
festival. Sînt 
ționat de primirea 
care ni s-a făcut, de 
condițiile deosebite 
create tuturor pârtiei - 
pantilor. dovedind un 
mod superior de a 
înțelege si încuraja 

auten- 
în ega- 
m-a im- 

competența

cuvinte, 
Dimcevski, 
șeful or- 

ansamblului 
a adăugat : 

că românii 
din 

pentru 
acestui 

emo-
inima

arta amatoare 
tică. Dar. 
lă măsură, 
presionat 
cu care publicul ro
mânesc știe să gus
te folclorul. Am gă
sit in România un 
public ideal".

S-a încheiat prima 
ediție a Festivalului 
de folclor al țărilor 
balcanice — o iniția
tivă de excepție, me
nită să întărească le
găturile de prietenie 
dintre țările din aceas
tă parte a lumii. La 
Mamaia, Eforie Nord 
și Sud, Costinesti și 
Mangalia, ansambluri 
din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și 
România au ineîntat 
ochii si sufletele noas
tre prin frumusețea 
particulară a melosu
lui popular 
tat. A fost 
cu interes 
ansamblului 
al asociației
artistice „Orce Niko- 
lov" din Skopje (Iugo
slavia). De-a lungul a- 
nilor, această formație, 
cu un impresionant 
palmares, a cucerit e- 
logiile presei și ale di
feritelor iurii interna
ționale pentru îngriji
tă ținută artistică, 
pentru valorificarea 
folclorului macedo
nean. De mult suc
ces s-au bucurat, de 
asemenea. dansatorii 
si instrumentiștii din 
Varna, ansamblul din 
Creta, ca si virtuozii 
artisti-repnezentanti ai 
Ministerului Turismu
lui si Informațiilor 
din Turcia, soliștii vo
cali, instrumentiști, 
formațiile românești. 
Amintim evoluția an
samblului folcloric 
„Timișul" al Casei de 
cultură din Timișoara 
(distins cu premiul I 
la „Cîntarea Româ
niei"). arta populară 
bănățeană, de o mare 
diversitate și bogăție, 
găsindu-și în acești 
inimoși și talentata in
terpret! ’ mesagerii po
triviți.

Și chiar acolo, la 
înalta temperatură a 
emoției dinaintea spec-

care i-au u-
Iată și 

tori :
cîteva impresii culese de la specta-

Moraru, cooperatoare, comuna Letea,Florica
județul Bacău : „Eu sint moldoveancă și la noi 
folclorul face parte din viață. Cind am auzit 
de acest festival, am venit cu toți ai mei... Și 
văd că peste tot oamenii se bucură și cîntă 
cind string grînele.
merg la muncă...".

cind iși însoară copiii, cind

Yvonne Doree — 
că în condițiile în 
au pus stăpinire pe universul nostru, uneori 
degradîndu-1, mai există o artă 
de proaspătă, de extraordinară... 
de tot ce am văzut".

Franța : „Nici nu credeam 
care mașinile de tot felul• Teatrul Național București (sala 

mică) : Părinții teribili — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Muzica în 
Bucurcștiul de ieri și de 
19.30.
• Teatrul de operetă (la 
de vară „23 August") : 
operetei — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Din stejar, 
stejar răsare" —,20.
• Teatrul evreiesc de stat : „Al
manah muzical estival" — 19.30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (Ia Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19.30.

— Dar nu întotdeauna consumarea 
alcoolului duce la aceste efecte dc 
toxicitate. Ce anume condiționează 
apariția fenomenelor de nocivitate a 
alcoolului ?

— în primul rind cantitatea ; apoi, 
timpul (in luni sau ani) de consu
mare ; în sfirșit. felul băuturii : bău
turile distilate (rachiu, țuică, coniac) 
sint mai dăunătoare decit băuturile 
alcoolice nedistilate (vin. bere), chiar 
la cantități egale de alcool. Faptul 
se explică prin absorbția mai rapidă 
și puterea iritativă mai mare a al
coolului conținut intr-un volum mic 
(de exemplu. 500 ml bere determină 
un nivel de alcool in singe mai scă
zut. în aceeași perioadă de timp, de
cit 50 ml rachiu, cu același procent 
sau cantitate totală de alcool). Pre
zenta unor mici cantități de substanțe 
nutritive (zaharuri. săruri minerale, 
vitamine) in băuturile alcoolice ne
distilate (vin. bere) suplinește par
țial carențele alimentare ale băuto
rilor. micșorind nocivitatea alcoolului.

— Caro sînt limitele considerate 
normale si unde incerte consumul 
abuziv ?

— Organismul poate suporta, fără 
risc toxic. 400—500 ml vin obișnuit 
(echivalent cu 40 ml alcool pur) pen
tru un bărbat sănătos, de greutate si 
activitate mijlocie, si 3/4 din această 
cantitate pentru femei, dar numai cu 
condiția să fie repartizată in 24 de 
ore. la principalele mese. Acest con
sum nu trebuie să constituie însă un 
obicei, căci se știe că alcoolismul 
începe prin consumarea moderată de 
băuturi alcoolice. Cantitatea de 200 
ml vin, luată la o masă, nu deter
mină creșterea alcoolului în sînge 
peste 0,3 g/litru (cind se produc per
turbări psihosenzoriale). Copiii pînă 
la 14 ani nu vor trebui să consume 
sub nici un motiv băuturi alcoolice, 
iar cei între 14 și 18, numai ocazio
nal pot consuma băuturi cu alcool 
sub 3°. Se consideră abuziv orice con
sum de alcool care perturbă, chiar 
inaparent, funcționarea cerebrală.

populară atit 
Sint incintată

azi44amabilitatea 
dr. docent 

la Institutul
La întrebare a 

să ne răspundă ___
MARȚIAN COTRAU. de 
medico-farmaceutic din Iași.

— Mai întii. o precizare : alcoolul 
nu trebuie considerat aliment. El nu 
este util sau necesar pentru echili
brul nutritional sau pentru menține
rea sănătății omului. Orice substanță 
nutritivă sau aliment constituie un 
component plastic (care intră in al
cătuirea și regenerarea celulelor) și 
energetic, deci capabil să furnizeze 
energia necesară organismului. Or, 
alcoolul nu intră in aceste categorii. 
Este adevărat că alcoolul furnizează 
calorii (7 calorii la gramul de alcool 
pur), care, în funcție de cantitatea 
consumată, pot acoperi 30—50 la sută 
din necesarul minim al unui adult 
în repaos. Spre deosebire insă 
de substanțele energetice (grăsimț 
zaharuri). alcoolul nu se acumulează 
(depozitează) în organism ca rezervă, 
ci se oxidează îndată după consum. 
De asemenea, oxidarea are loc in
tr-un ritm constant, fără a tine sea
ma de o creștere la un moment dat 
a cerințelor organismului (de exem
plu. în timpul unui efort sau pentru 
a contribui la menținerea permanentă 
a temperaturii corpului în condiții 
speciale — ser. boală). Alcoolul inge- 
rat este metabolizat (ars in organism) 
in proporție de 90 la sută, restul de 
10 la sută fiind eliminat ca atare. 
Metabolizarea se realizează in 3—24 
ore (în funcție de cantitatea si starea 
de sănătate a organismului), pe trei 
căi diferite si sub influenta a trei 
enzime. Una din cele trei enzime 
(alcooldehidrogenaza) este localizată 
aproape exclusiv în ficat, aeesta 
fiind, de altfel, sediul principal al 
metabolizării alcoolului. Concentrația 
acestei enzime asigură arderea alcoo
lului cu o viteză constantă de 100 
mg'oră/kg corp (adică 7 g/oră pentru 
o persoană de 70 kg), viteză nemodi
ficată nici de frig, nici de efort mus
cular. Aceasta explică lipsa valorii 
energetice reale a alcoolului pentru 
încălzirea corpului sau pentru activi
tatea musculară.

avut 
conf.

— Care sînt consecințele consumu
lui de alcool asupra stării de să
nătate ?

— Tulburările se datoresc in spe
cial modificării stării fiziologice, de 
funcționare a celulelor hepatice și. 
respectiv, a ficatului. Ca urmare a 
consumului abuziv de alcool, pot apă
rea tulburări de tip acidoză. cu pre
cipitarea acidului uric, generind crize 
gutoase. precum si scăderea concern-

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

(in special 
denutrite. 
mortale)

tratiei glucozei in sînge 
la copii si la persoanele 
uneori, pină la accidente 
Au loc. de asemenea, fenomene de 
perturbare a metabolismului linidic. 
care duc la încărcarea grasă si. deci, 
la Îmbolnăvirea ficatului. Alte con
secințe ale toxicității alcoolului con
stau în boli, ca hepatita alcoolică, 
ciroza. dereglarea metabolismului 
hormonilor sexuali și a vitaminei A, 
urmate de scăderea ......
rări de vedere ș.a.

Prin consumarea 
coolului. uneori sînt 
componente esențiale ale organismu
lui. ceea ce poate duce la pancrea
tită. Se spune că. în acest caz. ,.car- 
bonii răi" (din alcool) sint arși pe 
seama carbonilor din acizii nucleici. 
Se produce, astfel, o sărăcire a or
ganismului in proteine, dar. totodată, 
și de vitamine (îndeosebi, a celor din 
grupul B.. care au un rol însemnat 
în echilibrul sistemului nervos). Ad
ministrarea unor medicamente (de 
pildă, barbiturice) concomitent cu 
consumarea unei doze crescute de 
alcool poate determina intoxicații 
medicamentoase si chiar unele acci
dente mortale. Este util de subliniat, 
acest aspect, astăzi, cind consumul 
de medicamente a crescut si cind se 
practică încă, din păcate, automedi- 
catia.

virilității, tulbu-
excesivă a al- 

afectate anumite

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Teatrul 
Stelele

cinema
• Dragoste, mare e puterea ta t: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20. FAVO
RIT — 9,13; 12.15; 16,15; 19.15, SCA
LA — 9,30; 12.43; 16: 19.15, GRA
DINA DINAMO — 20,15.
• întoarcere tirzie : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13.15; 20.30.
• Cuibul salamandrelor : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• Lumea animalelor — 9.30; 11,15; 
13,15, Alice nu mai locuiește aici
— 15: 17,30; 20 : DOINA.
• Pintea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Omul liniștit : PATRIA — 9; 
12,30: 16; 19,30, MODERN — 8,45; 
11,30; 14.15; 17; 19,45, la grădină
— 20,15. FESTIVAL — 8.45: 11,30; 
14.15; 17; 19,45, GRADINA CAPI
TOL — 20.
• Robin Hood junior : FERO
VIAR — 8,45; 10,30; 12.30: 14,30;
16.30; 18.30; 20.30.
• Frații mei, păsări călătoare : 
EXCELSIOR — 9: 11,15: 13,30; 16; 
18.15: 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

De ce a fost 
suspendata 

ședința ?
Judecătoria Cîmpulung. Dezbateri în do

sarul nr. 1640/1977. Obiectul pricinii — ne
plata pensiei de întreținere pentru copilul 
minor.

— Ai văzut ce scrie în acțiune soția du- 
mitale. N-ai grijă de copil, nu contribui cu 
nimic la întreținerea lui...

— Tovarășe judecător, să vedeți, nu zic că 
nu e așa... Dar știți, n-am avut serviciu, 
asta e.

— Și acum ?
— Păi... nici acum n-am. O să caut...
Citeva minute mai tirziu. magistratul a 

suspendat ședința de judecată. Părea să fie 
vorba de o simplă pauză, obișnuită in pro
cedura judiciară. Dar n-a fost asa :

— Dumneata — s-a adresat magistratul pî- 
rîtuluj N.C. — mergi acum cu mine la punctul 
de repartiție a forțelor de muncă. Vreau să 
știu încă de azi că te încadrezi undeva...

Nu știm care va fi fost in cele din urmă 
verdictul în dosar ; nici modul în care tatăl 
neplatnic si pîrit în proces a reușit să se 
integreze în colectivul de muncă respectiv. 
Preocuparea omului de lege ni se pare însă 
notabilă. Cu atit mai mult cu cit — din 
cele aflate de la tovarășul Aurel Brătulescu. 
președintele judecătoriei — nu este singura 
de acest gen. După cum ne-au dovedit o 
serie de dosare din cele consultate aici, a 

i devenit o practică curentă încredințarea

Karl Stein — profesor, R.D.G. : 
lea an cind vin în România, la 
văzut pină acum si alte spectacole folclorice,. 
de fiecare dată am fost fermecat de arta popu
lară românească. Acest festival aduce însă in 
plus o idee de mare umanism : prin cintec, 
prin dans, prin visuri, oamenii se intîlnesc in
diferent de credințele lor, politice ori religioa
se. Si mi se pare firesc că acest festival a fost 
organizat de România, țara care militează activ 
pentru instaurarea unei noi ordini politice in
ternaționale".

