
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor face o vizită oficială de prietenie 

în Republica Populară Bulgaria

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu vor efectua, in

prima decadă a lunii septembrie a.c„ 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, la invita
ția tovarășului Todor Jivkov, prim-

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.
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MUNCA Șl IZBÎNZILE NOASTRE

SUB ARCUL EXIGENȚEI COMUNISTE
JOS 
de

„Trebuie
- un spirit 
activitate".

să pornim de la necesitatea de a introduce 
de înaltă exigență,

de sus pină 
de bună organizare în toate domeniile

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile deȚara întreagă, 

august aniversar, ni s-a înfățișat ca 
o uriașă agoră : sub semnul mîndriei 
și satisfacției îndreptățite pentru suc
cesele dobândite în construcția so
cialistă. împletite cu o firească exi
gentă muncitorească, s-au desfășu
rat adunările generale ale oamenilor 
muncii din întreprinderi si adunările 
județene ale reprezentanților mun
citorilor. Din nou. cu si mai multă 
tărie, s-a afirmat în aceste forumuri 
ale democrației muncitorești con
știința și maturitatea politică a clasei 
noastre muncitoare, fermitatea hotă- 
ririi ei de a-și onora cu cinste si 
demnitate îndatoririle de clasă slă
nină si conducătoare in societatea 
noastră, spiritul de ordine și disci
plină, patriotismul fierbinte. Ceea ce 
s-au impus cu deosebire atenției în 
dezbaterile 
au fost 
nistă, cu 
cesele și.
răspunderea muncitorească cu care 
s-au propus soluții, s-au luat decizii 
in virtutea drepturilor de producător 
și proprietar. Pornind tocmai de Ia 
această rezultantă a amplelor dezba
teri. avînd ca temă problemele fun
damentale de muncă și viată ale tu
turor colectivelor de muncă, apare 
limpede că afirmarea spiritului

din aceste forumuri 
tocmai exigenta comu- 
care s-au judecat suc- 
deopotrivă. neajunsurile.

revoluționar, clasa noastră muncitoare 
înțelege să o facă printr-o autoexi
gență exemplară fată de propria sa 
muncă de edificare a socialismului 
multilateral dezvoltat pe pămîntul 
patriei noastre.

Așadar, amploarea acestei bătălii în 
care este acum angajat întregul po
por impune' pretutindeni, la fieca
re loc de muncă, un om exigent în 
ceea ce face, exigent cu munca ce
lor din jur. Revoluționar, avînd me
reu de afirmat ceva în lupta cu iner
ția. Un om pentru care cuvîntul în
seamnă faptă, adversar al oricărei 
automulțumiri, combativ și construc
tiv. preocupat de înlăturarea lipsu
rilor și aflarea soluțiilor care să ge
nereze peste tot rezultate mai bune 
în munca de fiecare zi pentru înfăp
tuirea sarcinilor economice. Preocu
pat în egală măsură de perfectionarea 
sa morală si a celor din jur. Princi
pial și ferm in relațiile de muncă, in 
viață. Iată, in cîteva linii, dimensiu
nea modelului uman propus de orân
duirea noastră, fizionomia morală, 
de azi și de miine a ^constructorului 
socialismului, așa cum se proiectează 
in. Programul partidului, în Codul 
etic comunist. Este etalonul moral 
al comunistului, mereu in pri» 
mele rinduri, cu fapta si cu îndemnul, 
pentru promovarea, in intreaga via-

tă socială, a unor raporturi noi între 
oameni, guvernate de exigență reci
procă, de combativitate constructivă. 
Este etalonul moral al omului spre 
care tindem și pentru împlinirea că
ruia. sub conducerea Partidului Co
munist Român, s-a mobilizat un în
treg arsenal de mijloace educative 
ale societății în această operă de o 
complexitate deosebită privind trans
formarea, perfecționarea omului.

Despre capacitatea de educare și 
transformare a societății noastre 
avem dovezi concludente, zi de zi, 
in toate domeniile creației mate
riale și spirituale. La urma-ttrmei, 
modul comunist de a-ti evalua mun
ca — așa cum se face din plin 
în forumurile democrației muncito
rești în acțiune — drumul străbătut 
de tine și poporul tău, pentru înflo
rirea patriei socialiste, este o compo
nentă a spiritului civic, o manifes
tare a patriotismului milioanelor de 
constructori ai socialismului. Și acest 
chip de a ne cintari munca și re
zultatele ei este cu atît mai necesar 
azi, cind construim și reconstruim 
Orașe și sate, cînd acționăm cu toate 
forțele pentru a lăsa urmașilor o 
zestre și mai bogată, aici, în Româ
nia socialistă.

Nici nu ne putem imagina tabloul 
marilor noastre izbînzi — construcția

celor 34 de Românii în trei de
cenii și ceva, superba pildă de 
dăruire și eroism unanim dove
dite în acest dramatic început
de primăvară — fără această u- 
riașă „forță de producție" care este 
spiritul responsabil al poporului, e- 
xigența comunistă a clasei noastre 
muncitoare față de fiecare pas ! 
Se spune, pe drept temei, că 
pentru a descifra înțelesul tuturor 
lucrurilor avem nevoie de criterii. 
Muncitorul cu ferndul rostit răspicat, 
ce crede cu fervoare in rostul său co
munist de progres, exigent cu mun
ca lui și a celorfalți. totdeau
na în căutare de ținte și mai am
bițioase, da. reprezintă un criteriu 
pentru modul comunist de gindire 
acțiune.

Cînd colective întregi 
oameni ai muncii — de 
sate, din numeroase alte 
activitate unde gindirea 
convertesc in practică 
construcție socialistă — 
să realizeze mai mult, dezvoltă ne
contenit o pilduitoare activitate no
vatoare. nu ne aflăm oare în fața 
afirmării, la proporții de masă, 
xigenței comuniste căreia îi 
proprie această vitală năzuință

si

de mii 
la orașe 
domenii 
și fapta 
socială 
îsi propun

de 
si 

de 
se 
de

a e- 
este 
spre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ministrul administrației interne din Portugalia
Ceausescu, pre- 

Socia liste Româ-
Tovarășul Nicolae 

ședințele Republicii 
nia. a primit. în cursul zilei de sim- 
bătă. pe ministrul administrației in
terne din Portugalia, Manuel Da Cos
ta Bras. Oaspetele a fost însoțit de 
generalul Hugo Dos Santos, coman
dantul regiunii militare Coimbra 
(Centru).

La primire a luat parte tovarășul 
Teodor Coman. ministru de interne.

Ministrul portughez a luminat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj prietenesc din partea primului 
ministru ăl Portugaliei. Mario Soares, 
și a transmis un cordial salut, precum 
și urări de prosperitate si fericire 
poporului român. în același timp, el

a exprimat întreaga gratitudine pen
tru onoarea de a fi primit, pentru 
invitația de a vizita România si a 

■ cunoaște, pe această cale, nemijlocit 
înfăptuirile de seamă ale poporului 
român pe calea edificării unei patrii 
modeme.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis primului minis
tru portughez salutul său prietenesc 
și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România Si Portugalia, 
care cunosc. în ultimul timp, un pu
ternic impuls, ca urmare a înțelegeri
lor la care s-a ajuns în timpul întâl
nirilor și convorbirilor la nivel înalt

de la București și Lisabona. Totodată, 
de ambele părți a fost reafirmată 
dorința de a adinei si mai mult con
lucrarea româno-portugheză atît pe 
plan bilateral, cit și pe plan- interna
țional. în folosul si spre binele am
belor popoare, al cauzei securității și 
păcii în Europa si în întreaga lume.

Președintele României a rugat pe 
oaspete ca la înapoierea în patrie să 
transmită președintelui Republicii 
Portugheze, Antonio Ramalho Eanes, 
un cald salut, urări de sănătate si 
fericire, iar poporului portughez noi 
succese în activitatea consacrată pros
perității tării sale. ‘

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială. prietenească.

Tirgoviște. Vedere panoramică a zonei Industriale

mimai dacă se reaiizează ritmic
si integral producția fizică

Colectivul de oameni 
de la întreprinderea de 
de mașini din Caransebeș a obținut 
în 7 luni din acest an o serie de re
zultate bune in activitatea produc
tivă. Bunăoară, in această perioadă, 
prevederile de plan la producția glo
bală și marfă au fost depășite cu 8,1 
la sută și, respectiv, cu 8 la sută. 
Importante depășiri au fost obținute 
și la producția fizică, realizările fiind 
superioare sarci
nilor de plan cu 
2,6 la sută la con
strucții metalice, 
iar la ansamble 
sudate — cu 7.7 
la sută. Este de 
remarcat, de ase
menea. faptul că 
aceste scoruri de 
producție au fost 
înregistrate. în. 
cea mai mare 
parte, pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator al cărui nivel planificat, in 7 
luni, a fost depășit cu 6,8 la sută.

Desigur, toate aceste succese ob
ținute in realizarea planului vor
besc, de la sine, despre progresele 
făcute in ultima vreme dc colectivul 
tinerei unități constructoare de ma
șini din Caransebeș in ceea ce pri
vește mal buna organizare a pro
ducției și a muncii, folosirea mai ju
dicioasă a timpului de lucru și a 
capacităților de producție. Cu toate 
acestea, aprofundind aualiza noastră 
asupra rezultatelor raportate in în
deplinirea planului producției fizice, 
pe sortimente, de către colectivul 
întreprinderii, constatăm că la unul 
din produsele sale de bază rezulta
tele se situează cu mult sub preve
derile de plan. Mai exact, sarcinile 
de plan pe 7 luni la producția de bo
ghiuri au fost îndeplinite doar în 
proporție de 78,6 la sută. Cele mai 
mari nerealizări s-au acumulat la 
boghiurile pentru locomotivele 
sel hidraulice de 1 250 CP. Așa cum 
aveam să aflăm, aceste restante 
creează o serie de dificultăți in pro
cesul de producție al uzinei „23 Au
gust" din Capitală — unitatea bene
ficiară a boghiurilor care se fabrică

ai muncii 
construcții

la Caransebeș ; practic, întreprinde
rea bucureșteană este pusă in si
tuația de a nu putea realiza ritmic 
și integra! numărul de locomotive 
stabilit prin plan pentru anul 19.77, 
produse ce sînt destinate a satisface 
unele necesități interne sau sint pre
văzute a fi livrate la export. Ce 
anume a generat rămînerile in '"-urmă 
care se înregistrează in prezent la 
boghiurile pentru locomotivele die

in-

■ (Continuare în pag. a V-a)

Clasa muncitoare
conduce,

Acum
țărm, pe Dunăre, nemiș
cat. Culorile corpului său 
elegant s-au mai șters in 
pătimașele îmbrățișări ale 
oceanului, de-a lungul 
cîtorva ani de navigație. 
E ca un războinic întors 
din bătălii grele. în 1976 
a ocupat un loc fruntaș 
între numeroasele vase 
ale flotei noastre de pes
cuit oceanic. A adunat în 
traul, a ridicat pe punte, 
a prelucrat și a expediat 
acasă mii de tone de 
pește oceanic din apele 
Atlanticului. „Jiul", trau- 
ler Cu 80 de oameni la 
bond,, lansat in 1973. Co
mandant, Sorin Zava- 
lide-Chirculescu. Dacă 
acum, la întoarcerea a- 
casă, pentru revizie teh
nică, in portul de do
miciliu Tuloea, s-ar al
cătui un panou al eviden- 
țiaților, atunci ar trebui 
afișate acolo chipurile 
arse de soarele de la tro
pice ale pescarilor, de 
exemplu, si ale marinari
lor toti. 
vasul e 
unde să 
noul 7

C<; imagine avem 
un marinar 7 

in puterea vîrstei, 
mușehiutos și aspru, 
eventual cu o barbă dea
să și încâlcită de viaturi 
și furtuni. Pe „Jiul" nu 
vom găsi așa ceva. Doar 
căpitanul. Care, totuși, 
n-are barbă și nici nu e 
din cale afară de muș- 
chiulos...