„Este al trei- 
Mamaia. Am

Carmen TUDORA

• Inspectorul șl fantoma : BU- 
zești — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20.15, la grădină — 20, ARTA ~ 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Rocky : GRIVIȚA — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,30; 14; 17; 19,30, la grădină
— 20, TOMIS — 9; 11,30: 14; 17;
19.15, la grădină — 20,15.
n Luke, mină rece — 9,45; 11,45, 
Duelul — 18, Pentru cițlva dolari 
in plus — 20,30 : CINEMATECA.
• Premiera : GRADINA UNIREA
— 20.15.
• Acești vecini „minunați": GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20. MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15.
• Timidul : FLAMURA — 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRĂDINA PARC-HOTEL — 20,15.
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Comedie mută ’77 : BUCEGI — 
9; 11; 13: 15,30: 17.30; 19,30, la gră
dină — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20.
• Locotenentul McQ In acțiune : 
LIRA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20.15,
• Anul de grație 1573 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Bunicul și doi dclincvenți mi
nori — 9.30; 11,30: 13,30. Brigada

diverse In alertă — 15,30: 17,30;
19,30 : FERENTARI.
• Veronica — 9,30; 11,45; 13,30, 
Cadavre de lux — 15,30; 17,45; 20 : 
COTROCENI.
• Pisicile aristocrate — 16; 18, 
Maiakovski rîde — 20 : PACEA.
• Taina muntelui de aramă — 
9; 11; 13, Ah, Jonathan, Jonathan 1 
— 15.30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Gloria nu cintă î VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Magnolia înflorește din plin : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• Trei frați în 
Paradă Chaplin 
MUNCA.
• Operațiunea
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Călătoriile Iui Gulliver — 9;
11; 13. Gluma — 15,45; 18; 20 :
COSMOS.
• Pasărea albastră : FLACÂRA — 
9,30: 11.30: 13.30; 16: 18; 20.
• In sfîrșit, ne înțelegem : PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
• Urmărire Ia Amsterdam:
DINA ARTA — 20,30 .
• Haiducii lui Șaptecal :
DINA LIRA — 20,30.
• Joe Kidd : GRADINA FLACA- 
RA — 20,15.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRADINA MOȘILOR — 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : GRĂDINA TITAN — 20,15.

vacanță — 10: 12. 
— 14; 16: 18: 20 :

„Petrol- : PALA-

gră-

gra-
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unor tineri în conflict cu legea, direct de 
către magistrate colectivelor in care ur
mează a se reeduca prin muncă.

O conlucrare firească între oamenii legi’ 
și cei ai producției. Fiindcă si unii si alții 
au menirea de a educa, de a cultiva demni
tatea si respectul fată de legile tării.

Nici clondirul 
nu merge de 

multe ori la apa
— Recunosc faptele, dar n,u pot aprecia 

exact prejudiciul, fiindcă nu am ținut nici 
o evidentă a sumelor însușite...

O mărturisire de infractor ajuns în mo
mentul — si pentru oricine încalcă legea 
vine inevitabil un asemenea moment ! — in 
care nu mai poate ascunde nimic, cind ni
mic nu mai poate feri faptele de lumina 
necruțătoare a adevărului... O mărturisire 
care se face auzită deseori in sălile de ju

decată, atunci cind necinstea ajunge la 
scadentă. îndărătul ei. dincolo de cinismul, 
voit sau nu. al unei asemenea replici se 
dezvăluie dimensiunile si împrejurările pră
bușirii morale a celor ajunși pe banca in- 
culpaților... Așa cum s-a întîmplat în sala 
Tribunalului județean Constanța, cu pri
lejul dezbaterilor în ceea ce s-a numit 
„procesul Clondir"...

Numele procesului s.-a tras de la Zaha- 
ria Clondir, fost șef de sector la coopera
tiva zonală Constanta, de la Cornelia Clon
dir, soție, și de la Nae Clondir, frate. Cu 
totii implicați în delapidarea unei sume de

aproape 400 000 lei din fondurile amintitei 
secții, al cărei obiectiv îl constituiau pres
tările de servicii către populație. Cine fuse
se Zaharia Clondir anterior încredințării 
șefiei secției? Un ins cu antecedente pe
nale. Și nu s-a observat acest lucru ? Ba da. 
Drept urmare... a si fost trecută gestiunea 

pe numele soției, care n-avea cazier. Iar 
ăsta doar pînă la împlinirea termenului îa 
care Z. Clondir a putut susține că „s-a 
reabilitat" : după aceea i s-a dat din nou 
pe mină gestiunea.

Ce a mai urmat ? Cei trei Clondir s-au 
pus pe furat banii obștii. Și tin-te trai : 
restaurante de lux prin Capitală, companii 
și cadouri care de care mai costisitoare, 
„cîntecul preferat" la ureche (recompensa 
interpretului într-o anume ocazie — 12 
sticle de șampanie la preț de bar) ș.a.m.d. 
Explicabil de ce. în asemenea condiții. Za
haria Clondir n-a mai putut tine evidența 
cheltuielilor !

Acum, faptelor cu pricina le-a sosit sca
denta — soldată cu ani de închisoare oe 
măsura vinovăției fiecăruia. Dar racila care 
le-a permis să se înfrupte din banii obștii 
nu e chiar nouă. Cum. cine le-a încredințai 
tocmai lor gestiunea unor bunuri publice ? 
Și de ce s-a observat asa de greu ceea ce 
bătea strașnic la ochi in lumina reflectoare
lor de prin baruri ?

Uite paguba, 
nu e paguba

Cite ceva despre linsa de ordine, despre 
o organizare defectuoasă a muncii si conse

cințele ei ne spune dosarul civil nr. 
1322/1976 de la Judecătoria sectorului 6 din 
Capitală. Toate acestea însă, chiar pînă să 
ia naștere acest dosar : de la apariția lui. 
învățămintele s-au „îmbogățit" simțitor...

„Pagubă !“ — au sărit ca arși membri) 
unei comisii de inventariere de la intre- 
pripderea „Tricodâva" din București. „Lip
sesc tricotaje în. sumă de 37 329 lei". Și. 
drept urmare, i s-a imputat gestionarei 
Elena Cotîrtă suma cu pricina. începind să 
i se facă si rețineri din retribuție. Uzind de 
un drept al său. prevăzut de lege. Elena C. 
o contestat măsura în iustitie.

Cum și-a susținut întreprinderea temeini
cia măsurii luate ? Spicuim dintr-un ultim 
proces verbal al organelor C.F.I., datat 1 iu
lie 1977 (la capătul mai multor luni de 
tergiversări, asteptînd ba rezultatele unei 
revizii contabile, ba o expertiză contabil- 
judiciară) : „Cu ocazia verificării s-a con

statat că plusurile, precum și minusurile 
sesizate (...) se datorează inversării artico

lelor în momentul pregătirii mărfurilor... In 
această situație se poate trage concluzia că 
gestionara Cotîrtă Elena nu si-a creat plu
suri in gestiune prin miiloace frauduloase 
sau minusuri nrin sustragere... Mai mult, 
plusurile de 1 648 bucăți produse finite in 
valoare de 161 790,50 lei... precum si minusul 
de 39 181 lei cantitativ si valoric nu dimi
nuează patrimoniul întreprinderii"...

Prin urmare, n-ar exista pagubă. Totul 
s-ar datora numai unor nereguli si încurcă
turi. nu-i așa ? Răbdare 1 Fiindcă iată ce 
propune mai departe același proces verbal : 
„Oficiul luridic să repună pe rol la jude
cătorie dosarul sus-mentionat, în vederea 
continuării procesului unde se constituie 
parte civilă pentru suma de 39181 lei".

Nu știm, nu avem de unde ști exact ce au 
urmărit reprezentanții întreprinderii prin- 
tr-o poziție atit de „adaptată" in ambele 
sensuri. Să fie vorba de hirtiuța de acoperi
re. de vestita „plăpumioară" care tine ade
seori de cald lipsei de răspundere ?

Din caietul 
grefierului

Judecătorul :
— Adresa dumneavoastră. Ce număr aveți 

la casă ?
Martorul :
— De cind s-au înmulțit numerele nu 

mai sint sigur dacă e 52 sau 75, așa că o 
să vi-1 trimit prin postă cind îl aflu.

(Dosarul nr. 1561/1977 Judecătoria
Caransebeș)

„Continuarea căsătoriei a devenit imposi
bilă întrucît chiar de la începutul ei pirita 
mi-a ascuns anumite situatiuni cum ar fi : 
aceea că este studentă în anul V la Con
strucții. deși în realitate nu avea nici li
ceul terminat, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, pretindea că tatăl ei este profesor, 
deși in realitate nu avea decit școala pri
mară. fiind membru C.A.P...."

(Fragment dintr-o acțiune de 
divorț. Dosarul nr. 5515/1976, Jude

cătoria sectorului 6)
Dinu POPESCU

9*
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO,

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Am fost profund întristat de știrea privind accidentul de la mina Moatize 
care a cauzat importante pierderi de vieți' omenești.

în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, vă 
exprim dumneavoastră, poporului prieten mozambican și familiilor îndoliate 
sentimentele noastre de adincă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
La invitația Consiliului National 

pentru Știință si Tehnologie, prof. dr. 
Abdel Moneim Abou-El-Azm. pre
ședintele Academiei pentru cerce
tări științifice și tehnologice din R.A. 
Egipt, a efectuat o vizită în tara 
noastră. La încheierea vizitei, prof. 
Ioan Ursu, președintele C.’N.S.T., și 
prof. dr. Abdel Moneim Abou-El- 
Azm au semnat un protocol în care 
se analizează stadiul si rezultatele 
activităților convenite și se prevăd 
căile de dezvoltare pe viitor a

tv
In județul Suceava s-a încheiat recoltarea păioaselor

Lucrătorii ogoarelor sucevene au 
încheiat 'recoltarea păioaselor și, 
odată cu aceasta, ca urmare a bunei 
organizări a muncii în cîmp și a

transportului în baze, îndeplinirea și 
depășirea planului la livrările de 
grîu și secară la fondul central al 
statului. (Gh. Parascan).

zilei
cooperării tehnico-stiintifice dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Arabă Egipt.

Sîmbătă seara, oaspetele a părăsit 
tara.

★
Simbătă, 13 august a.c.. a părăsit 

definitiv Capitala Pak Zung Guc, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Demo
crate Coreene în Republica Socialistă 
România, care și-a încheiat, misiunea 
în țara noastră. (Agerpres)

DIN VIAȚA Șl LUPTA MIȘCĂRILOR

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

Obiectivele Frontului Patriotic Zimbabwe

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost căldu

roasă și în general frumoasă, îndeo
sebi în sud-estul țării, unde și cerul a 
fost mai mult senin. în celelalte re
giuni, cerul a fost variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în zonele de deal 
și de munte. Au căzut averse izolate 
și s-au semnalat descărcări electrice în 
Banat, estul Olteniei, sudul și estul 
Transilvaniei, nord-vestul Moldovei și 
în Carpații Meridionali. Vîntul a su
flat cu viteze pînă la 20 km pe oră. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
î- (,re 24 de grade la Huedin și Miercu

rea Cluc și 33 de grade la Hîrșova și 
Călărași. în București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Temperatura maximă a 
fost de 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 august. In țară : Vreme ușor 
instabilă, cu cer schimbător. Vor că
dea averse izolate de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice, mai ales în zo
nele de deal și de munte. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, local mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 24 și 
30 de grade, local mai ridicate în su
dul țării, tn București : Vreme ușor 
instabilă, cu cer schimbător. Ploaie de 
scurtă durată după-amiaza. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

DUMINICA, 14 AUGUST
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copii
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Finala ,,Cupei Europei" la atletism. 

Transmisiune directă de la Hel
sinki

17,40 Film serial : ..Exploratorii"
18.30 Micul ecran pentru cei mici
19,00 File de istorie : ..Mărăști — Pe 

aici nu se trece !“
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 România sub semnul lui August 

biruitor. Un oraș pe verticală : 
Slobozia

20.20 Film artistic : Aventurile Clubului 
Pickwick. Premieră pe țară. O 
producție a studiourilor engleze

22,00 De la o melodie la alta
22.20 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ
11,45 închiderea programului

LUNI, 15 AUGUST
PROGRAMUL I

16.00 Telex
16,05 Itinerar indian — Madhya Pra

desh
16,15 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,10 Moment muzical
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 România sub semnul lui August 

biruitor. Dezvoltarea energeticii.
20,25 Odiseea — ecranizare după Ho

mer. Episodul 2
21.20 Festivalul de folclor al țărilor 

balcanice. Selecțiuni din spectaco
lul de închidere

21.50 Orizonturi noi ale științei româ
nești

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II

16.30 Reportaj TV : Oameni ai zilelor 
noastre — de M. R. Iacoban

16,45 întîlnire cu satira și umorul : 
,,Zîmbiți, vă rog !"

17.30 Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală

18,05 Pentru căminul dv.
18.20 ..Pornesc întotdeauna de la viață, 

de la realitate...". Medalion TV. 
Francisc Șirato

18.35 Cîntece și dansuri populare
18,55 Eroi îndrăgiți de copii
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Actualitatea bucureșteană
20,25 Seară de balet : Viața, dragostea 

omului
21.35 Telex
21.40 Film serial : Regan

pe calea dobîndirii libertății și independenței
• Forțele patriotice operează pe un teritoriu cuprinzînd două treimi din supra
fața țării • Cheia unei soluționări definitive : transferarea puterii în mîinile popu
lației africane majoritare, prin intermediul mișcării sale de eliberare • Obiectivul 
final — stabilirea unei căi noi de dezvoltare, care să asigure instaurarea unei pu

teri populare, asigurarea suveranității, retribuirea după muncă
Publicația editată de mișcarea de eliberare din Rhodesia. „Vocea 

poporului Zimbabwe" face o prezentare a obiectivelor luptei desfășu
rate de forțele patriotice pentru cucerirea libertății și independenței 
naționale. Reproducem mai jos extrase din articol.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PRIMII SPORTIVI ROMÂNI VOR PLECA MlINE

LA „UNIVERSIADA" DE LA SOFIA
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

La Sofia se fac ultimele pregătiri 
în vederea marelui eveniment spor
tiv internațional „Universiada", care 
va începe la 17 august și se va în
cheia 12 zile mai tîrziu.

La comitetul de organizare s-au 
primit pină in prezent înscrierile de 
participare din partea a peste 4 000 
de sportivi și sportive din 90 de țări 
ale lumii. Pentru prima oară vor 
participa la această tradițională com
petiție a sportului studențesc repre
zentanții R. P. Chineze, angajați în 
concursurile de atletism. natație, 
lupte, gimnastică, scrimă, tenis, volei 
și baschet. Pe de altă parte, se anun
ță că echipa de atletism a S.U.A. va 
avea în frunte pe celebrii sprinteri 
Harvey Glance și Clancy Edwards.

Mîine va părăsi Capitala plecînd la 
Sofia primul lot de sportivi din de
legația tării noastre care va participa 
la cea de-a 8-a ediție a tradiționalei 
competiții sportive universitare. La

actuala ediție, sportul studențesc din 
România va fi reprezentat de un lot 
care va cuprinde peste 200 de spor
tivi și sportive. în rîndul cărora se 
află numeroși campioni, recordmani 
și învingători ai unor competiții in
ternaționale de anvergură. Sportivii 
români vor participa la toate cele 8 
discipline cuprinse în programul 
Universiadei : atletism, baschet (nu
mai fete), gimnastică, lupte greco- 
romane și libere, natație (înot, polo 
pe apă și sărituri de la trambulină), 
scrimă, tenis și volei.

Din delegația sportivă fac parte, 
printre alții. Natalia Mărăsescu. Ilie 
Floroiu (atletism). Dan Grecu. Alina 
Goreac (gimnastică). Gheorghe Ber- 
ceanu. Ion Păun (lupte). Petre Kuki 
(scrimă). Virginia Ruzici. Florența 
Mihai (tenis) etc.

Drum bun și succes, mult succes 
tricolorilor studenti Ia Universiada de 
la Sofia '.

atletism : FINALA „CUPEI EUROPEI
La Helsinki. în finala competiției 

feminine de atletism „Cupa Europei", 
după prima zi de întreceri conduce 
echipa R.D. Germane cu 55 puncte, 
urmată de U.R.S.S. 46 puncte. An
glia 31 puncte. R.F. Germania 28 
puncte. Polonia 27 puncte. România 
si Bulgaria 24 puncte. Finlanda 17

puncte. Dintre atletele românce, cele 
mai bine s-au clasat Argentina Me
nis — locul 3 la disc cu 62.22 m : Eva 
Zorgo locul 4 la suliță, cu 60.16 m. și 
Ileana Silai. locul 4 la 800 m. cu 
2’01”28/100. în proba de 400 m gar
duri. Karin Rossley din R.D. Ger
mană a stabilit un nou record mon
dial cu timpul de 55”63/100.

Turneul internațional feminin de 
șah de la Pernik a luat sfirsit cu un 
remarcabil succes al jucătoarelor clin 
România. Cele trei sahiste românce 
participante la turneu au ocupat pri
mele locuri în clasamentul final. Lo
cul 1—2 a fost împărțit la egalitate 
de Margareta Mureșan si Gertrude 
Baumstark cu cite 8,5 puncte din 
11 posibile. Locul trei a reve
nit Emiliei Chiș cu 7 punc
te. Au urmat în clasament Wiser 
(Polonia) — 6.5 puncte. Tomna (Un
garia) — 5.5 puncte etc. în ultima 
rundă. Margareta Mureșan a ciștigat 
la Zlatnova (Bulgaria) iar Chis a în
vins-o pe Eftimova (Bulgaria). Ger
trude Baumstark a remizat cu Wiser 
(Polonia).

Competiția internațională de box 
„Mănușa litoralului" a continuat 
aseară in Sala sporturilor din Con
stanta cu cea de-a 2-a gală a semi
finalelor. Un public numeros a ur
mărit și de data aceasta meciuri 
spectaculoase de buh nivel tehnic. In 
limitele categoriei semimuscă Gheor
ghe Jipa (România) a ciștigat la 
puncte meciul cu Robert Pak 
(U.R.S.S.) si la aceeași categorie Aii 
Buch (Pakistan) l-a învins pe con- 
stănteanul Săli Adam.

Alte rezultate : categoria cocos ; 
D. Aslanov (Iugoslavia) învinge la 
puncte pe Ion Burdihoi (România) . 
Ion Căprărescu (România) întrece la 
puncte pe Ștefan Duminică (Româ
nia) ; categoria semiușoară : Nicolae 
Butiseacă (România) întrece la punc
te pe Mohamad Sidaique (Pakistan) , 
categoria semimijlocie : Ion Vladimir

(România) dispune la puncte de 
Andrei Maika (Polonia) : Isor Mi- 
nețki (U.R.S.S.) ciștigă la puncte în 
fata lui George Agapsa (România).

Finalele turneului se desfășoară 
astăzi de la ora 18.

Cea de-a 21-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Cupa Voința" 
s-a încheiat sîmbătă la Ploiești cu 
succesul rutierului cehoslovac Jan 
Zaloudek. urmat de Alexandru So- 
fronie (Voința București) la ’44”. 
Ștefan Pifitecan (Cibo Brasov) la 
50”. Ion Cojocaru (Steaua) la 1’07". 
Alexandru Bobeică (Metalul Plooeni) 
la 1’12”.

Etapa a 5-a. Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cislău si retur, a fost cîsti- 
gată de Ladislau Karas (Cehoslova
cia) cronometrat cu timpul de 
2 h 48’33” pe distanta de 115 km. Pe 
locul doi. în același timp cu învingă
torul. a sosit Ion Butaru.

Competiția de fotbal „Cupa muni
cipiului București" a fost cistigatâ 
anul acesta de echipa Steaua, care a 
învins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Rapid in finala disputată ieri 
pe stadionul Republicii. Unicul - gol 
al partidei l-a înscris Trot în minu
tul 66. în meciul pentru locul trei, 
echipa Metalul a întrecut cu 4—2 pe 
Progresul.

Poporul Zimbabwe, sub conducerea 
Frontului Patriotic — constituit din 
Uniunea Poporului African Zim
babwe (Z.A.P.U.) si Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.)
— a obtinut în ultima vreme impor
tante succese în lupta pentru cuceri
rea dreptului său sacru la libertate si 
independentă națională. Astfel, au 
fost eliberate unele părți ale terito
riului tării de sub controlul regimu
lui rasist de la Salisbury. în prezent. 
Armata Populară Zimbabwe (Z.I.P.A.) 
operează într-o zonă înglobînd două 
treimi din teritoriul Zimbabwe, pe 
care trăiesc aproape patru milioane 
de locuitori. încă de la constituirea 
sa. Frontul Patriotic a prezentat po
porului principalele sale obiective : 
să intensifice lupta în condițiile uni
tății. să asigure independenta Zim
babwe după eliberare, să evite de
clanșarea războiului civil (situație 
inevitabilă în condițiile în care ar fi 
existat două organizații de eliberare 
cu forțele lor armate distincte), tn 
prezent, forțele Frontului Patriotic — 
Armata Populară Zimbabwe (Z.I.P.A.)
— cuprind pe militantii din Armata 
Revoluționară a Poporului Zimbabwe 
(Z.P.R.A.) si pe cei ai aliatilor 
Z.A.P.U.. respectiv organizația 
Z-A-N.U. Aceste forte, care lovesc 
unitățile dușmane ale Iul Ian Smith, 
vor apăra. în timp de pace, inde
pendenta tării împotriva forțelor os
tile. cum sint cele din Africa de Sud. 
Toti cei care vor să lupte cu adevă

rat pentru libertatea si independenta 
Zimbabwe trebuie să se alăture 
Frontului Patriotic.

Z.I.P.A. ciștigă teren zi de zi, 
și-a ciștigat recunoaștere si sprijin ne 
plan international odată cu creșterea 
influentei Frontului Patriotic.

„Vocea poporului Zimbabwe" pu
blică declarațiile lui Joshua Nkomo. 
președintele Z.A.P.U.. si Robert Mu
gabe. președintele Z.A.N.U.. lideri al 
Frontului Patriotic, privind reuniu
nea comitetului de coordonare al 
frontului, care a adoptat hotăriri con
crete și ferme privind „programele 
militare menite să ducă Ia căderea 
cit mai grabnică a regimului rasist 
rhodesîan". într-o declarație comună 
Z.A.P.U.—Z.A.N.U. se denunță încer
cările puterilor occidentale de a so
luționa problema rhodesiană prin ne
gocieri cu Ian Smith. „Planul britanic 
— se arată in declarație — este me
nit mai degrabă să salveze, decît să 
elimine regimul rasist rhodesian”. 
Joshua Nkomo a precizat : „Aș dori 
să arăt cu claritate că soluționarea 
problemei rhodesiene trebuie să în
ceapă cu eliminarea cauzei care a 
provocat războiul — și la aceasta se 
poate ajunge printr-un acord între 
forțele angajate în luptă. Acestea 
sînt, pe de o parte. Frontul Patriotic, 
reprezentînd poporul Zimbabwe, și, pe 
de altă parte, guvernul britanic, re- 
prezentind administrația colonială. 
La această întîlnire trebuie să se dis
cute mecanismul de transferare a 
puterii, nu stabilirea unei constituții.

Problema deci constă în transferarea 
puterii in mîinile poporului Zimbab
we prin intermediul mișcării sale de 
eliberare — Frontul Patriotic. în ceea 
ce privește constituția, aceasta trebuie 
să fie elaborată abia după ce poporul 
Zimbabwe va fi sigur că puterea de 
a traduce în viață legea fundamentală 
se află cu adevărat și în mod irever
sibil in miinile sale. Noi nu ducem 
lupta de eliberare doar ca să restau
răm puterea britanică în Zimbabwe. 
Se fac încercări de creare a unui re
gim marionetă. în acest scop, sute 
dintre activiștii frontului au fost ares
tați și închiși. Dar Frontul Patriotic 
este puternic. El are cadrele necesare 
să-i înlocuiască pe cei arestați sau că- 
zuti in luptă. Trebuie precizat că ni
mic nu ne va abate de la lupta noas
tră pentru eliminarea regimului ra
sist din Rhodesia. Soluționarea defi
nitivă a problemei rhodesiene recla
mă transferarea puterii populației 
majoritare africane".