— II iubim și-l respec
tam foarte mult deși... ne 
cam strică media de vir
ată in echipaj. Noi sîntem 
între, 25 și 30 de ani.

— Ce însușiri se
• unui marinar ?

— Singe rece și bărbă
ție.

— Și cum se... procură 
așa ceva ?

— Se dobîndește prin 
experiență și educație.

Tinărul timonier, voi
nic, masiv și gata de orice 
efort fizic, evocîndu-1 pe 
uriașul Petre din faimo
sul echipaj al submarinu
lui Dox, istorisește apoi 
una din pățaniile sale...

— Așa, de exemplu, 
cînd am pornit în pfimul 
meu voiaj pe mare, eram, 

!^ca orice începător, grozav

Dar nu se poate, 
acum șantier : 

mai pui si na-

gospodărește, decide

OAMENI
DE SEAMĂ

AI SOCIETĂȚII
NOASTRE

Adunările generale 
ale oamenilor mun
cii din întreprinderi 
i-au ales să-i repre
zinte în forumurile 
conducerii munci

torești
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O cerință care trebuie limpede înțeleasă 
atît de colectivul de la I.C.M. Caransebeș, 
cît și de unitățile cu care cooperează la 

fabricarea boghiurilor

die-

sel hidraulice de 1 250 CP. cum acțio
nează acum consiliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea din Caran
sebeș pentru recuperarea lor si. mai 
ales, cînd vor fi lichidate practic a- 
ceste restante ?

— Cauzele care au dus la neîn- 
deplinirea planului la acest tip de 
boghiuri sînt. in cea mâi mare parte, \ 
independente de noi — ne relatează 
inginerul șef al întreprinderii, Tacbe 
Sava. Pentru fabricarea acestor pro
duse colaborăm cu întreprinderea de 
construcții de mașini din Reșița și 
cu „23 August" din București. Or, 
partenerii noștri de cooperare nu 
ne-au livrat, întotdeauna, ritmic și 
integral reperele necesare pentru 
realizarea boghiurilor. .De regulă, 
ele ne sînt expediate la sfîrșitul lu
nii — cînd este greu să mai recupe
răm restanțele — și. nici atunci in 
cantitățile prevăzute în plan sau in 
grafice. Acestor cauze li s-au adău
gat și unele neajunsuri interne. Este 
vorba de o serie de deficiențe or
ganizatorice care au existat în sec
ția de boghiuri, de nerespectarea 
disciplinei in muncă și, in special, a 
celei tehnologice, precum și de lipsa 
forței de muncă bine pregătită tehnic 
și profesional pentru acest sector de

producție, a cărei activitate a 
ceput doar cu un an in urma.

A apreciat realist situația ingine
rul șef al întreprinderii de construc
ții de mașini din Caransebeș, cau
zele restanțelor la producția de bo
ghiuri 7 Printr-uii efort mal susți
nut din partea întreprinderii produ
cătoare și a ^partenerilor săi de coo
perare, minusurile puteau fi preîn
tâmpinate 7 Și, mai ales, este posi

bil ca problemele 
de care depin
de acum recupe
rarea grabnică a 
rămânerilor în 
urmă să fie ope
rativ soluționate 7 . 
Ce măsuri con
crete s-au luat 
în întreprindere 
pentru lichidarea 
restantelor ?

Potrivit graficu
lui întocmit nude 
partenerii de coo- 
vor fi recuperate.

mult, împreună cu 
perare. restanțele __..____ _____ _
eșalonat, pînă la sfârșitul trimestru
lui III al acestui an — am reținut 
de la ing. Ion Manea, șeful secției 
boghiuri. In acest scop, in întreprin
dere a fost stabilit un program con
cret de acțiune dc natură să asigure, 
concomitent cu finalizarea unor lu
crări de investiții, accelerarea rit
mului de producție. Bunăoară, în 
prezent. în secție se află în plină 
desfășurare lucrările de îmbunătățire 
a fluxului tehnologic. Prin reampla- 
sarea unora dintre mașinile existente 
și montarea altor utilaje cu care ur
mează să 
producție, 
ghiuri va 
continuu.
ștandurile 
cesare acestei secții se 
forțele proprii ale 
prin autoutilare. între altele, pe a- 
ceastă cale au fost fabricate, sau

fie dotat acest sector de 
în final, fabricația de bo- 
fi organizată
Multe dintre 
de probă și

. intr-un flux 
dispozitivele, 
utilajele ne- 
realizează cu 

întreprinderii,

Ilie ȘTEFAN 
Nicolae CATANA

(C'ontinuare în pag. a Il-a)

de încmtat Mi se pare-a 
că visez... Dar în golful 
Biscaia ne-a prins o fur
tună. Si cînd vasul a în
ceput să fie zaîltîit din 
toate încheieturile, cînd 
am văzut marea în spu
me și năpustindu-se asu
pra noastră ca turbată, 
m-airi speriat. M-am re
fugiat in cabină. Nici a- 
colo nu era liniște. Ta
vanul se ondula pentru că 
întregul vas era strins șl

ce. cu mari 
solicită doar 
gilitatea și 
marinarului, 
girea mecanică a simțuri
lor lui.

Cînd am urcat pe bord, 
la capătul scării înguste 
de metal, primul ne care 
l-an întâlnit a fost un ti- 
năr cu statură și chiar cu 
aer de adolescent (fericiți 
cei care îsi pot prelungi 
această minunată stare !).

■y

performante. 
gîndirea. a- 
cunostintele 

sînt prelun-

care tinărul ofi-

marinarule,
viața pe mare?

pești pe
ter urmărea să le prindă 
în traulul a cărui cursă, 
adîncime și deschidere e- 
rau și ele urmărite pe un 
ecran. în general avea 
„noroc" la pescuit. De 
multe ori. in carturile lui. 
adică atunci cind aici. în 
sala aparatelor de guver
nare a navei, era de ser
viciu el și conducea între
gul mers al acestei uzine 
plutitoare, erau aduse De 
punte cele mai mari can
tități de pește. („Vorba 
vine — «noroc» — spune 

, bătrinul căpitan, e price
put băiatul. Și. extrem de 
atent, cu toate simțurile 
incordate. Și cunoaște sur
prinzător de bine nava si 
posibilitățile ei. Deși’ are 
abia 25 de ani și-abia a 
terminat stagiatura"). Deci, 
in plină traulare, la ora < 
22,15, cuplajul de inducție 
al motorului principal din 
trlbord a căzut. Ceea ce 
înseamnă că revenea brusc 
o sarcină mult prea mare 
pentru cel de-al doilea 
motor. Ar fi Căzut Si el. 
în ateva secunde, „secun
dul" a oprit totul. Au ră
mas doar luminile de ava
rie. O altă primejdie s-a 
ivit însă. întreaga masă 
de 9 tone a traulului (u- 
riașa „pungă" din plasă 
trainică pe care un trail- 
Ier o lansează în ocean 
și-o trage după el pentru 
a prinde în ea bancurile 
cu pești) se lăsa la.fund 
Si. prinsă în corali, s-ar 
fi făcut praf. 12 tbne de 
pește ar fi rămas și ele 
în ocean. Nu s-a intimi
dat. A acționat cu singe 
rece. Tras de vinciuri. 
traulul n-a atins coralii, a 
fost scos pe punte. Fabri
ca de prelucrare a avut 
materie primă și pentru a 
doua zi. între timp, me
canicii. electricienii au în
lăturat avaria. Care fuse
se gravă. Numai destoini
cia și tenacitatea lor au 
făcut să fie evitată intra
rea într-un port si deci 
stagnarea din producție 
pentru mai multe zile. Si. 
desigur, mari cheltuieli.

Altădată, cînd au trebuit 
să fie schimbate vaerele...

O ZI GU ECHIPAJULnoi 
Un

cer

DE PE TRAULERUL „JIUL“

T

tensionat. Blestemam ziua 
cînd mi-a venit ideea să- 
vin aici la pescuitul ocea
nic. Ziceam că la prima 
ocazie o să mă intorc a- 
casă. După două zile insă, 
marea s-a potolit, activi
tatea pe vas a intrat in 
normal, și-am uitat făgă- 
duiala întoarcerii acasă. 
Totuși, de cite ori îmi a- 
duceam 
tună. îmi 
tru lipsa mea de 
Asta era 
Altădată nu m-am 
temut

Orice marinar a trecut 
printr-o furtună care l-a 
călit, l-a întărit în curajul 
și bărbăția sa.

Singe rece și bărbăție... 
Nu trebuie neapărat să fii 
voinic și grozav de puter
nic pentru a fi un brav 
marinar. Vremea cînd o 
navă era stăpinită prin 
puterea brațelor a trecut. 
Instalații automatizate, 
servomecanisme si apara
te de

aminte de fur- 
era rușine pen- 

curaj. 
ca un vaccin, 

mai

navigație electroni-

— Sint secundul.
Da. în clipa aceea el era 

secundul. I se mai întim- 
plase să tină locul secun
dului si. uneori, chiar al 
comandantului. în ultimul 
voiaj al vasului, citeva 
momente de mare tensiu
ne Drin care a trecut e- 
chipajul sînt legate de nu
mele lui. De... bărbăția si 
de singele Iui rece. E cea 
mai convingătoare de
monstrație că ceea ce de
termină calitatea de ma
rinar destoinic (si parcă 
numai aceea de mari
nar ?) sînt. în primul si în 
primul rind. calitatea mo
rală. stăruința si seriozita
tea profesională. Adică tot 
însușiri morale.