„Vocea poporului Zimbabwe" inse
rează și declarația adoptată de deta 
samentul dc femei din cadrul Arma
tei Populare, in care se arată : „Vom 
lupta pînă Ia deplina cucerire a li
bertății și independenței naționale, 
stabilirea unui guvern care să se ba
zeze pe puterea poporului, care să-si 
poată alege calea ce o dorește, să 
pună capăt tuturor privilegiilor regi
mului minoritar, rasismului și colo
nialismului, să asigure dreptul mun
citorilor și muncitoarelor de a primi 
retribuția după munca lor. Noi nu 
vom precupeți nici un efort pină la 
înfringerea definitivă a imperialis
mului și construirea unei societăți 
fără clase".
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dumeriți, nedormiti poate, 
ar fi aminat bucuros startul 
pentru a doua zi. Ei bine, 
nu. Săvineștii au tinut să 
smulgă cinci minute, o zi 
calendaristică însă, unei 
inerții prea lungi. prea 
lipsite de memorie... Acor- 
dindu-și cu încredere rit
murile interioare la cerin
țele vremii, pietrenii au 
început să producă. „in
tr-un ceas bun". în vastul 
templu dedicat chimiei ro
manești. Premierele in- 

striale jalonează un 
drum ascendent, cu sporuri 
sensibile de tehnicitate. 
1959 — prima cantitate de 
fibră poliamidică. cunos
cută sub denumirea de „re- 
lon“. 1963 — prima pro
ducere in tară, după o 
concepție proprie, a fibrei 
acrilice „melana". Tot mai 
numeroase întreprinderi de 
confecții din țară îsi po
trivesc ceasul producției 
după ora Săvineștilor. Cin
cinalul 1971—75 accelerează 
puternic dezvoltarea com
binatului. Și iată-1 azi. 
cind are 18 ani. vîrsta in
trării în maturitate. A de
venit stăpînul unor dexte
rități nebănuite la început, 
de pe urma cărora benefi
ciază. simultan si în para
lel. vaste sectoare total
mente diferite, de la agri
cultură pină la industria 
constructoare de mașini, de 
la anvelope pină la produ
sul farmaceutic. Este ca
pabil să vorbească urieșeste 
eu ..Tractorul" din Brașov, 
■sâ-i spună ca intre frați, 
bunăoară, „iți voi da. fa
bricată din masă plastică, 
piesa cutare. cu perfor
mante superioare piesei de 
fier de pină acum, tu e- 
conomlsește-ți metalul 1“ 
si să se tină de cuvint in
tru totul. îi sînt acum per
fect familiare tehnologii de 
mare finețe. în chimie. în 
textile. in produse finite 
de tot felul. Ceea ce în
seamnă că. de fapt, cea 
mai remarcabilă creștere a 
Săvineștilor tine nu de 
„oase", nici măcar de 
„mușchi", ci de complexi
tatea celulelor nervoase su
perioare. Combinatul aco
peră azi aproape 200 de 
hectare (gradul de ocupare 
e peste 81,5 la sută), dar e 
mare în primul rînd prin 
indicele de utilizare a ma
teriei cenușii. Un exem
plu : în atelierele proprii 
ale combinatului au fost a- 
«iT.kate peste 800 de re
pere la piesele de schimb 
din import. cu ușurarea 
corespunzătoare a efortu
lui valutar al țării. Inteli
gența tehnică proprie ren
tează.

...Ce lung este drumul

străbătut de cind Radu sau 
Vasile Drîngu. sau alții au 
legat la mal. pentru ulti
ma oară, plutele de pe 
Bistrița și s-au apucat să 
încalece alte ape iuti, tu
multuoase, de astă dală 
cele ale gîndirii tehnice, 
ale specializării ; pentru că 
altfel nu era chip să intre 
pe albia chimiei. Ușor nu 
le-a fost în această nouă 
albie a industrializării so
cialiste, dar au trecut pes
te toate pragurile, testările, 
examenele, au parcurs o 
filieră exigentă, devenind 
operatori, șefi de echipă, 
muncitori specialiști. șefi 
de formație sau maiștri- 
Toată lumea a învătat. 
învață, va mai învăța la

din 1968. anul de înfiin
țare a pepinierei : de ce 
în 1972 ia ființă la Săvi- 
nești secția de subingineri 
(serală) de pe lingă Facul
tatea de chimie si ingine
rie chimică din Iași. în 
specialitatea „Tehnologia 
compușilor macromolecu- 
lari".

Să mă întorc acum la 
Piatra Neamț. Osmoza 
dintre reședința județeană 
și cetatea chimiei se reali
zează prin oameni. Cel pu
țin un membru al unei fa
milii medii de locuitori ai 
urbei lui Calistrat Hogaș 
lucrează astăzi la Săvi- 
nesti, în Săvinești. cu 
tehnica de producție a Să- 
vinestilor ; si toti membrii

în lumea chimiei 

de la Săvinești

Săvinești. Cei ce au înce
put prin a corhăni si a 
plutări buștenii se bucură 
de faima unei evoluții 
spectaculoase ; nu sînt însă 
singurii. Să nu uităm că 
Săvineștii, uzină dar toto
dată sediu al centralei în
treprinderilor de același 
profil, este cronologic pri
ma unitate de fibre sinte
tice din tară, dar acum si 
„matca" de cadre pentru 
noile unități’ în dezvoltare. 
Combinatul Săvinești are 
două dorințe legitime pen
tru viitor :

1) Să rămînă și pe mai 
departe, in cincinalele ce 
vin. vasul-amiral al indus
triei de fire și fibre sinte
tice. meritîndu-si mereu 
galoanele prin sîrguintă. 
inventivitate. volum de 
muncă și calitate ;

2) Să dea de lucru copii
lor angajatilor de azi. re- 
tinîndu-i aici, acasă, cu 
forța de atracție a unei 
mărci prestigioase si creind 
astfel o tradiție pe un te
ren industrial tînăr. emi
namente socialist.

Iată de ce aici se învață 
cu atîta îndirjire : de ce ia 
capătul actuaiului cincinal, 
fiecare om de la C.F.S. Să- 
vinesti va fi absolvit cel 
puțin o formă de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale ; de ce. în 1976. s-a 
dublat numărul acelor fii și 
acelor fiice pregătiți pen
tru preluarea ștafetei de 
către Grupul școlar chimie 
Piatra Neamț. în compara
ție cu cifra absolvenților

familiei, fără excepție, re
simt în Piatra Neamț ma
sivele beneficii create prin 
forța industriei. Cea mai 
frumoasă stradă din oraș, 
așternută in dreptul hote
lului „Ceahlău", mărginită 
cu blocuri de cîte opt etaje 
și cu splendide covoare 
policrome din flori, poartă 
numele Chimiei. Omagiu 
deloc gratuit. Fără acumu
lările socialiste provenite 
din marile retorte săvineș- 
tene. poate că nici hotelul 
n-ar mai fi fost marcat cu 
multe stele. nici logodna 
arhitecturii cu horticultura 
n-ar mai fi avut loc cu 
strălucirea de acum ; o în- 
tîrziere. o împuținare, o 
urgisire ar fi lovit poate, 
chiar probabil, un spital, o 
bază sportivă, mai multi 
kilometri de autostradă etc. 
Desigur, aici schematizez 
și simplific, căci izvoarele 
veniturilor pornesc si din 
alte întreprinderi spre bu
getul municipiului, iar la 
nivel județean lucrează cu 
clocotitoare energie titani 
ca Roznovul si ca Roma
nul, se impune Bicazul, se 
profilează Tg. Neamț. To
tuși. miile de oameni ce 
iau parte nemijlocit la 
strădania tenace de la Să- 
vinesti alcătuiesc un deta
șament muncitoresc cu 
pondere mare, cu răspun
deri clar subliniate. cu 
semnificații distincte.

în acțiunea civilizatorie 
a traiului cotidian exigen
tele lor au atins un nivel 
nevisat în urmă cu putini

ani încă ; iar dotarea și 
organizarea unor servicii 
sociale — mereu suscepti
bile de noi îmbunătățiri, 
firește — vin în întîmpi- 
narea acestor exigente. 
Așa cum o constată, de pil
dă. operatorii chimiști din 
schimbul III. cei ce. la 
ora 2 de noapte, la una 
din microcantinele combi
natului. într-o ambiantă de 
igienă și calm, cu vădite 
sugestii estetice, sînt tra
tați cu un meniu din trei 
feluri, și decid dacă este 
ori nu cazul să înlocuiască 
desertul printr-o cafea nea
gră. Tot așa cum este ne
îndoielnic că nici o mamă 
lucrătoare nu va șovăi să 
laude eficienta unei grădi
nițe cu orar prelungit 
(C.F.S. Săvinești dispune 
în Piatra Neamț de 3) unde 
copilul are parte de tot. 
subliniez, absolut tot ce îi 
poate dori sufletul matern 
iubitor împreună cu rațiu
nea pedagogică nu mai pu
țin iubitoare, „contra” su
mei cvasisimbolice de 1.38 
lei pe zi. sumă și ea des
crescătoare în funcție de 
numărul de copii ai fami
liei. pină la completa 
gratuitate.

Toate acestea sînt deta
lii de viată contemporană. 
Temele de convorbiri cas
nice dintre doi soți, un 
subinginer. o laborantă, 
sînt detalii prin excelentă : 
cu grijă pentru îndruma
rea aptitudinilor copiilor, 
cu interes pe marginea ul
timei premiere de la „Tea
trul tineretului", cu necaz 
despre întreruperea abo
namentelor la Opera din 
Iași. cu... și despre... dar tot 
detalii, bineînțeles. Viata 
le aglomerează, le supra
pune, le reduce la un foș
net continuu — e vorba 
de examene, vacanțe, cărți, 
mobile, fotografii. călăto
rii. scrisori. gimnastică, 
popice. tenis. petreceri, 
prieteni. promovări... o 
cantitate formidabilă de a- 
mănunte. nu-i așa ? Deta
lii nenumărate de viată, 
personale, intime, de inte
res restrîns. Trebuie să 
urci undeva, la inăltime. 
ca să realizezi, brusc, că 
toate acestea se tes si se 
susțin pe urzeala citorva 
fire. Aceste fire magistrale 
se recunosc de departe. A- 
ceste fire sînt sortite să 
facă istorie asa cum vi
brează. cu o tainică solem
nitate. în atenția timpului.

Decodificat. tălmăcit în 
cuvinte, sensul unuia din
tre aceste fire-cadru ar 
suna asa : întreaga pro
ducție a C.F.S. Săvinești 
din anul inauaural 1939 se 
realizează in prezent (au
gust 1977) la fiecare 30 de 
ore...
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muncii — principala pîrghie a dez
voltării economiei si creșterii bună
stării poporului. In ce privește acti
vitatea de investiții, se impune o 
preocupare deosebită pentru accele
rarea ritmului de execuție, livrarea 
utilajelor tehnologice, extinderea a- 
cordului global, dimensionarea opti
mă a construcțiilor.

Baza realizării 
programelor 

de creștere a nivelului 
de trai

Desigur, sînt indicații care au o 
mare însemnătate nu numai ne plan 
local, ci la scara întregii economii, 
relevînd concluzii și orientări de ma
joră importantă. Tocmai de aceea 
este necesar ca toate colectivele de 
muncă din industrie să le abordeze 
cu maximă atenție, să urmărească 
îndeplinirea lor potrivit specificului 
propriei activități.
Aceasta cu atît mai mult cu cit așa 

cum a subliniat Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. — în unele 
ramuri ale economiei se înregistrase
ră anumite rămîneri în urmă in ce 
privește unii indicatori esențiali — 
producția fizică. productivitatea 
muncii, cheltuielile materiale, precum 
și restante la investiții. Or. impor
tantele prevederi ale Programului de 
ridicare mai accelerată a nivelului de 
trai al ponorului în actualul cincinal 
vor putea fi aplicate integral nu
mai dacă si obiectivele de plan 
pe baza cărora au fost elaborate, 
vor fi îndeplinite și depășite la- toti 
indicatorii. în numele bunăstării spre 
care aspirăm, să facem totul pentru 
ca producția fizică, productivitatea 
muncii și activitatea de investiții să 
atingă cote cit mai înalte, la nivelul 
prevederilor planului cincinal si a 
angajamentelor asumate.

Zilele săptămînii pe care o încheiem 
s-au remarcat deopotrivă si printr-o 
susținută activitate în agricultură, 
sector in care problema centrală a 
constituit-o irigarea culturilor. Pretu
tindeni unde există condiții pentru i- 
rigații s-a desfășurat o luptă dîrză 
pentru înlăturarea efectelor negative 
ale condițiilor climatice din această 
vară. Zi și noapte, mii si mii de oa
meni — țărani, mecanizatori, specia
liști — au acționat hotărît pentru a 
asigura apa atît de necesară plante
lor. Aceeași luptă susținută .se cere 
dusă si mai departe, fără încetare, fo- 
losindu-se din plin sistemele de iriga
ții. dar si orice alte mijloace de a se 
aduce apa pe ogoare — motopompe. 
cisterne, aspersoare — pentru ca ar
șița verii să nu afecteze producția 
agricolă a tării.

În spiritul umanismului 
și echității

în ultima zi a săptămînii anterioare 
au fost date publicității explicațiile eu 
privire Ia prevederile Legii pensiilor 
și ale Decretului de majorare a pen
siilor. care au fost primite cu deose
bit interes de cercurile largi ale cetă
țenilor din tara noastră. Precizările

Un libret
Acțiune cu un pronunțat ca

racter de masă — economisirea 
la C.E.C. înregistrează la ni
velul întregii țâri o continuă 
dezvoltare. O confirmă, printre 
altele, nu numai existenta unui 
libret de economii la 1.7 locui
tori. dar si numărul mereu in 
creștere al depunătorilor care 
folosesc obligațiunile C.E.C.. 
conturile personale, iar elevii, 
instrumentele specifice, adecva
te vîrstei lor.

Este cunoscut că economisind 
la C.E.C. depunătorii au posibi
litatea să-si stringă treptat im
portante sume de bani cu care 
să-si realizeze anumite obiecti-

de economii la 1,7
ve personale : construirea unei 
locuințe proprietate personală, a- 
menaiarea apartamentului, cum
părarea de; autoturisme, petre
cerea concediului de odihnă etc.

în același timp, depunătorii 
beneficiază în afara dobinzilor 
și ciștigurilor. care le majorea
ză sumele economisite, si de o 
serie de drepturi si avantaje ge
nerale...

Uri priiri si: important avantaj 
de care beneficiază toti depună
torii la C.E.C.. indiferent de li
bretul sau forma de economisire 
folosite. îl constituie garanția 
statului asupra sumelor depuse.

locuitori
Aceasta înseamnă că depunăto
rii pot să solicite unităților 
C.E.C., Pricind, restituirea tota
lă sau parțială a depunerilor, iar 
acestea au obligația să restituie 
imediat depunerile efectuate pe 
oricare din instrumentele de 
economisire.

Un alt avantaj general de care 
beneficiază toți . depunătorii 
constă în faptul că statul asiou- 
ră păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor si ale ti
tularilor depunerilor, sumele 
economisite și orice alte date 
în legătură cu operațiile efec
tuate pe numele acestora etc.

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh

cuprinse, claritatea argumentelor, nu
meroasele date concrete au ajutat ne 
cei interesați să înțeleagă mai bine 
aspectele esențiale ale noii reglemen
tări a pensiilor, avantajele sale. Ele 
evidențiază superioritatea noului sis
tem. care asigură stimularea prioritară 
a participării tuturor membrilor so
cietății la muncă, la o viată activă, la 
producția materială, ceea ce cores
punde intereselor majore ale întregu
lui popor ; diferențierea judicioasă a 
cuantumului pensiei. în funcție de im
portanta socială a muncii; neplafona- 
rea pensiei, care poate creste progre
siv. fără nici un fel de opreliști sau 
limite maxime ; solicitudinea față de 
cei care, datorită unor accidentări, au. 
temporar, o capacitate de muncă re
dusă pentru a fi sprijiniți în această 
perioadă, asigurîndu-li-se reîncadrarea 
în producție. în activități sociale utile 
— așa cum este necesar și drept în
tr-o societate a muncii, care nu poate 
admite sub nici o formă tendințe pa
razitare ; creșterea rolului pensiei su
plimentare ca factor important în ri
dicarea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii. Toate aceste aspec
te au retinut puternic atentia oame
nilor muncii din tara noastră, ca noi 
si elocvente dovezi ale umanismului 
real și profund. împletit cu spiritul 
de echitate, ce caracterizează politica 
partidului nostru.

Preocupările interne 
și politica externă — 

în strînsă unitate
în spiritul strînsei unități a politicii 

interne si externe a partidului nostru, 
în cursul vizitelor de lucru in iudetele 
Gorj și Mehedinți, ocupindu-se de 
importante^ probleme ale construcției 
economice si sociale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, totodată, prin
cipiile fundamentale ale activității in
ternaționale a României. Și-a găsit 
astfel o nouă expresie preocuparea 
consecventă pentru întărirea colabo
rării cu toate țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pentru realizarea secu
rității și cooperării in Europa, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, și In 
primul rind nucleare, făurirea unei 
lumi mai drepte si mai bune.

Sub semnul acelorași orientări pro
gramatice. s-a desfășurat si în această 
săptămină bogatul program de con
tacte și întîlniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factori de răspundere și 
personalități marcante din diferite țâri 
ale lumii. în acest context s-au in
serts convorbirile secretarului general 
al P.C.R.. președintele republicii, cu 
președintele Consiliului Executiv al 
Provinciei Socialiste Autonome Voi- 
vodina, cu ministrul petrolului din 
Jamahiria Arabă Libiană Socialistă 
Populară, cu președintele firmei ame
ricane „Atalanta Corporation", vice
președintele Consiliului economic ro-

mâno-american — prilej de afirmare 
a dorinței comune de intărire si ex
tindere a colaborării reciproc avan
tajoase, în interesul cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale. Totodată, 
în timpul întilnirilor cu reprezen
tanții Partidului Socialist Italian, ai 
Parlamentului european s-a subli
niat că interesele popoarelor, în
făptuirea idealurilor de pace, liber
tate și progres social cer eforturi 
unite, înțelegerea și conlucrarea tot 
mai strînsă dintre comuniști și so
cialiști, dintre toate forțele progre
siste; in același sens, primirea dele
gației Camerei Reprezentanților din 
Congresul S.U.A. a reliefat insemnă- 
tatea extinderii relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri, în spiritul co
existentei pașnice, rolul forurilor su
preme legislative.

Imperativul 
reglementării juste 

și durabile 
a problemelor 

Orientului Mijlociu
Săptămină ce se încheie a con

semnat o intensă activitate politico- 
diplomatică în Orientul Mijlociu, în 
contextul căreia se înscrie turneul 
întreprins în zonă de secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance. S-a 
evidențiat încă o dată importanța 
deosebită a reglementării politice a 
situației, atît pentru pacea și secu
ritatea din regiune, cit și din întrea
ga lume. Observatorii politici au 
reținut aprecierile președintelui E- 
giptului, Anwar El Sadat, și ale re
gelui Hussein al Iordaniei, potrivit 
cărora în prezent există perspective 
pentru o soluționare reală a proble
mei Orientului Mijlociu — în acest 
sens fiind de bun augur acordul de 
a se continua contactele, in special 
în timpul apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Așa cum este știut, în opinia 
țării, noastre, o pace dreaptă și trai
nică în Orientul Mijlociu presupune 
retragerea trupelor Israelului din 
teritoriile ocupate în urma războiu
lui din 1967, asigurarea independen
ței și integrității teritoriale a tuturor 
statelor din regiune. Totodată, o 
componentă esențială a reglementă
rii acestei situații o constituie rezol
varea justă a problemei poporului 
palestinean, recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu. în a- 
ceastă ordine de idei este de men
ționat că zilele trecute s-a desfășu
rat la sediul O N.U. din New York 
ședința Comitetului pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinean. care a hotărît să 
propună Consiliului de Securitate să 
reia discutarea unui proiect de rezo

luție. prezentat consiliului în ia
nuarie 1976 de sase tari, ountre care 
și România Acest nou demers are 
menirea să ducă la completarea Re
zoluției nr. 242 din 1967 a Consiliu
lui de Securitate in sensul mențio
nării drepturilor naționale ale po
norului palestinean.

Pentru acțiuni efective 
de dezarmare

Printre evoluțiile semnificative În
registrate pe arena mondială se în
scrie fără îndoială ampla mișcare a 
popoarelor pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru acțiuni efective 
de dezarmare si în primul rind de 
dezarmare nucleară. Cronica săptă- 
minii încheiate a consemnat impre
sionanta manifestare ce a avut loc 
marți în orașul Nagasaki, cu parti
ciparea a peste 10 000 de persoane, 
care au lansat un vibrant apel la e- 
forturi sporite pentru edificarea 
păcii, pentru interzicerea armelor 
nucleare, pentru dezarmare generală.

Dovedind prin întreaga ei politică 
o înaltă responsabilitate fată de des
tinele omenirii. România socialistă a 
înscris înfăptuirea dezarmării ca o- 
biectiv maior al întregii sale activi
tăți internaționale. Dind expresie 
din nou unei preocupări neobosite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
în cuvîntarea rostită la adunarea 
populară din municipiul Drobeta- 
Tumu Severin: „Sintem profund în
grijorați de accentuarea cursei înar
mărilor si ne pronunțăm ferm pen
tru trecerea la măsuri de dezarmare 
generală si. în primul rind. de dezar
mare nucleară. Nu avem nevoie. în
treaga omenire nu are nevoie de noi 
arme nucleare, de bomba cu neu
troni. de alte mijloace de distrugere 
în masă, de rachete care să ducă 
mai rapid la tintă arme distrugă
toare". Reflectind această poziție 
statornică, neabătută. Declarația Co
mitetului National pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia. dată publicității in această săp
tămină. a pus din nou in evidentă 
necesitatea imperioasă de a se face 
totul pentru realizarea dezarmării.

Această necesitate este, de altfel, 
si mai mult reliefată de știrile re
cente privind acțiunile regimului 
rasist de la Pretoria in vederea do
bîndirii armei nucleare, acțiuni a 
căror materializare ar spori imens 
pericolele la adresa păcii si securită
ții în Africa si dincolo de granițele ei. 
Asediati din toate părțile, gu
vernanții de la Pretoria si Sa
lisbury încearcă prin orice mijloace 
să se cramponeze de putere, să-si 
mențină pozițiile, inclusiv prin ac
țiuni agresive împotriva statelor 
africane independente vecine, in spe
ranța deșartă că vor Putea înăbuși 
mișcările de eliberare. Devine astfel 
și mai urgentă intensificarea efortu
rilor pentru lichidarea vestigiilor co
lonialismului si neocolonialismului. a 
politicii rasiste si de apartheid.

★
Este un puternic izvor de satisfac

ție si mîndrie faptul că. actionînd in 
deplină concordantă cu marile co
mandamente ale epocii contemporane. 
Partidul si statul nostru desfășoară o 
intensă activitate internațională, adu- 
cînd o substanțială contribuție la 
realizarea unei lumi mai bune si mai 
drente. a unei lumi a păcii si înțele
gerii pe planeta noastră.
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In sprijinul popoarelor oprimate 

de regimurile rasiste
• întrevederile președintelui Tanzaniei la Londra • Responsabi
litatea elaborării constituției revine în exclusivitate poporului 

Zimbabwe • Franța nu va mai livra arme Africii de Sud
LONDRA. — Președintele Tanza

niei, Julius Nyerere. a avut, sîmbătă 
la Londra — unde a făcut o escală 
în drum spre patrie, venind de la 
Washington — o întrevedere cu se
cretarul de stat american. Cyrus 
Vance l-a informat, cu acest prilej, 
pe șeful statului tanzanian asupra 
planului reactualizat pregătit în co
mun de Statele Unite și Marea Bri- 
tanie în problema rhodesiană. După 
întrevedere. Cyrus Vance s-a depla
sat la reședința primului ministru 
James Callaghan de la Chequers, 
pentru a-1 informa asupra conținu
tului convorbirii cu președintele Tan
zaniei.