Pescuiau noaptea. în a- 
oropierea coastelor Mauri- 
taniei. Era cartul lui. al 
ofițerului III. Florentin 
Mironeanu. Vasul — aflat 
In traulare. Pe ecranele de
tectoarelor cu ultrasunete 
fulgerau linii verzui — în
chipuind bancurile de

Mihai CARANFIL
(Continuare 
în pag. a IV-a)

AU REALIZAT PLANUL PE OPT LUNI
Județul Prahova

Oamenii muncii din industria pra- 
hoveană, aflați intr-o pasionantă în
trecere pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile economice pe acest an,, au 
raportat uri nou și important succes : 
planul producției globale industriale ’ 
pe 8 luni a (ost îndeplinit cu 7 zile 
mai devreme. Datorită acestui avans 
de timp cîștigat, muncitorii, tehnicie
nii, maiștrii și inginerii din județ vor 
realiza, pină la finele acestei luni, 
un spor de producție care se ridică 
la circa 700 milioane lei. De reținut 
faptul că majoritatea producției su
plimentare a fost obținută pe seama 
creșterii productivității 
de remarcat, totodată, 
livrate peste plan <a 
mează 523 milioane lei 
stantin Căpraru).

unităților economice din județ să ob
țină suplimentar, pină la sfîrsitul lu
nii august, o producție in valoare de 
340 milioane lei, materializată 
28 900 000 kWh energie 
20 000 ■ tone cărbune. 1 938 
nate finite pline din otel, 
ciment, 2 600 frigidere cu
317 000 mp țesături, precum și alte 
bunuri de consum. (Constantin Soci).

Adevăr și legendă

muncii. Este 
că mărfurile 
export însu- 
valută. ■ (Con-

Județul Hunedoara
Dind continuitate ritmurilor înalte 

atinse în întrecerea desfășurată în 
cinstea zilei de 23 August, colectivele 
de muncă din industria județului 
Hunedoara au îndeplinit, înainte de 
termen, sarcinile de plan revenite pe 
8 luni ale anului. Au fost create 
astfel toate condițiile pentru ca. 
pină la finele lunii august, unitățile 
economice din județ să realizeze — 
prin depășirea productivității mun
cii — și să livreze suplimentar eco
nomiei naționale 168 milioane kWh 
energie electrică, aproape 100 000 
tone fontă, 43 000 tone oțel, 33 000 
tone laminate finite. 7 500 mc beton 
celular autoclavizat și multe alte 
produse. (Sabin Ionescu).

Județul Dîmbovița
Colectivele de oameni ai muncii 

din, județul Dîmbovița au reali
zat înainte de termen prevederi
le de plan la producția globală in
dustrială pe opt luni ale anului. A- 
vansul dobindit va da posibilitate

în 
electrică, 

tone lami- 
20 500 tone 
compresor. I

Județul Alba
îndeplinind înainte de termen sar

cinile de plan pe 8 luni, oamenii 
muncii din industria județului 
au creat premisele obținerii 
producții suplimentare, nînă 
august, în valoare de peste 260 
oane lei. Prin creșterea productivită
ții muncii' cu 4 la sută peste sarcina 
stabilită, sporirea indicilor de folo
sire a mașinilor și fondului de timp 
de lucru, colectivele industriale 
din această parte a tării au produs 
și furnizat economiei, peste sarcinile 
de plan, de la începutul anului, mai 
mult de 650 tone oțel. 3 438 tone 
plăci fibrolemnoase. 22 700 tone sare, 
8 800 mașipi electrice de spălat rufe, 
28 mașini-unelte de prelucrarea me
talelor prin așchiere.

Județul ilfov

Alba 
unei 

la 31 
mili-

Ilfov au în- 
productie pe

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din unitățile , indus
triale ale județului 
deplinii planul de
8 luni cu 4 zile mai devreme. Po
trivit calculelor, pină la sfîrsitul 
lunii august industria llfoveană va 
pune la dispoziția economiei naționale 
o producție suplimentară în valoare 
de circa 100 milioane lei. Acest spor 
va fi concretizat. între altele. în li
vrarea peste plan a 2 500 mc prefa
bricate din beton. 17 milioane mc 
gaze de sondă. 5 200 mo covoare, 80 
tone pește, peste 500 tone brînzeturi.

Eram copil în pri
mele clase de școală 
cînd unchiul meu. azi 
pensionar în Tirgoviș- 
te. după 40 de ani de 
muncă la întreținerea 
drumurilor județului 
Dîmbovița, mă invita 
în mașina serviciului 
tehnic spre a-1 însoți 
in munte pe Păduchio
sul. la cumpăna ape
lor, de unde se vedea 
vechea frontieră a 
apusului imperiu aus- 
tro-ungar.

Părăsisem valea la- 
lomiței curînd după 
ieșirea din' Moroeni și 
intram intr-un spațiu 
fabulos. Pădurile secu
lare de brazi, poienile 
mereu înflorite, casca
dele spumegind, mici
le poduri" de zid, stin- 
cile prăvălite în văi 
mi se păreau paradisul 
din basme. Mașina 
veche asalta drumul 
accidentat. scrîsnind 
din toate măruntaiele, 
tnvăluindu-se in colb si 
fum. ca nărăvașul din 
poveste, și adesea ne 
trezeam suspendați 
pe buza unei prăpăs
tii sau imobilizați da 
mișcătoarele coline de 
grohotiș.
. Unchiul blestema 
aprig apele și duhul 
răzvrătit al muntelui 
care nu conteneau să 
zădărnicească munca 
lui și a oamenilor lui, 
întrerupînd pentru 
săptămîni întregi tre
cerea spre Sinaia și 
Brașov.

— De aceea îi zice 
Păduchiosul, pentru că

se tot scarpină, iși tot 
rupe veșmintele...

înaltul, șerpuitul 
drum de căruță mi-a 
apărut curînd după a- 
ceea in altă lumină : 
legătura străveche pe 
care o făcea între 
văile Ialomiței și Pra
hovei avea o impor
tantă economică națio
nală și strădania dea 
întreține cu orice preț 
drumul acesta plin de 
capricii l-am înțeles 
altfel. îmi amintesc cit 
de atent înregistram 
buletinele de sănătate 
ale șoselei. dar mai 
ales proiectele, mulțe 
și ambițioase, ale ce
lor ce. prin 1936—1941, 
voiau să-i stăpînească 
năbădăile și șă-i hotă
rască destinul. N-a 
fost partid politic al 
trecutului regim care 
să nu-1 înscrie in pro
gramul său electoral. 
Totul sfîrșea în nepu
tință sau în demago
gie, ani în șir lucrările 
rezumîndu-se la mo
deste lucrări de între
ținere.

De cîțiva ani încoa
ce se lucrează tenace, 
cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, la regu
larizarea. consolidarea, 
asanarea și asfaltarea 
acestei căi de legătură 
dintre cele două pito
rești văi ale Carpați- 

( lor meridionali. Uce
nicul unchiului meu, 
specialistul în mate
rie Valeriu Bogdan, 
îmi schițează amploa
rea lucrărilor: insi
nuarea apelor a fost

ferm oprită, zonele de 
surpare au fost întă
rite cu beton si para
pete de piatră, podu
rile au fost moderni
zate. ici. colo au în
ceput lucrări de dota
re turistică. , Drumul 
peste Păduchiosul îsi 
definește personalita
tea și nu ne desparte 
decît putină vreme 
pină ce racordul mon
tan Ialomița — Praho
va va fi Încheiat, spre 
lauda specialiștilor, 
tehnicienilor și munci
torilor care au știut să 
domesticească și le
genda și muntele.

Străbătînd zilele tre
cute panglica netedă 
ce împodobește frun
tea Păduchiosului, sub 
veghea ochiului sever 
al Dichiului. Furnicii 
și Virfului cu Dor. ve
deam. aievea acest mi
nunat drum în anii ce 
vin : un trafic intens 
va deversa pe aici o 
parte din volumul de 
transporturi ale văii 
Prahovei, șiruri de 
mașini cu turiști vor 
ataca văile superioare 
si plaiurile Bucegilor, 
unde sînt în construc
ție mari edificii și 
complexe alpine, o 
viată nouă va popula 
o zonă largă cit Delta, 
plină de poezie, ade
vărat paradis pentru 
atitea generații de oa
meni care l-au visat 
și i-au tot încercat 
misterele.

Mircea HORIA 
SIM1ONESCU
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Spune-mi cum te pregătești,
pentru a-ți spune cum muncești...

De ce apreciază conducerea între
prinderii de utilaj alimentar din 
Slatina, unitate modernă, intrată in 
funcțiune in urmă cu cinci ani. că 
dispune de toate premisele pentru 
a deveni o întreprindere model în Ju
dețul Olt din punctul de vedere al creș
terii productivității muncii? „A fost a- 
leasă unitatea noastră — ne spunea 
Iulian Burea, biginerul-șef al între
prinderii — pentru că nivelul actual 
al productivității muncii nu este 
prea ridicat, comparativ cu alte fa
brici și uzine din județ și avem 
bune condiții pentru sporirea sub
stanțială a nivelului acestui indica
tor. Iată și citeva argumente în acest 
sens : față de aceeași perioadă a 
anului trecut, productivitatea muncii 
a fost mai mare în șapte luni din 
acest an cu 13,7 la sută. De aseme
nea, comparativ cu planul inițial, 
vom mări în acest an. suplimentar, 
cu 3,5 la sută productivitatea mun
cii. în șapte luni, planul de creștere 
a productivității muncii a fost înde
plinit in proporție de 102,6 la sută".

Efectuînd o analiză economică a- 
tentă a factorilor ce contribuie la 
sporirea productivității muncii, se 
desprind o seamă de aspecte poziti
ve. Mai întii, comitetul de partid, 
consiliul oamenilor muncii, precum 
și conducerile de secții și .sectoare 
știu bine ce trebuie făcut, cum tre
buie acționat pentru creșterea ran
damentului muncii. Programul eîabo- 
rat cuprinde măsuri privind promo
varea progresului tehnic, aplicarea de 
tehnologii modeme, creșterea gradu
lui de dotare cu SDV-uri, perfec
ționarea organizării producției și a 
muncii, calificarea și ridicarea pre
gătirii tehnico-profesionale a anga- 
jaților ș.a. Periodic, se analizează 
stadiul înfăptuirii măsurilor stabilite 
și se intervine pentru realizarea ce
lor rămase în urmă față de terme
nele scadente. Despre ce s-a înfăp
tuit pînă acum din acest program 
ne-a vorbit cu lux de amănunte ing. 
Andrei Năstase, șeful biroului orga
nizarea muncii.