NAȚIUNILE UNITE. — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Națiunile Unite, Joshua 
Nkomo, liderul Uniunii Poporului 
African Zimbabwe, a declarat că res
ponsabilitatea redactării unei con
stituții pentru Zimbabwe independent 
aparține în exclusivitate poporului

Zimbabwe și aceasta nu va putea fi 
asumată decît atunci cînd toate cau
zele actualei situații vor fi înlătu
rate.

BANJUL. — într-o cuvîntare rosti
tă în Parlament, președintele Repu
blicii Gambia. Dawda Kairaba Ja- 
wara. a arătat că tara sa sprijină 
lupta popoarelor africane din Zim
babwe, Namibia și din Republica 
Sud-Africană împotriva oprimării de 
către minoritățile rasiste. El a apre
ciat că situația din Africa australă 
este „un adevărat cancer al con
științei internaționale".

NAIROBI. — în cursul unei confe
rințe de presă ținu te la Nairobi, mi
nistrul francez al afacerilor externe, 
Louis de Guiringaud, a declarat că 
Franța a hotărît un embargou asu
pra vinzărilor de arme destinate A- 
fricii de Sud. „Este adevărat, a 
precizat el. că pînă de curind am 
vîndut arme R.S.A. Acum am încetat 
să o mai facem".

„Guvernanții de la Pretoria 
sînt tot mai izolați"

Renumitul chirurg Christian Bar- gantă și ignoranță" pentru fap-
nard a criticat politica rasială a 
autorităților de la ■ Pretoria, care 
proslăvesc „puritatea rasei albe". 
„Nu este deci de mirare, a spus 
el, că opinia publică internaționa
lă ne numește naziști, fasciști, de
oarece aceasta este impresia pe 
care noi o facem lumii". El a 
arătat că R.S.A. dovedește „aro-

tul că încearcă să legalizeze a- 
ceastă politică, incluzind-o în ma
nualele de drept. Barnard a evo
cat izolarea tot mai accentuată a 
regimului de la Pretoria pe plan 
internațional. „Nimeni nu mai 
vrea să aibă de-a face cu noi", a 
spus el.

Apel al Consiliului 
' HELSINKI 13 (Agerpres). r- Con

siliul Mondial al Păcii a proclamat 
săptămina 15—21 august drept săp- 
tămină de solidaritate cu țările ne
aliniate. Cu acest prilej, Consiliul 
Mondial al Păcii adresează un apel

Mondial al Păcii
tuturor mișcărilor naționale pentru 
pace să organizeze. în cursul acestei 
săptămîni. acțiuni de masă care vor 
constitui un sprijin acordat luptei 
antiimperialiste a țărilor nealiniate.

CIPRU

în pregătirea 
alegerilor 

prezidențiale
Patru partide se pronunță 

pentru o candidatură unică

NICOSIA 13 (Agerpres). — Actualul 
președinte in exercițiu al Ciprului. 
Spyros Kyprianou. deține în prezent, 
sprijinul celor patru principale parti
de politice din insulă. în perspec
tiva prezentării unei candidaturi u- 
nice în alegerile prezidențiale pro
vizorii — menite să desemneze, la 
10 septembrie a.c., personalitatea ce 
va deține funcția supremă pînă la 
expirarea actualului mandat de șef 
al statului. Kyprianou este lide
rul Frontului Democratic din Ci
pru. alianță politică care coali
zează mai multe partide. Celelalte 
trei partide politice care sprijină can
didatura unică a lui Spyros Kypria
nou sînt Partidul Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
Partidul Socialist din Cipru (E.D.E.K.) 
și Adunarea Democratică.

Secretarul general al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), Ezekias Papaioan- 
nou, a făcut .cunoscut oficial vineri 
la Nicosia că partidul său va sprijini 
candidatura lui Spyros Kyprianou, 
președintele interimar al Ciprului, la 
alegerile prezidențiale prevăzute să 
se desfășoare la 10 septembrie.

în urma acestui acord de a nu pre
zenta alți candidați, președintele in
terimar Spyros Kyprianou urmează 
să fie desemnat automat președinte 
al Ciprului pînă la organizarea de noi 
alegeri prezidențiale. în februarie 
1978, pentru un mandat de cinci'ani, 

într-o declarație prin care a expri
mat gratitudinea sa fată de sprijinul 
și încrederea acordată, Spyros Ky
prianou a afirmat că „va urma cu 
credință și în toate domeniile politi
ca fostului președinte Makarios". 
„Voi face tot ce-mi va sta în putin
ță pentru a întări unitatea poporului, 
astfel încît să fim capabili să facem 
față împreună adversităților în aces
te momente critice prin care trece 
tara".

LONDRA

Convorbiri 
anglo-americane

„SiNT NECESARE MĂSURI CONCRETE PENTRU REDUCEREA 
DECALAJELOR ECONOMICE"

JAKARTA 13. — Luînd cuvîntul 
la Jakarta, în cadrul unui banchet, 
oferit in onoarea primului ministru 
al Japoniei. Takeo Fukuda, președin
tele Suharto al Indoneziei a adresat 
un apel statelor industrializate să 
coopereze cu țările în curs de dez
voltare și să evite „atitudinea de 
confruntare" in eforturile pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale și reducerea decalajelor

dintre națiunile bogate și cele sărace. 
„In această epocă a interdependen
țelor dintre toate națiiunile lumii, a 
spus vorbitorul, cea mai mare pro
blemă a umanității o constituie ac
ceptarea unor responsabilități co
mune și întreprinderea unor . pași 
concreți pentru a reduce discrepan
țele. între națiunile industrializate și 
țările în curs de dezvoltare, între 
națiunile bogate și cele sărace".

Preocupări economice in țările in curs de dezvoltare
INDIA se numără printre primii 

producători de cărbune din lume : 
producția de cărbune a acestei țări a 
depășit deja nivelul de 100 milioane 
tone, și se așteaptă să atingă 150 mi
lioane tone in anul 1980. relevă un 
raport al O.N.U. Concomitent, se în
registrează o sporire a exporturilor 
indiene de cărbune.

La începutul deceniului actual. In
dia a naționalizat industria carboni
feră. fapt care a contribuit la crește
rea producției și accelerarea prospec
țiunilor geologice. Rezervele de căr
bune necocsificabil sînt suficiente 
pentru cel puțin 100—150 de ani. iar 
rezervele de cărbune cocsificabil pen
tru 40—50 de ani.

IRAKUL a realizat un surplus con
siderabil al balanței de plăti, după 
naționalizarea resurselor petrolifere și 
instituirea controlului asupra altor 
bogății naționale — a subliniat mi
nistrul irakian al comerțului interior 
și exterior.. Hassan Aii. într-o decla
rație publicată de cotidianul „Al-Tha- 
wra“. El a menționat că acest sur
plus este folosit pentru îmbunătățirea 
structurii economiei irakiene si reali
zarea unor schimbări sociale si econo
mice radicale.'Hassan, Aii a precizat 
că programul de investiții pe anul a- 
cesta totalizează 2 357 milioane dinari 
irakieni. El a arătat că programul de 
investiții are în vedere sectoarele di
rect productive, extinderea rețelei e- 
lectrice. a căilor de comunicație, con
strucțiile de locuințe, asistenta medi
cală. precum si sectorul cultural.

ZAMBIA a obtinut succese impor
tante în creșterea și diversificarea 
producției agricole. în 1976, producția

de porumb a sporit cu peste 30 la 
sută fată de anul precedent, acoperind 
necesarul intern și furnizind. totoda
tă. un surplus pentru export, care a 
adus tării 10 milioane de kwacha (mo
neda zambiană). In vederea creșterii, 
în continuare, a producției de porumb. 
Ministerul Dezvoltării Rurale și Uni
versitatea Zambiei au amenajat ferme 
experimentale pentru culturi duble de 
porumb. Creșteri importante au fost, 
de asemenea. înregistrate la producția 
de plante oleaginoase, fructe și le
gume.

VENEZUELA. Președintele între
prinderii siderurgice Orinoco („Si- 
dor“). Luis Jose Hernandez, a decla
rat că în Venezuela se utilizează a- 
nual peste 2,2 milioane tone de otel, 
ceea ce a determinat elaborarea unui 
program guvernamental vizînd extin
derea capacității de producție a uni
tăților din cadrul „Sidor". Prin reali
zarea integrală a prevederilor, pro
ducția va crește de la 1,2 milioane 
tone la 5 milioane tone pe an. Pe 
lingă extinderea și modernizarea uni
tăților productive existente, se pre
vede construirea a două noi otelării. 
a unui laminor de mare capacitate etc.

PERU. Guvernul peruan a aprobat 
transpunerea în practică a unui pro
iect privind construirea unei rafinării 
de zinc la Cajamarquilla. localitate si
tuată la 250 km est de Lima. Reali
zarea acestui nou obiectiv economic 
va necesita investiții evaluate la a- 
proximativ 200 milioane dolari. în 
momentul dării sale în folosință, rafi
năria de la Cajamarquilla va produce 
100 000 tone de zinc rafinat și 174 000 
tone de acid sulfuric pe an.

Trei decenii de la independența 
Pakistanului

Situat pe țărmul 
Golfului Oman, la în
tretăierea liniilor aeri
ene ce leagă Europa. 
Asia si Africa. Karachi 
oferă o imagine eloc
ventă a drumului de e- 
forturi și înfăptuiri 
străbătut de poporul 
pakistanez în cei 30 de 
ani care au trecut de 
la proclamarea inde
pendentei naționale a 
tării sale (14 august 
1947) și pînă azi. Da
că acum trei decenii 
„orașul dunelor" avea 
doar 360 000 de locui
tori si dispunea de o 
viată economică destul 
de redusă., în prezent 
populația sa se apropie 
de patru milioane, fi
ind de departe cel mai 
important centru in
dustrial și comercial al 
Pakistanului, o metro
polă în plină dezvolta
re. Străzile sale măr
ginite de clădirile ma
rilor hoteluri, bănci si 
sedii administrative, de 
nenumărate magazine 
cunosc o permanentă 
animație. în portul 
maritim pe unde trece 
circa 90 la sută din vo
lumul schimburilor co
merciale ale tării, po
posesc zilnic nave din 
toate colturile lumii.

Acest rol de seamă

R. P. POLONĂ

„O treaptă calitativ nouă în lupta 
pentru eliberare națională"

Comuniștii din Panama, despre tratatul asupra Canalului,
încheiat

CIUDAD DE PANAMA 13 (Ager
pres). — Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Popular din Panama a dat 
publicității o declarație in care se 
subliniază că comuniștii din Panama 
oonsideră tratatul referitor la Cana
lul Panama. încheiat cu S.U.A.. drept

cm S.U.A.

o treaptă calitativ nouă în lupta 
pentru eliberarea națională deplină. 
Realizarea ei a devenit posibilă da
torită luptei poporului panamez, 
unității forțelor antiimperialiste și 
unei largi solidarități internaționale.

LONDRA 13 (Agerpres). — Sosit 
la Londra după turneul întreprins 
într-o serie de state din Orientul 
Mijlociu, secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a fost primit de pri
mul ministru al Marii Britanii, Ja
mes Callaghan. După cum se men
ționează la Londra, el l-a informat, 
cu acest prilej, pe șeful guvernului 
britanic despre rezultatele convor
birilor avute cu cele mai înalte ofi
cialități ale țărilor vizitate în legă
tură cu perspectivele de instaurare a 
păcii în regiunea Orientului Mijlo
ciu și cu reluarea, intr-un viitor a- 
propiat, ca un pas în acest sens, a 
conferinței de la Geneva.

Va putea fi absorbit șomajul ?
Dezbateri în R. F. G. în problema folosirii forței de muncă

Un studiu al O.C.E.D. (Organizația 
pentru Colaborare Economică și Dez
voltare), care grupează principalele 
țări capitaliste dezvoltate, relevă, în 
legătură cu proporțiile șomajului din 
aceste țări, că nu se întrevede în 
viitorul imediat perspectiva unei 
atenuări, ci, dimpotrivă, a creșterii 
numărului persoanelor care nu au de 
lucru. Chiar și în țările in care fe
nomenele de criză — șomajul, infla
ția. recesiunea — sînt mai puțin evi
dente. cum este cazul R.F.G., unde 
măsurile adoptate au dus la o limi
tare a efectelor acestor fenomene, 
cota șomajului reprezintă, totuși, po
trivit studiului amintit. 4,5 la sută 
din populația activă, prevăzîndu-se 
creșterea în continuare pentru anul 
viitor a acestui procentaj pînă la 
4,75 la sută. Conform datelor furni
zate de Oficiul general al muncii, cu 
sediul la Niirnberg, după o ușoară 
scădere a șomajului în iunie. în luna 
următoare numărul celor fără lucru 
a crescut din nou. atingînd 944 600, 
ceea ce depășește cifra înregistrată 
în iulie anul trecut. Președintele Ofi
ciului. Josef Stingi, declara că în cel 
mai bun caz media lunară pe acest 
an se va stabiliza la 950 000.