• în scopul aplicării de tehnologii 
îmbunătățite de fabricație și moder
nizării umor produse s-au întocmit 
proiectele pentru 6 produse, care 
s-au înaintat în secții ; este vorba 
de fabricarea și modernizarea con
densatoarelor, evaporatoarelor pen
tru utilaje frigorifice, cazanelor du
plex pentru industria de conserve 
ș.a.

• Pentru reducerea consumului de 
metal și manoperă (care să ducă la 
ridicarea randamentului muncii) s-au 
asigurat modularizarea și tipizarea 
subansamblelor și reperelor la 148 
poziții din fabricația de transpor
toare, 77 la elevatoare, 33 la utilaje 
metalurgice. Redimensionarea aces
tora, scăderea „obezității" lor echi

valează cu o însemnată economie de 
metal, concomitent cu sporirea pro
ductivității muncii.

• S-a introdus, de asemenea, pro
cedeul de sudură semiautomată în 
mediu de bioxid de carbon pentru 
table și profile, care contribuie la 
creșterea productivității muncii cu 
25 la sută, comparativ cu tehnologiile 
utilizate anterior. A fost schimbată 
soluția tehnologică de ambutisare a 
capacelor de rezervoare, foloslndu-se 
acum procedeul de bordurare în în
treprindere, ceea ce a permis să se 
renunțe la colaborări.

• Au fost aplicate măsuri în sco
pul perfecționării organizării produc

Sînt, evident, măsuri și acțiuni 
bune, care demonstrează preocupa
rea conducerii întreprinderii, a or
ganizației de partid de a asigura 
creșterea productivității muncii — 
insuficiente însă pentru ca unitatea 
să fie un model în acest domeniu. 
Desigur, în analiza resurselor de 
sporire a randamentului muncii, va
lorificate doar în parte, trebuie să 
ținem seama de faptul că produc
ția întreprinderii este de serie mică 
și de unicate, ceea ce înseamnă 
un ciclu mai lung de fabricație și 
impune o asemenea sincronizare a 
lucrărilor, o asemenea ritmicitate de 
ceasornic în efectuarea lor. o ase
menea conlucrare între secțiile uni
tății, incit timpul și mijloacele teh

La întreprinderea de utilaj alimentar din Slatina

ACȚIUNEA DE CALIFICARE Șl RIDICARE 
A CALIFICĂRII LUCRĂTORILOR,
DE LA INTENJIi LA REALITATE

ției și a muncii. Acestea se referă la 
organizarea reparațiilor in două 
schimburi, asigurarea ritmică cu lu
crări a muncitorilor, predarea și pri
mirea din mers a mașinilor mari, 
creșterea gradului de ocupare a tu
turor categoriilor de personal.

nice din dotare să fie folosite cu 
indici superiori. Or, ce se constată în 
această privință 7 Iată cum a evo
luat indicele de utilizare a mașini- 
lor-unelte în întreprindere, compa
rativ cu sarcina planificată în acest 
domeniu :

Indicatorul 1976 Trimestrul I
1977

Trimestrul II
1977

Gradul de utilizare sub plan cu sub plan cu sub plan cu
a mașinilor-unelte 24,9 la sută . 15,1 la sută 12,3 la sută

Este drept, așa cum se desprinde 
din tabel, indicele de utilizare a ma- 
șinilor-unelte a crescut în primele 
două trimestre din acest an față 
de anul trecut, dar — cu toată 
sporirea evidentă — nivelul lui se 
situează cu mult sub preve
derile planului. De altfel, din această 
cauză, cît si datorită lipsei de efor
turi hotărîte pentru încadrarea co
respunzătoare cu muncitori în 7 luni 
din acest an. planul producției globa
le s-a îndeplinit numai in proporție 
de 98,9 la sută. Iar timpul de lucru 
a fost folosit dorm în proporție de 
93,5 'la sută. Si în timp ce unitatea nu 
și-a realizat integral producția globală 
planificată, a înregistrat o atare pier
dere de timp de lucru, sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost depășită. în aceete condiții, re*

iese cu claritate că planiul la acest 
indicator este nemobilizator.

Multe lucruri sînt de făcut mai a- 
les în ce privește pregătirea temei
nică a forței de muncă. Astfel, fată 
de gradul de dotare cu mașini și 
utilaie. cu tehnologii, care este 3, 
categoria medie de încadrare a forței 
de muncă este 1.9. Repartizarea mun
citorilor pe categorii arată în felul 
următor : I — 49 la sută ; II — 26 
la sută ; III — 12 la sută : IV — 7 
la sută ; V — ,4 la sută ; VI — 2 la 
sută. Rezultă, așadar, că aproape ju
mătate din numărul muncitorilor sint 
încadrați la categoria întii. ceea ce 
explică discordanța dintre nivelul 
dotării tehnice a întreprinderii și ca
tegoria de încadrare a 'lucrătorilor, 
din punctul de vedere al calificării, 
precum și complexitatea lucră-

„Grefa46 noului 
în zootehnia arădeană

rilor. Conducerea întreprinderii, 
cu sprijinul consiliului județean 
de control muncitoresc și al cen
tralei industriale de resort, a sta
bilit un amplu program pentru pre
gătirea și creșterea calificării mun
citorilor pe Întregul cincinal. Astfel, 
pentru pregătirea tehnlco-profesiona- 
lă de noi cadre. în primele zile ale 
lunii august si-a început activitatea 
un curs cu 70 de frezori, iar in luna 
septembrie se va deschide un altul 
ou 105 locuri pentru strungari. A- 
cestea sînt cursuri de scurtă durată, 
la care se adaugă două clase profe
sionale. Scopul : asigurarea, din a- 
cest an, a întregului necesar de forță 
de muncă, pregătirea serioasă a ca
drelor pentru generalizarea in prin
cipalele sectoare a schimbărilor II 
și III de lucru.

Totodată, programul prevede ridi
carea calificării in acest an a 643 
cadre, dintre care 606 sînt muncitori 
calificați, în anul viitor a 612, în 1979 
a 632 și în 1980 a 636 cadre. în acest 
an. numărul celor înscriși la cursu
rile de ridicare a calificării — 5 clase 
pentru prelucrări mecanice. 6 clase 
de lăcătuși, două clase de sudori — 
reprezintă aproape jumătate din 
personalul direct productiv al între
prinderii. Este bine că anul acesta 
se desfășoară astfel de acțiuni ample 
si stăruitoare pentru recrutarea, ca
lificarea si ridicarea pregătirii teh
nico-profesionale a cadrelor, că exis
tă o perspectivă clară în acest do
meniu de însemnătate vitală pentru 
creșterea productivității muncii, a in
dicilor de utilizare a mijloacelor teh
nice și’ a timpului de lucru. Dar de 
ce s-au așteptat cinci ani. cînd ase
menea probleme trebuiau rezolvate 
înainte sau in scurt timp după pune
rea in funcțiune a întreprinderii ? De 
ce s-a admis o atare situație și cine 
pare suportă pierderea de timp bun 
de muncă, de capacități de producție?

Pentru înfăptuirea programului de 
creștere substanțială a productivității 
muncii la nivelul posibilităților exis
tente. la nivelul de întreprindere- 
model. sînt necesare si alte măsuri. 
Este vorba de mai buna organizare 
si dimensionare a sectorului de con
cepție. amenajarea a încă 4 standuri 
de probe pentru utilajele destinate 
industriei alimentare. îmbunătățirea 
tehnologiei de tratament termic, pre
cum și a activității compartimentului 
C.T.C. si efectuarea controlului teh
nic pe fluxul de fabricație, asigura
rea asistentei tehnice în toate schim
burile, corespunzător celei din 
schimbul I s.a. Colectivul întreprin
derii de utilaj alimentar Slatina, or
ganizația de partid nu pot și nu tre
buie să se mulțumească . cu rezulta
tele de pînă acum privind creșterea 
productivității muncii. Măsurile din 
program se impun să fie aplicate ri
guros. să-și dovedească eficienta. 
Este necesar să se urmărească mai 
ales modul în care se înfăptuiesc ac
țiunile referitoare la pregătirea si ri
dicarea calificării lucrătorilor, la ri
dicarea gradului de folosire a mașini- 
lor-uuelte, la întărirea disciplinei in 
muncă, curmîndu-se cu hotărire ri
sipa de timp de lucru, de capacități 
de producție.

Emllian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Ploiești: unul dintre noile cartiere de locuințe

Pe șantierele refacerii locuințelor in județul Prahova

CETĂȚENII- 
ALĂTURI DE CONSTRUCTORI

Recent, deputății prahoveni s-au în
trunit în forul lor de dezbatere și de
cizie plenară — sesiunea — pentru a 
analiza una din problemele primordia
le ale activității consiliului popular 
județean și anume felul cum se des
fășoară lucrările de reparare și con
solidare a locuințelor cetățenilor, a 
unităților de interes public, scoli, gră
dinițe, spitale, cămine culturale s.a. 
care au avut de suferit de ne urma 
cutremurului. Au trecut aproape 6 
luni de zile de la data de 4 martie, se 
sublinia în referatul prezentat in 
sesiune. în care timp marea majori
tate a cetățenilor de la orașe și sate, 
în. frunte cu deputății, ajutați de un 
mare număr de constructori, trans- 
punînd in viață indicațiile partidului, 
personal ale*  tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au depus o muncă plină 
de abnegație pentru ștergerea urmări
lor seismului. Aceste eforturi deose
bite ale populației s-au finalizat pînă 
acum in repararea a peste 17 000 de 
locuințe ; din 337 unități școlare și 
așezăminte culturale și de artă, 
mai mult de jumătate au con
diții normale de funcționare, iar 
în rețeaua comercială doar puți
ne unități din cele 510 avariate nu 
sînt complet refăcute. Un bilanț bun. 
nu însă mulțumitor. Vorbind autocri
tic. deputatul Ion Nistorică, directo
rul Trustului de construcții și montaj 
Prahova, arăta : „Nici noi, cei din 
construcții, nu am reușit în timpul 
care a trecut să imprimăm un ritm 
corespunzător reparațiilor de locuin- 
te și mai ales consolidărilor necesare 
la structurile unor blocuri din oraș, 
în ultimul tim.p. cu sprijinul consiliu
lui popular județean, s-au clarificat 
o serie de probleme organizatorice, 
legate de munca noastră și a Institu
tului de proiectare Prahova. In felul 
acesta, constructorii vor putea acțio
na mult mai operativ, mai eficient".