îngrijorată de această tendință. 
Uniunea sindicatelor vest-germane a 
elaborat un document, viu comentat 
în cercurile politice și economice ale 
țării, cuprinzînd propuneri îndrep
tate spre asigurarea folosirii inte
grale a forței de muncă. Printre al
tele. documentul reclamă extinderea 
investițiilor, sporirea puterii de cum
părare a maselor. îmbunătățirea în- 
vățămîntului profesional, crearea de

noi locuri de muncă. Subliniind in 
prezentarea acestor propuneri că 
„am intrat într-o nouă fază a crește
rii șomajului", președintele Uniunii 
sindicatelor, Heinz Oskar Vetter, a 
cerut guvernului federal, guvernelor 
de land și consiliilor orășenești și 
comunale să ia in considerație su
gestiile făcute și să folosească toate 
mijloacele publice pentru „a deter
mina o cotitură pe piața muncii". 
în caz contrar, a subliniat Vetter, 
„sistemul nostru social se va dovedi 
că nu este în stare să facă față so
licitărilor la care este supus"..

Dacă, în general, factorii de răs
pundere politică și economică sînt de 
acord că pentru reducerea șomaju
lui. una din principalele pîrghii o 
constituie intensificarea investițiilor, 
referitor la orientarea acestora există 
păreri diferite. în ce le privește, sin
dicatele resping tendința unor inves
tiții pe termen scurt, „de moment", 
care urmăresc îndeosebi sporirea pro
fiturilor. preconizînd investiții sporite 
și pe termen lung.

Totodată, documentul propune 
acordarea de fonduri publice supli
mentare pentru organizarea unor 
cursuri de recalificare a muncitori
lor rămași-fără lucru, spre a putea 
fi îndreptați către acele sectoare unde 
se face simțită lipsa de forță de 
muncă de o anumită specializare, ex- 
primindu-se regretul că tocmai în 
situația actuală cota de recalificare 
a fost fixată la numai 60 000 față de 
130 000 cu doi ani in urmă.

In cercurile guvernamentale pro
punerile făcute de conducerea sin
dicatelor au găsit în general un ecou

pozitiv. Astfel, secretarul de stat 
Reinhard Strehlke a caracterizat 
propunerile drept „o contribuție con
structivă pentru a putea combate șo
majul", precizînd că între guvernul 
federal și Uniunea sindicatelor există 
un consens asupra direcțiilor funda
mentale privind politica de asigu
rare a locurilor de muncă.

Nu același ecou l-a avut documen
tul în rîndurile U.C.D./U.C.S. și al 
patronatului vest-german. Opoziția 
creștin-democrată s-a declarat îm
potriva oricăror intervenții din par
tea statului în economie, susținînd 
că aceasta se poate însănătoși „de la 
sine". Dar aprecierile presei și ale 
majorității comentatorilor politici 
sînt că de fapt opoziția și patronatul 
nu sînt în nici un caz dispuse să 
accepte vreun control al investițiilor. 
Făcindu-se ecoul cercurilor largi ale 
opiniei publice, ziarul „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" scrie : „Este 
edificator faptul că toți apărătorii in
tereselor patronatului reacționează 
în acest fel. Ei cîntă din nou înve
chita arie a capacității de autoinsă- 
nătoșire a economiei pieței și repetă 
sloganurile îndreptate împotriva in
tereselor muncitorilor și sindicatelor. 
Ei trec însă sub tăcere ceea ce se 
desprinde clar din lectura bilanțuri
lor economice ; în multe cazuri s-au 
realizat profituri substanțiale, iar 
dividendele plătite acționarilor au 
fost mai ridicate decit oricind. Pa
tronii exprimă, de fapt, dorința de 
ciștiguri și mai țnari, fără a se în
griji să creeze noi locuri de muncă".

C. VARVARA

în viata economică a 
Pakistanului al orașu
lui care pînă în 1959 a 
fost capitala tării ur
mează să sporească și 
mai mult în cursul 
planului de cinci ani 
(1976—1980). ale că
rui coordonate, folosind 
drept bază realizările 
economico-sociale ale 
perioadelor precedente, 
preconizează dezvolta
rea industriei grele, e- 
nergetidi. industriei de 
prelucrare a materiilor 
prime agricole, pentru 
lichidarea grelei moș
teniri a colonialismu
lui. a marilor decalaje 
economice — obiectiv 
fundamental care mo
bilizează forțele po
porului pakistanez. în 
cadrul proiectelor e- 
xistente. urmează să 
se creeze un nou port 
— Quasim — a cărui 
construcție a început 
în vara anului trecut, 
cu un nou aeroport și 
cu o serie de între
prinderi industriale de 
importantă națională. 
Din rîndul acesto
ra din urmă se 
detașează rafinăria rea
lizată în cooperare cu 
tara noastră, a cărei 
construcție a intrat in 
stadiul final. Viitorul 
obiectiv industrial, cu

o capacitate de 1 200 000 
tone anual, va acoperi 
necesitățile interne de 
produse petroliere și 
va stimula dezvoltarea 
unui șir de alte sectoa
re ale economiei pakis
taneze.

Realizarea acestui im
portant obiectiv consti
tuie o mărturie grăitoa
re a conlucrării fruc
tuoase dintre România 
și Pakistan, a dorinței 
lor de a coopera în a- 
vantajul reciproc. După 
cum se știe. între cele 
două țări s-au stator
nicit de-a lungul ani
lor relații de strînsă 
prietenie si colaborare 
care cunosc o continuă 
dezvoltare. Declarația 
solemnă comună româ- 
no-pakistaneză. celelal
te documente si acor
duri încheiate cu pri
lejul întilnirilor la ni
vel înalt au creat un 
cadru juridico-politic 
trainic în vederea ex
tinderii continue a con
lucrării bilaterale, pe 
cele mai diverse pla
nuri — contribuție de 
seamă la înfăptuirea 
aspirațiilor generale de 
pace, progres și cola
borare internațională.
Nicolae N. LUPU

Acțiuni pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Gu

vernul R.P. Polone a analizat situația 
din regiunile din sud-vestul Poloniei 
care au avut cel mai mult de sufe
rit de pe urma inundațiilor cauzate 
de ploile abundente din ultima pe
rioadă. Pe baza unor date preliminare 
s-a constatat că daunele provocate se 
ridică la aproximativ 7 miliarde de

zloti. din care aproximativ 4 miliarde 
de zloti în agricultură.

Guvernul a adoptat o serie de mă
suri. printre care acordarea unui 
credit de 500 milioane de zloti pentru 
refacerea agriculturii si 50 milioane 
de zloti pentru ajutoare nerambursa
bile către populația care a avut cel 
mai mult de suferit de pe urma 
inundațiilor.

agențiile de presă transmit:
PrimirO. Președintele R.P.D.

Coreene. Kim Ir Sen, a primit de
legația guvernamentală a Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 
condusă de primul ministru al gu
vernului. Miguel Anjos Trovoada.

într-o declarație a P.C. 
din Uruguay se menționează că 
Jaime Perez, fost deputat în parla
mentul Uruguayan și secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Uruguay,
a fost mutat din nou într-un loc ne
cunoscut de către autoritățile de la 
Montevideo. Declarația cheamă la ac
țiuni pentru aflarea locului unde se 
află Jaime Perez. Deținut de la 24 
octombrie 1974. Perez este pentru a 
sasea oară mutat intr-un loc necunos
cut,. în iulie, el a fost internat in Spi
talul militar central.

La Georgetownse desfășoară 
lucrările celui de-al II-lea Congres al 
partidului de guvernămînt din Repu
blica Cooperatistă Guyana — Con
gresul Național al Poporului — la 
care iau parte peste 2 000 de delegați 
din toate regiunile tării, precum si 
delegații dintr-o serie de țări, 
în cuvîntul rostit la deschidere. 
Bishwaishwar Ramsaroop. președin
tele Congresului National al Po
porului. s-a referit la situația econo
mică a, Guyănei. la sarcinile care 
stau în fata țării angajată ne calea 
socialistă de dezvoltare.

La Lagos urmeaza să se întii- 
nească marți Moamer El Geddafi. șe
ful statului Jamahiria Arabă Libiană 
Socialistă Populară, și Felix Malloum. 
șeful statului Ciad. în încercarea de 
soluționare a disputei de la frontiera 
dintre cele două țări, a anunțat Co
misia de mediere a Organizației Uni
tății Africane, la Libreville. Cei doi 
șefi de stat vor conferi în cadrul unei 
întilniri prezidate de președintele Ni
geriei. Olusegun Obasanjo.

Apartenența Marii Brita
nii la Piața comună este ac- 
ceptată de numai o treime a opiniei 
publice din această tară, relevă un 
sondai efectuat de o instituție de cer
cetări a comunității economice vest- 
europene. Sondajul întreprins printre 
2 000 de persoane indică o modificare 
radicală a opțiunilor în comparație ca 
consultarea prin referendum în 1975. 
cînd două treimi din electorat au vo
tat în favoarea rămînerii în C.E.E.

Conferință. După cum infor
mează agenția China Nouă. în re
giunea autonomă Guansi Ciuan a 
avut loc recent Conferința națională 
privind pregătirea mecanizatorilor 
din agricultură. Conferința face par
te din măsurile în curs pentru în
cheierea mecanizării agriculturii 
pînă în anul 1980.

Reluarea unei anchete.
F.B.I. a redeschis ancheta referitoare 
la atentatul care a dus la moartea 
președintelui Abraham Lincoln, în 
urmă cu 112 ani. După cum relatează 
ziarul „Washington Post", această mă
sură a fost determinată de descoperi
rea recentă a citorva pagini care au 
dispărut misterios, la timpul respec
tiv. din jurnalul criminalului.

Vizită în R. A. Yemen. 
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Democratice a 
Yemenului. Salem Robaya Aii. a so
sit sîmbătă Ia Sanaa, capitala Repu
blicii Arabe Yemen, într-o vizită 
oficială de trei zile. în centrul con
vorbirilor se vor afla aspecte ale re
lațiilor bilaterale, precum și ches
tiunea securității în Marea Roșie.

Specialiștii F.A.O. apre- 
ciază că la finele sezonului 1977—1978 
stocurile mondiale de cereale (exclu
siv cele ale U.R.S.S. și R.P. Chineze) 
se vor cifra la 181—194 milioane tone. 
Aceasta va echivala cu aproximativ 
20 la sută din consumul mondial, de
pășind proporția de 17—18 la sută, 
considerată de F.A.O. ca suficientă 
pentru garantarea securității alimen
tare mondiale.

ne. va începe în luna noiembrie a 
acestui an. pomindu-se de la gurile 
fluviilor Tigru si Eufrat.

în urma inundațiilor și

La cea de-a XlV-a ediție a 
Festivalului internațional de 
artă și cultură de la Antalya 
(Turcia), desfășurat recent, fil
mului artistic de luna-metraj 
„Patima", realizat de Casa de 
filme V, in regia lui George 
Cornea, i s-a conferit distincția 
„Portocala de aur".

0 nouă expediție Heyer
dahl. Cunoscutul explorator și na
vigator norvegian. Thor Heyerdahl, 
care locuiește în apropiere de stațiu
nea italiană Laigueglia. a anuntat re
cent că intenționează să întreprindă 
o expediție maritimă pînă în India, 
la bordul unei bărci din papură îm
pletită. Expediția, la care va partici
pa un echipaj format din 14 persoa-

incendiilor,peste 1 500 de persoa_ 
ne au rămas fără adăpost în insula 
Mindanao, a anuntat Crucea Roșie 
filipineză. Autoritățile au fost ne
voite să evacueze 220 de familii din 
localitatea Maguindanao.