Deputatul Ion Negrea, din orașul 
Cimpina. a subliniat importanta pe 
căite are Participarea cetățenilor la 
repararea fondului locativ. „Orașul 
nostru a avut foarte mult <je suferit. 
Aproape 50 la sută din fondul ava

riat a fost deja reparat, căci am 
avut sprijinul populației și al mun
citorilor. tehnicienilor, inginerilor din 
unitățile industriale ale orașului. Am 
intensificat însă acțiunea de partici
pare a maselor la treburile de recon
strucție a orașului Zilnic avem pe 
șantier 700-800 de oameni care lucrea
ză alături de deputați. Se cade să 
evidențiez aici și aportul elevilor din 
localitate. Ei au lucrat la repararea 
liceului „Nicolae Grigorescu". a Șco
lii. generale nr. 8 și sint prezent! si 
acum la alte lucrări". Deputatul a a-

Concluziile și hotărîrea 
unei sesiuni 

a Consiliului popular 
al județului Prahova

ratat în continuare că biroul execu
tiv al consiliului popular al orașului 
a inițiat acțiuni practice pentru a de
pista și aduce pe șantier și meseriașii 
constructori din comunele apropiate. 
Pînă acum s-au găsit peste 100 de 
asemenea oameni care împreună cu 
asociațiile de locatari acționează ope
rativ pentru repararea locuințelor.

Alți vorbitori, printre care si depu
tatul Traian Comăniciu, directorul li
ceului „Mihai Viteazul" din Ploiești, 
semnala irosirea forței de muncă 
necalificate. Sînt destule cazuri cînd 
oameni veniți pe șantiere să aju
te pe constructori n-au ce să facă, 
nu. le este coordonată munca, pier- 
zind astfel timpul zadarnic. De pildă, 
spunea directorul liceului amintit, noi 
am luat măsura ca zilnic 100 de elevi 
din clasele mari să se afle ne șantie
rul școlii în tot timpul vacantei. Ei. 
intr-adevăr, se află pe șantiere, dar 
nu sînt folosiți cum se cuvine sau nu 
sint folosiți deloc".

Deputatul Constantin Marcenco din 
Drăgănesti s-a referit pe larg la rit

mul reparațiilor, la faptul că acesta 
este încetinit de formalitățile 
greoaie, birocratice ale unităților 
bancai e din Ploiești. El a criticat, de a- 
semenea, atitudinea de „încurcă-lume" 
a unor oameni de la direcția tehnică 
județeană, de la alte organisme de 
specialitate ale consiliului popular ju
dețean. „Ne-am înțeles — spunea de
putatul — ca la o anumită dată să 
vină pe teren un specialist de la di
recția tehnică pentru a ne aviza lu
crările. N-a venit nici la data indica
tă. nici la altă dată stabilită ulterior, 
din care cauză s-au pierdtft foarte 
multe zile bune de. lucru".

în cuvîntul său. deputatul Ion Cir- 
cei, președintele comitetului executiv 
al consiliului populai- județean, a ară
tat că asemenea practici de birocra
tism. de tărăgănare a sarcinilor, de 
slabă responsabilitate se cer categoric 
lichidate. Munca in domeniul repa
rațiilor și consolidării clădirilor afec
tate de cutremur trebuie să cunoască 
un ritm mult mai accelerat. Vorbito
rul a recomandat, în acest scop, să se 
folosească cît mai eficient timpul pri
elnic, să se muncească cît mai organi
zat. incit toate lucrările să fie termi
nate în cel mai scurt timp. în special 
să se aibă în vedere să facem tot 
ce se poate pentru ca școlile, dis
pensarele, creșele, grădinițele din 
județ să fie terminate la timp. Tot
odată, trebuie să mobilizăm cu 
mai multă hotărîre pe cetățeni., să-i 
sprijinim, cu asistență tehnică și ma
teriale. pentru a-și repara singuri ca
sele în care locuiesc.

Lucrările sesiunii, desfășurate in
tr-un spirit cu adevărat de lucru — 
deputății, ca buni gospodari, vorbind 
mai mult de lipsuri și despre ceea ce 
rnai e încă de făcut — s-au încheiat 
prin adoptarea unei hotărîri în care 
se prevăd măsuri pentru îndeplini
rea întocmai a întregului program de 
refacere a locuințelor și edificiilor 
afectate. (

I

La Congresul țărănimii s-a subliniat că pentru mărirea efectivului 
de vaci și juninci, într-un ritm mai accentuat de cit se prevedea in 
planul cincinal, este necesară creșterea întregului efectiv de vițele în 
ferme specializate, in întreprinderi agricole de stat și in cadrul fiecărui 
consiliu intercooperatist. Și, legat de aceasta, s-a precizat că una din 
problemele-cheie ale dezvoltării zootehniei o constituie ameliorarea șep- 
telului, crearea unor efective cu potențial productiv ridicat.

în acest domeniu s-au acumulat ex- 
perinte valoroase in mai multe județe 
și. ceea ce este important, în ultimul 
timp s-au întreprins acțiuni susținute 
pentru a fi generalizate. Ministerul 
Agriculturii si Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție au . organizat. în județul 
Arad. schimburi de experiență 
privind creșterea vitelor în ’ fer
me specializate si testarea valorii 
reproducătorilor la cooperativele agri
cole Zăbrani ‘și Fîntinele. precum și 
întreținerea vacilor in sistemul «fa
bulației libere, cu mufe mecanic cen
tralizat. la „Steagul roșu" din Pecica. 
Ne propunem să înfățișăm experiența 
acestor unități, care au reușit să apli
ce metode și tehnologii moderne, să 
pună in valoare potențialul productiv 
al rasei de taurine Bălțată româneas
că. Tinînd seama de ponderea mare 
a acestei rase — circa 45 la sută dm 
totalul efectivelor de taurine din tara 
noastră — apare și mai evidentă ne
cesitatea extinderii experienței unită
ților fruntașe.

De mare valoare în experiența coo
perativei agricole de la Zăbrani sint 
rezultatele înregistrate în creșterea 
vitelelor din rasa Bălțată românească, 
in total 550 de exemplare, exceptional 
dezvoltate și cu un potential produc
tiv superior, cu nimic mai prejos de- 
cît al suratelor lor provenite din im
port. Esențial este că de la aceste a- 
nimale se obțin, în medie, cite 800— 
] 000 grame spor în greutate pe zi. fer 
la vîrsta adultă ajung la 550—600 kg, 
rezultat case reflectă potențialul ridi
cat al acestei rase și pentru producția 
de’ came.

Despre modul cum s-au atins aces
te performante ne-a vorbit ing. zoo
tehnist Dănilă Sabin, șeful fermei. 
Principalul este că se acordă atentie 
maximă asigurării furajelor și hrăni- 
rii raționale a animalelor. Furajele se 
prepară intr-o bucătărie complet me
canizată. pe bază de retete calculate 
după toate rigorile științei zootehnice. 
Nutrețurile grosiere și fibroase toca
te. ciocălăli măcinati. melasa diluată, 
gozurile de cereale si sărurile mine
rale se pun în amestec în trei bazine 
de mari proporții. Spre deosebire de 
practica obișnuită de a folosi aceste 
bazine numai la Înmuierea furajelor, 
la Zăbrani ele servesc pentru fermen
tație. timp de două zile, pînă cînd 
fiecare șarjă de nutrețuri capătă un 
miros plăcut de pîine coaptă. Pe lin
gă imbufiătătirea însușirilor gustative 
ale furajelor, creste si valoarea nu
tritivă a acestora, influentînd pozitiv 
producția animalelor. Am stăruit a- 
supra acestor elemente nu pentru că 
ar fi necunoscute specialiștilor, ci 
pentru că adesea ele sint trecute cu 
vederea, ceea ce face ca numeroasele 
bucătării furajere, existente în mai 
toate unitățile agricole, să nu aibă 
eficienta scontată.

Retine atentia și. un alt element e- 
sential al experienței de la Zăbrani : 
intregul efectiv de vițele provine de 
la diferiți tauri aflati în curs de tes
tare. cu alte cuvinte, cărora li se de
termină valoarea genetică. însușirile 
pe care" le transmit la urmași. In ra

port cu aceasta, ei sint utilizați la hi- 
sămîntările artificiale in cuprinsul ju
dețului sau sint'reformați. Este ceea 
ce. specialiștii numesc testarea după 
descendenți — cea mai 61'icientă din
tre metodele cunoscute pentru ame
liorarea raselor. Iată de ce întregul 
efectiv de vitele primește ace
leași furaje, cu. aceeași valoare nu
tritivă. este îngrijit cu aceeași aten
tie, fără nici o diferențiere. Condi
țiile absolut egale de întreținere si 
furajare dau putință să se compare 
performantele înregistrate si să se 
stabilească cu certitudine valoarea re
producătorilor. în acest sens, merită 
relevate citeva concluzii de evidentă 
însemnătate practică. Vitelele prove
nite de la taurul ameliorator Comet

Experiențe ce se cer 

extinse in organizarea 

fermelor zootehnice 

specializate 
și în ameliorarea raselor 

cresc zilnic în greutate cu 1158 gra
me. iar cele provenite de la taurul 
Hamsl — cu numai 811 grame. O di
ferență de 347 grame la un singur 
animal, intr-o singură zi. exprimă 
potențialul genetic diferit al reprodu
cătorilor, ceea ce subliniază necesita
tea unei selecții riguroase a animale
lor din această rasă.

Cu aceeași exigentă se urmărește 
și dacă taurii respectivi transmit sau 
nu urmașelor însușirea de a da can
tități mai mari de lapte si cu un pro
cent mai ridicat de grăsime. Vitelele 
se cresc ,.pe familii", urmărind'u-se 
dezvoltarea lor uniformă, astfel in
cit la vîrsta adultă să servească drept 
test pentru selecția celor mai buni 
tauri. Deocamdată, asemenea teste sînt 
în fază mai avansată la cooperativa 
agricolă din Fîntînele, unde primele 
35 vaci cu lactația încheiată au dat, 
în medie, 3117 litri lapte. Unele 
exemplare dau însă 4 400 litri. Dife
rentele în ce privește valoarea gene
tică vor fi stabilite mai tîrzîu. după 
ce toate vacile vor încheia Lactatia. 
De pe acum, însă, studiile întreprinse 
de oficiul județean de reproducție și 
selecție a animalelor scot în evidentă 
valoarea unor tauri care imprimă ur
mașelor însușirea de a da cu 500-800 
litri lapte mai mult decît vacile pro
venite de la alți tauri. Este deci o 
muncă pe cit de pasionantă, pe atît 
de eficientă. Această activitate cere 
specialiștilor serioase cunoștințe de 
inginerie genetică, continuitate în 
muncă, perseverentă si, desigur, ex
periență si spirit de discernămint 
pentru depistarea valorilor autentice.