Importurile de petrol ale 
S.U.A. Dependența Statelor Unite 
fată de importurile de petrol se apro
pie de 50 la sută. Potrivit ultimelor 
statistici publicate de Administrația 
Federală a Energiei (F.E.A.L.) refe
ritoare la perioada de patru săptă- 
mini pînă la 29 iulie, importurile au 
reprezentat 48.1 la sută din consum. 
Se apreciază că sosirea progresivă a 
petrolului din Alaska va determina, 
în lunile următoare, o reducere a 
importurilor de petrol.

Incidente Ia Londra. Gru- 
puri de cetățeni din capitala brita
nică au intervenit sîmbătă pentru a 
împiedica desfășurarea unei demon
strații a organizației de extremă 
dreaptă, rasiste. „Frontul national". 
După cum relatează agențiile de 
presă. în cadrul incidentelor care 
au avut loc cu acest prilej au fost 
rănite cîteva zeci de persoane. între 
care și un număr de polițiști. Poliția 
britanică a operat arestări în legă
tură cu aceste incidente.

Legalizarea unei coaliții 
electorale. Uniunea Centrului De
mocratic (U.C.D.) — coaliția electo
rală alcătuită din mai multe forma
țiuni politice, prezidată de Adolfo 
Suarez, șeful guvernului spaniol, a 
fost înscrisă în registrul asociațiilor 
politice al Ministerului de Interne. 
Este pentru prima dată în istoria 
Spaniei cînd o coaliție electorală 
este legalizată ca partid politic.

Prețurile la alimente s au 
scumpit în Suedia cu 15.4 la sută in 
primele șapte luni ale anului curent, 
a anunțat Comitetul de stat pentru 
controlul preturilor din Suedia.

Agenția zaireză de presă 
anunță că președintele Zairului, Mo
butu Șese Seko, a semnat sîmbătă 
un decret prin care ministrul aface
rilor externe. Nguza Karl i Bond, 
este desărcinat din toate funcțiile 
oficiale pentru „înaltă trădare în 
legătură cu evenimentele care au 
avut loc în primăvara acestui an in 
provincia Shaba". S-a hotărit ares
tarea lui imediată.

După primul zbor al navetei spațiale 
„Enterprise"

„Atmosfera marilor 
zile de debut al zboru
rilor cosmice a domnit 
din nou in S.U.A. vi
neri, cînd peste o sută 
de mii de persoane 
s-au adunat la baza 
aeriană Edwards din 
California pentru a 
urmări primul zbor li
ber al navetei spațiale 
«Enterprise»" — scrie 
agenția France Presse 
comentînd acest nou 
experiment.

In acest sens, agen
țiile de presă aduc noi 
amănunte asupra zbo
rului de circa 46 minu
te al navetei, menit 
să verifice compor
tarea ei după sepa
rarea de avionul pur

tător. Astfel, după o 
planare lină, fără mo
tor, de circa 5 minute, 
cînd au fost efectuate 
două viraje de 90 de 
grade, naveta a fost 
aliniată pentru ateri
zarea pe pistă — con
struită pe fundul unui 
lac secat — de la baza 
aeriană Edwards. Se 
apreciază că folosirea 
acestui aparat de zbor, 
care va decola ca o 
rachetă și va ateriza 
ca un avion, va crea 
mai puține probleme 
în ce privește reveni
rea pe Pămînt a oa
menilor. Avantajul e- 
sențial este insă consi
derat cel legat de po
sibilitatea reutilizării

navetei spațiale de 
peste o sută de ori. Un 
asemenea vehicul spa
țial poate transporta 
circa 7 persoane, mini- 
laboratoare științifice 
și sateliți de pe și spre 
Pămînt.

Înainte de prima 
lansare reală prevă
zută pentru 1979. sînt 
programate alte 7 zbo
ruri libere.

Naveta spațială „En
terprise" experimenta
tă vineri are o lungi
me de 37 metri, o 
greutate de 68 tone, și 
o amplitudine a aripi
lor egală cu cea a unui 
avion comercial de ti
pul „DC-9".

• IMPLANTUL DEN
TAR IDEAL ? O echipă de 
cercetători de la Institutul Bat- 
telle din Frankfurt (R.F.G.) a 
pus la punct un material cera
mic poros, pe bază de oxid de 
calciu si pentaoxid de fosfor, care 
corespunde, se pare, mai bine ce
rințelor tehnicii implantărilor sto
matologice. Noul produs. din 
care se modelează rădăcini arti
ficiale implantate in locul unui 
dinte sau unei măsele pierdute, 
are — după afirmația cercetăto
rilor — proprietăți bioactive. da
torită unei substanțe speciale 
care il face să adere organic la 
țesuturile înconjurătoare. In 
timpul experiențelor efectuate 
pe ciini s-a constatat că are loc 
un proces de dublu transfer, 
respectiv de particule bioactive 
dinspre rădăcina artificială spre 
maxilar și de tesut osos dinspre 
maxilar spre rădăcina artificia
lă. Durata acestui proces este de 
aproximativ șase săptămini. la 
capătul căruia ceramica bioacti- 
vă. resorbită de organism, este 
înlocuită cu țesut osos regene
rat. La implantare, rădăcina este 
prevăzută cu un șurub special, 
care permite, după regenerare. 

montarea coroanei propriu-zise 
a dintelui.

• ENERGIE DIN... 
APA SĂRATĂ ? Serviciile a- 
mericane care se ocupă de stu
diile în domeniul energiei au 
transmis oamenilor de știință 
misiunea de a cerceta avantaje
le utilizării forței ce se degajă 
la dizolvarea sării in apa de 
mare. S-a observat, de pildă, că 
în timpul procesului de osmoză 
ce are loc la vărsarea apelor 
dulci în mare se produce o creș
tere a presiunii asupra apei să
rate. care ar putea fi folosită 
pentru propulsarea de turbine. 
După opinia savanților. uzine 
electrice, bazate pe un astfel de 
principiu de funcționare, ar pu
tea fi construite la vărsarea flu
viilor. unde apa dulce se com
bină cu apa sărată a mărilor și 
oceanelor. Studiile initiate sînt 
menite să determine în ce pro
porții poate fi utilizată practic 
această nouă sursă de energie.

• CROAZIERA NISI
PURILOR. Recent s-a în
cheiat periplul temerar al unei 

expediții franceze denumite 
„Croaziera nisipurilor", care a 
efectuat, în premieră, traversa
rea cu autocamioanele de la est 
la vest a pustiului Sahara. De-a 
lungul a trei luni, în care timp 
au fost străbătuți 10 000 km. 
dintre care 7 000 fără a se fo
losi vreuna din puținele piste 
existente, expediția a traversat 
Mauritania, Mali, Niger. Libia și 
Egiptul (punctul terminus. As
suan). fixind cu această ocazie 
în regiunile străbătute pentru 
prima dată semne de marcaj. 
Aceste marcaje vor fi de mare 
folos unor viitoare expediții in 
vederea cunoașterii mai apro
fundate a imenselor zone deșer- 
tice ale Saharei.

• BICENTENARUL 
„SCALEI" DIN MILANO. 
Deși oficial „Templul bel can- 
toului" va împlini 200 de ani de 
existentă anul viitor, actul său 
de naștere fiind datat 3 august 
1778, programul manifestărilor 
consacrate bicentenarului 'în
cepe la 7 decembrie 1977. Sta
giunea „Scalei" din Milano va 
avea o durată excepțională (pînă 
la 31 decembrie 1978). pe măsu

ra evenimentului și va include 
trei opere de Verdi : „Don Car
los". „Briganzii" și „Forța des
tinului", beneficiind de montări 
in.edite. Puccini, compozitor la 
fel de îndrăgit al „Scalei" din- 
Milano, vă fi reprezentat prin 
„Madame Butterfly" și .,Manon 
Lescaut". Credincioasă tradiției, 
„Scala" se arată receptivă și 
creației moderne. In programul 
bicentenarului figurează și un 
spectacol coregrafic inedit : „O- 
magiu lui Picasso", In sfirșit. o 
mare expoziție retrospectivă va 
prezenta activitatea acestei pres
tigioase instituții culturale ita
liene.

• STRATAGEMĂ E- 
COLOGICĂ. Revista „L’Ex- 
press" publică un articol des
pre un procedeu folosit tot mai 
des de marii industriași ameri
cani, care în vederea implantă
rii unor uzine cu înalt grad de 
poluare, achiziționează, contra 
cost.......cota de poluare" a în
treprinderilor mai mici ce func

ționează în respectiva regiune. 
Bineințeles. cedarea acestei 
„cote", adică a limitelor permi
se de poluare a atmosferei, se 
dovedește, pînă la urmă, neren
tabilă pentru vinzător. avînd ca 
efect închiderea respectivelor 
întreprinderi, intrucît acestea nu 
își pot permite să, achiziționeze 
instalațiile costisitoare de puri
ficare. Este o stratagemă la 
care au recurs, din decembrie 
1976. data intrării în vigoare a 
„legii aerului curat" — care sta
bilește plafonul permis de po
luare — nu mai puțin de 50 de 
mari societăți de pe întreg teri
toriul S.U.A.

• UN LITRU DE BEN
ZINĂ LA 500 KM. Cu un u- 
tru de benzină să parcurgi 500 
de kilometri .’ Performanta a- 
partine prototipului unui trici- 
clu cu motor, conceput si reali
zat de un tînăr vest-german. 
Originalul vehicul. destinat 
plimbărilor de agrement, a con

stituit unul din capetele de afiș 
în cadrul unei manifestări orga
nizate pentru trecerea in revistă 
a noi modele motorizate expe
rimentale cu consum redus de 
carburant.

• RECHIN - SPERIE
TOARE. Englezul Stephen 
Winkworth a creat un rechin 
din fibre de sticlă, lung de 1,5 
metri, care, dirijat prin radio, 
poate fi folosit ca „paznic si
gur" al anumitor porțiuni de 
plajă împotriva unor animale 
marine supărătoare. Prețul des
tul de ridicat face însă ca folo
sirea „rechinului-sperietoare" să 
fie. deocamdată, destul de re- 
strinsă.
• EFICACITATEA 

UNUI PROCEDEU SIDE
RURGIC. Procedeul „LD“ 
(după abreviațiunea celor două 
centre siderurgice austriece Linz 
și Donawitz) de producere ra
pidă a oțelului prin insuflarea 
de oxigen a împlinit 25 de ani 

de cînd a fost pus în aplicare 
la marele combinat etatizat 
VOEST. Astăzi, peste 200 de o- 
țelării din lume folosesc acest 
procedeu, iar aproape 50 la sută 
din producția mondială de oțel 
este obținută în convertizoare 
tip „LD“.

• „SENS UNIC" PE 
CANAL GRANDE. 
Pe cunoscutul Canal Grande 
din Veneția a intrat în vigoare 
navigația în sens unic. în ca
drul unui proiect destinat să des
congestioneze traficul pe această 
binecunoscută arteră și să redu
că efectele distructive ale acți
unii valurilor. Sistemul experi
mental care, potrivit autori
tăților municipale, va elimina 
aproximativ 40 la sută din va
lurile create de bărcile cu motor 
circulînd în ambele sensuri, va 
fi valabil pînă in luna septem
brie. Gondolierii s-au plîns de 
dificultatea crescîndă în mane
vrarea ambarcațiunilor în con
dițiile traficului foarte intens.

• VULCANUL Șl PI
LOTUL. Erupția vulcanului 
Usu din insula japoneză Hok
kaido a avut și un efect mai 
puțin așteptat. Un avion de pa
sageri al societății „AII Nipon 
Airways", cu 317 pasageri la 
bord, a fost atins de... bucățile 
de rocă aruncate prin gura vul
canului. Din fericire, pilotul a 
reușit să aterizeze pe aeropor- 
tud Chitose de lingă Sapporo. 
Mari pagube au fost provocate 
culturilor agricole din împreju
rimi. 10 000 de oameni au fost 
evacuați. înalt de 725 metri, 
vulcanul Usu a erupt pentru 
prima oară în anul 1611.

• OU DE GĂINĂ GI
GANT. O locuitoare a orașului 
Oș. din Kirghizia, a predat zoo
logilor din localitate un ou de 
găină cu 9 gălbenușuri. Oul cîn- 
tărește 420 de grame și are lun
gimea de 14 cm. Specialiștii a- 
preciază că exemplarul consti
tuie o adevărată curiozitate a 
naturii.
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