Important este ca experiența amin

tită să fie generalizată. De altfel, 
după cum sublinia dr. Petru Moru. 
director adjunct al direcției agricole, 
in programul județean de dezvoltare 
a zootehniei se prevede mărirea nu
mărului fermelor specializate pentru 
creșterea vitelelor și extinderea ac
țiunilor de ameliorare a raselor pe 
baze moderne. în prezent, în județul 
Arad se cresc in asemenea ferme 2 250 
vitele, urmînd ea încă din anul vi
itor să se ajungă la 12 750. in raport 
cu nevoile cooperativelor agricole din 
cadrul fiecărui consiliu intercoopera
tist. în acest mod. cît si prin crește
rea vitelelor în fermele de vaci cu 
circuit Închis, pînă în 1980 efectivele 
matcă ale județului voi’ spori cu 
25,6 la sută — mai mult decît în ori
care dintre perioadele anterioare.

Se cuvine remarcată și o altă ex
periență înaintată — aceea a coope
rativei agricole „Steagul roșu" din 
Pecica — concludentă pentru proce
sul de modernizare a zootehniei. La 
această unitate, patru îngrijitori mulg 
550 de vaci, fără nici un fel de efor
turi fizice suplimentare în compara
ție cu alte sisteme de muls, ci dim
potrivă. Important este că întreaga 
instalație de mufe mecanic centrali
zat în sistem tandem este de fabri
cație românească. Cu cele patru li
nii ale instalației de la Pecica. dacă 
ar fi nevoie să funcționeze 22 de ore 
din 24 ș-ar putea mulge peste 1 000 
de vaci. Sistemul de muls in tandem 
și. desigur, instalațiile sînt astfel con
cepute incit asigură tratarea indivi
duală a fiecărei vaci. în raport cu 
cerințele fiziologice normale, ceea ce 
are un rol esențial în mulgerea com
pletă a laptelui și în prevenirea îm
bolnăvirii ugerului. Condițiile de 
igienă sint perfecte, datorită faptului 
că laptele circulă numai ne conducte 
de la ugerul vacii si pînă în tancul 
de răcire si. de aici. în cisternele 
I.C.I.L.-ulul.

La fel de importantă este expe
riența acumulată la Pecica in ce pri
vește întreținerea vacilor în stabula- 
tieriiberă. Un singur îngrijitor. Mihai 
Meșter, are în primire 120 de vaci, de 
circa opt ori mai multe decît în sis
temele de creștere obișnuite. Este a- 
devărat. lucrările care necesită cel 
mai mare volum de muncă — mulsul, 
distribuirea furajelor și evacuarea 
dejecțiilor — se fac în întregime cu 
utilaje mecanice. Cooperativa din 
Pecica are și grajduri obișnuite, unde 
îngrijitorii au in primire cite 35 de 
vaci — cu 10-15 mai multe decît în 
alte ferme — deoarece mulsul, așa 
cum am amintit, se face mecanic. 
Președintele cooperativei, ing. Edgard 
Csiky. preciza că, pe măsură ce vor 
fi gata grajdurile noi. toate vacile vor 
fi întreținute în stabulatie liberă. 
De altfel, un asemenea grajd se află 
în faza avansată de construcție și va 
fi dat în funcțiune în acest an.

Schimburile de experiență — pe cît 
de utile, pe atît de apreciate de par- 
ticipantii din diferite județe — a de
monstrat cu prisosință marile posibi
lități de dezvoltare si modernizare a 
zootehniei. Esențial este să se dea 
curs larg învățămintelor desprinse 
din experiența arădeană, să se ac
ționeze cu fermitate si discernămint 
pentru aplicarea metodelor si tehno
logiilor care pot da cele mai bune 
rezultate în condițiile locale ale fie
cărui județ, ale fiecărei unități agri
cole.

C. BORDEIANU

Pe litoral—sezon estival 
prelungit

• Timpul permite petrecerea unui concediu plăcut • Cura 
de struguri din renumitele soiuri cultivate în podgoriile 
Dobrogei • Importante înlesniri acordate turiștilor pentru 

luna septembrie

Vara nu-i pe sfirsite după cum 
s-ar crede după evoluția vremii din 
ultimele zile. Din contră, după cum 
apreciază meteorologii, in lună' 
septembrie vor fi multe zile căldu
roase. Trebuie avut în vedere că pe 
litoralul romanesc al Mării Negre 
luna septembrie este foarte plăcută. 
Deși durata strălucirii soarelui este 
mai redusă decît în miezul verii, se 
pot face zilnic multe ore de plajă. 
Există un avantaj în plus : marea 
fiind mai agitată — zilnic sînt va
luri înspumate — aerul devine mai 
puternic ionizat, avînd o influentă 
tonică asupra organismului. Tocmai 
de aceea, mulți preferă luna sep
tembrie pentru a-și petrece conce
diul la mare.

în această lună, avantajele sînt 
și de altă natură : tarifele biletelor 
— substantial reduse, evitarea aglo
merației. posibilitatea alegerii sta
țiunii ' si confortului dorit, sejurul

poate fi stabilit la un număr de 
zile mai mare sau mai mic decît 
clasica serie de 12 zile. Continuă 
să se organizeze numeroase excursii 
in Delta Dunării, in nordul Dobro
gei. la Murfatlar. Adamclisi. Histria, 
precum si in R. P. Bulgaria.

Și. in mod deosebit, se poate 
face o cură de struguri. Dobrogea 
oferă cei mai dulci și cei mai aro
mați struguri, iar o cură de 12 zile 
constituie un mijloc de întărire a 
organismului.

Pentru luna septembrie oficiile 
județene de turism din întreaga 
tară si I.T.H.R. București dispun de 
locuri pentru odihnă ca seiur in 
toate stațiunile de pe litoral. Avan
tajele sint multiple. Cazarea se face 
în hoteluri de categoria I. prevă
zute cu tot confortul necesar. Pen
tru perioada 1—15 septembrie^ ca
zarea este de 62 lei. pe zi de per-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Vedere din stațiunea „Aurora", una din constelațiile litoralului nostru

soană. Un sejur de 12 zile costă 
744 lei. iar unul de 6 zile — 372 lei. 
După 16 septembrie, tarifele sint 
și mai reduse, și anume — 50 lei pe 
zi de persoană. Un sejur de 12 zile 
se ridică la numai 600 Iei. iar unul 
tie 6 zile — la 300 lei. în toate ca

zurile. cei ce călătoresc cu trenul 
beneficiază de 50 la sută reducere 
la costul biletului, de tren.

înscrierile pentru litoral se fac la 
toate oficiile județene de turism, 
precum si la filialele I.T.H.R. Bucu
rești.

(Urinare din pag. I)

sint în curs de fabricație, 4 cuptoare 
cu inducție pentru încălzirea banda
jelor și a carcaselor lagăr, 3 cuptoare 
de încălzit în vederea montării rul
menților pe osii și 10 basculatonre 
pentru rame, ceea ce va duce la di
minuarea efortului fizic și creșterea 
randamentului lucrărilor de sudură. 
Mai notăm că în secția boghiuri 
a fost întocmit un sistem nou 
de programare si urmărire a pro
ducției. pe zile, decade si luni 
care asigură repartizarea mai judi
cioasă a sarcinilor de plan ce revin 
fiecărei echipe și lucrător in parte, 
cunoașterea temeinică a stadiului de 
execuție al reperelor pe fluxul teh
nologic.

O atentie sporită se acordă acum 
in întreprindere'și pregătirii forței de 
muncă. Astfel. în prezent se califică, 
prin cursuri . de scurtă durată la lo
cul de muncă, peste 50 de strungari 
și frezori, iar piuă la finele acestui 
trimestru, alți 174 de muncitori vor 
absolvi aceste cursuri. Tot în scopul 
creșterii nivelului de pregătire pro
fesională a lucrătorilor s-a trecut la 
specializarea acestora pe grupe de 
repere și pe operații, acțiune care 
influențează pozitiv randamentul de 
folosire a mașinilor și utilajelor.

Efectele pozitive pe care scontează 
conducerea secției boghiuri sint 
clare : lichidarea restantelor și asi
milarea în întreprindere, pină la 
sfîrșitul lunii august, a circa 90 la 
sută din reperele boghiurilor pentru 
locomotivele diesel hidraulice de 
1 250 C.P. Concomitent, colectivul 
și-a propus ca, pină la sfirșitul a- 
cestui an, să satisfacă o comandă 
suplimentară de astfel de boghiuri și 
să introducă în fabricație alte tipuri

noi. Reușita în acest efort de a 
nu mai avea restante depinde de 
consiliul oamenilor muncii, care tre
buie să acționeze mai stăruitor în 
direcția îmbunătățirii organizării în
tregii activități productive, creării 
tuturor condițiilor tehnice și materi
ale necesare .realizării și menținerii 
unui ritm înalt de producție, pentru 
antrenarea largă a specialiștiloi- din 
întreprindere, inclusiv a celor din 
serviciile funcționale, ia soluționarea

rii din Caransebeș, care fabrică bo- 
ghiurile. Ce-i drept, în prezent, noi 
avem o serie de rămîneri in urmă 
față de graficele de livrare. Cau
zele 1 Unitatea din Reșița nu ne ex
pediază osiile la termenele și in can
titățile stabilite în graficele de li
vrare. în întreprinderea noastră au 
fost luate măsuri ferme menite să 
asigure prelucrarea acestora într-un 
timp cit mai scurt, fiind introduse 
în fabricație cu prioritate și urmărite

PRODUCȚIA FIZICĂ

problemelor multiple și complexe cu 
care se confruntă in prezent unita
tea, secția de boghiuri.

Dar pentru ca eforturile colectivu
lui de muncă de la întreprinderea de 
construcții de mașini din Caransebeș 
să dea roadele așteptate, astfel in
cit restanțele să fie cit' mai repede 
lichidate, este imperios necesar ca 
deficiențele existente pe filiera coo
perării in realizarea acestor produse 
să fie și ele grabnic înlăturate. în 
legătură cu aceasta, dăm cuvîntul 
partenerilor de cooperare.

La întreprinderea „23 August" din 
Capitală am discutat cu ing. loan 
Todirașcu, șeful serviciului coope
rare, care ne-a spus : Noi primim 
osiile pentru boghiuri de la între
prinderea de construcții de mașini 
din Reșița și executăm unul din prin
cipalele repere — atacurile de osii. 
Apoi, osiile se întorc la Reșița unde 
se efectuează alte prelucrări șl, 
după aceea, sînt livrate întreprinde

îndeaproape pe tot fluxul tehnologic, 
în vederea recuperării restanțelor la 
producția de boghiuri, fapt care con
diționează îndeplinirea planului de 
către uzina „23 August", solicităm 
întreprinderii din Reșița să respecte 
cu strictețe programul stabilit in 
urma minutei Încheiate în prima 
decadă a acestei luni, deoarece con
tinuă să nu ne livreze ritmic și in
tegral, conform graficelor, osiile ne
cesare la fabricarea boghiurilor.

La întreprinderea de construcții de 
mașini din- Reșița, inginerul șef al 
unității, Cornel Ghlta, ne-a relatat: 
Pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă și asigurarea tuturor condiții
lor necesare realizării unei comenzi 
suplimentare de boghiuri, împreună 
cu întreprinderea „23 August" și 
I.C.M. Caransebeș a fost elaborat 
un program amplu de măsuri. Res
pectarea întocmai a acestui program 
se situează în centrul preocupărilor 
tuturor. Aș vrea să precizez că în

întreprinderea noastră, recent, au 
fost inițiate o serie de acțiuni pentru 
intensificarea ritmului de producție 
la forjă, iar pentru asigurarea semi
fabricatelor necesare s-a întocmit un 
grafic, pe zile și mașini, astfel incit 
să putem realiza lunar 60 de osii 
brute pentru boghiurile destinate lo
comotivelor diesel hidraulice de 1 250 
C.P. în acest fel. se vor respecta cu 
rigurozitate termenele de livrare a 
osiilor, in concordanță cu prevede
rile din program, atit pentru I.C.M. 
Caransebeș, cit și pentru beneficiar 
— respectiv, întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală.

Ce anume se cuvine subliniat in 
concluzie ? Pentru colectivul între
prinderii de construcții de mașini din 
Caransebeș, esențială se dovedește a 
fi, in munca de recuperare a restan
țelor la producția de boghiuri, îm
bunătățirea radicală a relațiilor de 
cooperare, unităților furnizoare re- 
venindu-le obligația fermă de a ac
ționa în continuare, cu hotărire, pen
tru urgentarea și intensificarea li
vrărilor. Dar și conducerea între
prinderii și organizația de partid de 
aici trebuie să ia noi măsuri, riguroa
se si cuprinzătoare, pentru intărirea 
si respectarea disciplinei în muncă 
si a celei tehnologice, pentru mate
rializarea grabnică a hotărîrilor pre
conizate în vederea organizării supe
rioare a întregii activități productive. 
Nici un moment nu trebuie să 
piardă din vedere atît colectivul în
treprinderii din Caransebeș, cit si 
colectivele unităților care cooperează 
la fabricarea boghiurilor că planul 
poale fi considerat indeplinit numai 
dacă se realizează ritmic si Integral 
producția fizică prevăzută, produsele 
de care au nevoie economia națio
nală, societatea noastră.
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OAMENI DE SEAMA Al SOCIETĂȚII NOASTRE 
Adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi 

i-au ales să-i reprezinte în forumurile conducerii muncitorești
In adunări la nivelul județelor țârii, clasa noastră muncitoare și-a desemnat reprezentanții direcți în Consiliul național al oamenilor muncii, 

organism constituit, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul Congres al consiliilor oamenilor muncii. 
Acest act de mare semnificație politică, economică și socială — propriu orînduirii socialiste românești — a încununat încheierea adunărilor generale 
din întreprinderi, oglindește cu putere procesul de adincire și perfecționare necontenită a democrației muncitorești, participarea nemijlocită a clasei 
muncitoare la organizarea și desfășurarea intregii activități productive, la conducerea cu răspundere și competență a economiei naționale, a societății.

Amplul dialog, avînd ca temă principală problemele complexe privind înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R., a avut loc sub semnul orientărilor cuprinse în cuvin tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii. Dezbateri desfășurate intr-un înalt spirit de exigență, analizîndu-se cu răspundere de producător șl proprietar modul în care au 
fost îndeplinite planul și angajamentele din acest an, măsurile ce trebuie luate pentru pregătirea corespunzătoare a realizării planului pe anul viitor 
și pe întregul cincinal, acțiunile inițiate de partid privind ridicarea mai accelerată a nivelului de trai al poporului.

Muncitorii la cîrma treburilor economiei, ale societății! —■ lată o însuflețitoare realitate politică, economică și socială. Eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă, trecerea mijloacelor de producție în stăpînirea celor ce muncesc, făurirea neabătută a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sub conducerea Partidului Comunist Român, au conferit oamenilor muncii înalta calitate de proprietari, producători și beneficiari o tot 
ceea ce înfăptuiesc. în numele acestei cuceriri fundamentale, democrația muncitorească dobindește noi și pregnante dimensiuni: se amplifică 
necontenit rolul organismelor de conducere colectivă, ca formă de participare directă a oamenilor muncii la organizarea și conducerea întregii 
activități de producție, la buna gospodărire a avutului obștesc, întărirea proprietății socialiste și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.

Maturitatea politică a clasei muncitoare, spiritul ei revoluționar și-au găsit și de această dată expresie'concretă în zecile de mii de 
propuneri și idei valoroase pentru perfecționarea activității economice și sociale formulate de participanții la aceste forumuri ale democrației 
muncitorești.

în pagina de față vă prezentăm cîțiva dintre miile de oameni aleși în consiliile oamenilor muncii care, prin cuvint și faptă, se dovedesc la 
înălțimea răspunderilor de membri ai clasei muncitoare, clasă conducătoare în societatea noastră.

„Puterea noastră se sprijină 
numai pe adevăr"

„Orator" in democrația

faptelor
...La furnalul 1, în sala spa

țioasă a pupitrelor de comandă. 
Creierul furnalului. Așa, la o 
simplă privire. n-ai zice că 
maistrul Cornel Boea are în spate 
„un an de furnale la Hunedoara, 
următorii zece la cele din Călan, 
alti zece împliniți acum. în au
gust. pe platțorma Combinatului 
siderurgic din Galați. Și pot spune 
acum că munca asta, la furnale, 
nu-i ușoară. Dar si mai grea o 
munca cu omul".

Sună telefonul așezat Pe un 
punitru-birou. După ce termină de 
vorbit, ne lămurește arătind spre 
telefon: „După amiază avem adu
narea reprezentanților oamenilor 
muncii pe combinat. Sint membru 
în consiliul oamenilor muncii si 
directorul uzinei mă consultă a- 
supra problemelor pe care să le 
ridicăm în adunare".

— Spuneați că munca cu oame
nii e mai grea. De cel

— Pentru că mereu suit alții. 
Mereu vin noi eșaloane de tineri 
— numai astăzi s-au prezentat 9 
pentru angajare. Și pentru că așa 
e munca cu omul: mai grea,.

— Aveți vreo „cheie" personală 
care asigură reușita?

— Nu știu cit de personală este 
„cheia" pe care o folosim aici, la 
furnale. Știu însă limpede că ne 
trebuie multă răbdare, multă tena
citate si multă înțelegere pentru 
asta. De exemplu: ieri, macaragiul 
Gh. Boșeru. om de nădejde, mă 
anunță că are un necaz în fami
lie si roagă să fie învoit. Am în
țeles necazul omului si l-am so
licitat pe Florentin Mighiu. din 
schimbul de noapte, să-1 înlo
cuiască. Florentin a înțeles si el, 
si a venit urgent la furnale. Ve
deți. nu orice fel de înțelegere, ci 
una care se bizuie pe simțul da
toriei. pe responsabilitatea fiecă
ruia. Elaborarea șarjelor de fonta 
a decurs normal, otelăriile au avut 
din plin „plinea" necesară.

Acele indicatoarelor oscilează, su
medenia de beculete clipesc intrate 
în alertă. Metalul parcurge ultima 
etapă de existentă aici. Mai de
parte au cuvîntul convertizoarele 
de' la otelării. Cornel Boca mai dă 
dteva dispoziții scurte si con
tinuă:

— Pe om trebuie să știi să-1 
asculți, să-i afli părerea la fiecare 
pas. Cu atit mai mult atunci ci nd 
ești ales să-l reprezinți in organele 
de conducere colectivă. De e- 
xemplu... Cîțiva furnalisti au cerut 
să introducem oxigen si la furna
lele 3 si 4. Am cîștigat astfel. în 
24 de ore. circa 200 tone de fontă 
la fiecare furnal. Se lucrează la 
finalizarea acestei propuneri, deși, 
apreciem noi. prea încet. Azi ridic 
din nou problema în adunarea re
prezentanților si cer un ultim 
termen.

Din nou apel, prin interfon. de la 
furnal. („A început elaborarea — 
se comunică. Merge normal". 
„Perfect").

— Spuneați că pe om trebuie să 
stil să-1 asculți. Dar se poate în- 
tîmpla uneori ca părerea lui să nu 
fie întemeiată. Cum procedați în 
asemenea împrej urări ?

— Deschis. muncitoreste. Cu 
răbdare, dar fără să încalc drumul 
drept. De exemplu : vine la mine 
un tovarăș, de muncă si-mi spune: 
„ești de-al nostru, nu se poate să 
nu mă înțelegi". „Despre ce-i vor

ba?". „Uite, cu casa". Am tresărit. 
Știam cum stă treaba cu casa lui. 
Omul are apartament cu două 
camere. Acum? ..S-a mărit fami
lia. Îmi trebuie trei camere". „Bine, 
zic. Discutăm . in colectiv, cum e 
regula, si te așezăm acolo. _ la 
rîndul cuvenit". „Nu s-ar putea, zice 
omul .în cauză, să trec așa, peste 
rînd?“. Ia să. văd eu. îmi spun în 
sinea mea. ce-i în capul dumitale, 
tovarășe. Șl-1 întreb: „Cum adică? 
Fă-mă să înțelegi". „Păi să urc 
mai sus pe lista urgentelor... Poți 
face asta pentru mine. Doar noi 
te-am ales, ai putere". Da. m-a 
ales și omul ăsta, și-i adevărat ce 

/spune: muncitorul are cuvînt și 
putere în forurile de conducere ale 
democrației noastre. Dar acest 
cuvînt greu, această putere trebuie 
să le folosească cum se cuvine. în 
interesul producției, al colectivului 
din care face parte si pe care-1 
reprezintă. Cuvîntul. puterea lui să 
nu nedreptățească pe nimeni, să nu 
deschidă porțile abuzului, ci să le 
închidă cu șapte lacăte. Să fie rostit 
demn, cinstit, competent, pentru că 
nu este doar un cuvînt personal, ci 
prin el vorbesc toti muncitorii care 
l-au ales. Toate acestea i le-am 
spus tovarășului meu de muncă, 
adăugind: „Ai dreptate: muncitorii 
care fac parte din consiliul oame
nilor muncii, si muncitorii asa. in 
general, au azi multă putere. Dar 
noi avem putere numai pehtru 
dreptate: pentru nedreptate n-avem 
nici o putere".

Iarăși un apel prin interfon de la 
furnal: I •

— Defect la! mașina de zgură.
— Vin imediat acolo! răspunde 

Boca.
— E ceva grav? întrebăm.
— Nu. Dar trebuie să fiu acolo. 

Avem angajament să dăm pînă la 
șfirșitul anului - 63 000 tone fontă 
peste plan. Ca să ne ținem cuvîntul 
trebuie să înlăturăm grabnic orice 
obstacol.

Acum se ivise un asemenea 
obstacol în calea celor 63 000 de 
tone fierbinți. Iar meșterul Cornel 
Boca — fumalistul ales de fuma- 
listi în consiliul oamenilor muncii 
pe combinat — alerga, ca de atîtea 
ori. la datorie, să pună umărul 
unde era nevoie de el.

Ilie TANĂSACHE

— Este un om care foarte rar 
deschide gura.

— Bine. bine, dacă e tăcut cum 
îsi exercită mandatul de purtător 
de cuvînt. de reprezentant în orga
nele de conducere al muncitorilor 
de pe șantier ?

— Nu e tăcut. Dar cînd to
varășul Fodor propune ceva, indi
ferent cui se adresează, de la, dul
gher la ministru, nu e nevoie să 
vorbească de două ori.

în ziua in care l-am cunoscut. 
Alexandru Fodor avea echipa de 
dulgheri împărțită pe trei șantiere : 
în județul Neamț, la Tașca. pentru 
construcția unor silozuri industriale, 
în județul Bacău. municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. la ridica
rea unor blocuri de locuințe si in... 
Siria, la realizarea unei cooperări, 
în Siria fusese si lăsase lucrarea în 
mina unor oameni de nădejde ; la 
Tașca muncește el însuși zi- de zi : 
pe șantierul din Onești a venit nu
mai pentru o jumătate de ceas. sa 
vadă ciun merg treburile, să rezol
ve dacă e ceva de rezolvat. „Nea 
Sandu" și oamenii lui sînt „doc
tori" ai celor mai inodțriie 
metode de turnare a butoane
lor : în flux continuu dti'‘glisa
rea cdfrajelor. Reputația lot1' deliii- 
șește hotarele patriei. Au atins 
înălțimi record pentru glisare : 60... 
70... 77 de metri. Sint campioni ai 
vitezei cu care pot înălța o con
strucție : 500 de centimetri pe zi. 
„în acest cincinal avem de înfăp
tuit un volum de investiții aproa
pe cît în ultimele țrei cincinale la 
un loc. Asa se spune în chemarea 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii. Deci n-avem timp să stăm".

...Iar echipa nu stă nici o clipă, 
în minutul de începere a progra
mului. fiecare om se află pe locul 
lui. îmbrăcat, pregătit, cu sarcina 
limpede în minte, cu instructajul 
de protecția muncii făcut. Fodor în
suși e prezent pe șantier cu o ju
mătate de oră înainte de începe
rea lucrului. Ritmul în care glisea
ză ii Înnebunește — acesta e ter
menul. l-am auzit adesea — ne fie
rari, pe betoniști. Dulgherii trag în 
trena lor atletică întregul șantier. 
Pe o rază de 15—20 de ki
lometri. echipa are pregătite pen
tru glisare mai multe puncte de 
lucru. Cum fierarii merg nutin mai 
încet cu fasonarea armăturilor sau 
cum întîrzie betonul un pic. dul
gherii se suie în mașină si aleargă 
la alt punct de glisare. De acolo 
înapoi. Iar dacă n-au nici colo, nici 
colo front de lucru, aleargă. în 
frunte cu Fodor. la statia de betoa
ne si fac pe betonistii ori pun 
mina la întinsul otelului si fac ne 
fierarii, apucă hîrletul si fac ne să
pătorii... Ce este nevoie. Sub de
viza să nu stea o clipă.

Cu 15 ani în urmă glisarea stîrnea 
vîlvă în Europa. Specialiști — în- 
tr-o singură tară. Am importat pa
tentul. S-a specializat echipa lui 
Fodor. Au introdus glisarea în 
România. Au ridicat un oraș. Au 
îmbunătățit patentul, stîrnind inte
resul firmei furnizoare însăși. Pro
duceam instalații de glisare autoh
tone. Erau puse în funcțiune si ne
alte șantiere. Dintr-o dată... Eșec. 
Din 36 de specialiști.' numai doi 
mai rămîn adopții glisării. Ceilalți 
34 întocmesc un studiu care înmor- 
mînta metoda. Cei doi trimit un 
proiect dulgherului Fodor. Un hotel 
turistic complicat. în formă de pă
ianjen. îndrăzneț pentru metode

clasice, darămite. . neutru glisare. 
Partidul chemaj la ritm, producti
vitate. modernizare a muncii in 
construcții. Fodor studiază proiec
tul, își ia sculele, cîțiva oameni șl 
pornește să dea bătălia.

.— Tovarășe Fodor. chiar ai să
reușești ? l-a întrebat ministrul.

— Adică... de ce-as fi făcut atita 
di-um ?

Proiectul prevedea 12 etaje. în 
trei săptămîni Fodor a înălțat ho
telul. cu un etaj în plus. Betonul ? 
Neted și omogen ca sticla La Ti
mișoara. la Hoghiz. la Tumu Mă
gurele. la Costesti. nemaivorbind de 
Moldova, unde activează în princi
pal Trustul de construcții indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. al cărui angajat 
este, tara e presărată cu rezultate 
ale bătăliei cu timpul duse de el.

Zilele trecute se pregătea pen
tru un nou drum în străinătate. O 
nouă tară în care urmează să de
monstreze virtuțile instalației de 
glisare românești. „Se pregătea", 
adică făcea turul ^factorilor compe
tent! să ia toate măsurile ca. in lin
sa lui, oamenii să aibă front de lu
cru continuu. Discuție cu directorul 
general :

— La silozurile de ciment stag
năm. Am deplasat oamenii la Moa
ra 11. Dar pentru ce nu vin cei de 
la Centrala de mecanizare din 
București ? De ce nu se prelungește 
macaraua de la silozuri, să avem si 
acolo front de lucru ?

— Am să rezolv, tovarășe Fodor. 
La elevator, totuși, să aștepte si 
oamenii dumitale cu glisarea tubu
lui. pînă ce se toarnă planseele in
termediare. Ești de acord ?

— Nu. Nu sînt de acord să aștep
te. Noi lăsăm ferestre pentru intro
ducerea utilajelor. Să se toarne 
planseele ne acolo.

N-a fost nevoie să spună de două 
ori. Un om ascultat nu pentru nu
mărul vorbelor, nici pentru frumu
sețea lor. Uri om care vorbește rar. 
puțin si sobru. Undeva. în fruntea 
armatei de constructori care dau 
bătălia cu timpul, se află dulgherii- 
glisori de la Onești. împreună cu 
reprezentantul lor. „orator" în de
mocrația faptelor. Eroul Muncii 
Socialiste Alexandru Fodor.

Sergiu ANDON

De ce este des auzit cuvîntul 
ei in consiliul oamenilor 

muncii?
Sin: oameni care prin fap

tele lor dovedesc că-și iubesc în- 
trepriijderea nu doar pentru că fi
gurează în statele ei de plată, ci 
pentru că fac parte din marea ei 
familie, dintr-o familie unită, omo
genă. deprinsă să se bazeze pe fie
care membru al ei; pe conștiința 
și priceperea tuturor.

Această conștiință a „marii fa
milii" am întîlnit-o la Georgeta 
Băcilă, muncitoare la întreprin
derea de aparataj electric auto și 
motoare electrice din Sfîntu Gheor
ghe. „Mă mîndresc. ca fe
meie, că lucrez în ramura construc
țiilor de mașini. N-aș mai schimba-o 
cu nici o alta" — ni se destăinuie cu 
surîsul pe buze Georgeta Băcilă. 
Și pentru că s-a dovedit o mun
citoare destoinică, pricepută și exi
gentă, a fost repede trecută în rîn- 
dul controlorilor de calitate. Și tot 
pentru meritele sale în realizarea 
sarcinilor de plan, tovarășii ei de 
muncă au ales-o reprezentanta lor 
în consiliul oamenilor muncii.

Dar... „Nu-mi place la -“control», 
mă simt parcă mai departe de oa
meni. de colectivul în care m-am 
format" — a spus într-o zi tînăra 
muncitoare. „Ce nu-ți place ?“. 
Cîțiva au încercat s-o convingă de 
importanta muncii pe care o efec
tuează. „Vreau să fiu de un mai 
mare folos producției", le-a răs
puns ea, reușind să-i convingă. Re
partizată în brigada condusă de 
Bokor Magdalena. în atelierul de 
sudat contacte, Georgeta Băcilă a 
confirmat alegerea făcută. Nu nu
mai că-și îndeplinește lună de lună 
sarcinile și angajamentele, fiind 
fruntașă în întrecerea, socialistă, nu

t

„ Vorbim limbu unică u frăției 
și u muncii"

înainte de a-1 întîlni la locul său 
de muncă, imi notasem o sumă de 
aprecieri despre activitatea maistru
lui Ludovic Bicsi. șeful echipei de 
lăcătuși din secția de utilai minier 
a întreprinderii „Unio" din Satu 
Mare. La cei 42 de ani ai săi are la 
activ 25 de ani de muncă în ace
lași loc. „Se ocupă mult de tineri, 
în echipa lui s-au format oameni 
destoinici". (Gheorghe Vaida, se
cretar adjunct al comitetului de 
partid ne întreprindere). Dialogul 
cu șeful echipei de lăcătuși porneș
te tocmai de la întrebarea : „Cum 
vă ocupați de creșterea tinerilor 7“

— Depinde ce înțelegeți prin ti
nerețe. La noi. în echipă, tinerețea 
este foarte scurtă. Adică, mai pe 
înțeles, tinerii „îmbătrînesc" repe
de. Am putea spune. într-un fel 
anume, că ducem lipsă de tineri...

Mă uit în iur. Văd numeroase 
chipuri tinere. Multi muncitori 
dacă au vîrsta de 20—21 ani. Șeful 
de echipă observă nedumerirea mea 
si surîde :

— V-am spus doar : depinde ce 
înțelegeți prin tinerețe. în ce ne 
privește, noi înțelegem perioada de 
maturizare profesională, care du
rează puțin aici. Adică, de la ab
solvirea scolii profesionale Oină la 
cel mult 21 de ani. Pînă la vîrsta 
asta fiecare e aiutat să treacă, fără 
excepție, examenul maturizării pro
fesionale.

Reporterului nu-i rămîne decît 
să-și reformuleze întrebarea : „Cum 
reușiți atunci să grăbiți maturizarea tinerilor ?“.

— întrebarea se referă, desigur, 
la aportul întregii echipe. Pentru 
că aici nu-i treabă de un singur om. 
Iacă cum procedăm concret: tînă- 
rul nou-venit este încredințat unui 
grup de 2—3 „bătrîni". Unii dintre a- 
ceștia muncesc la locomotivele de 
mină, alții la transportoare. Oameni 
care au sarcini de producție pre
cise. cu termene riguroase. în fe
lul. acesta tînărul acumulează me

numai că realizează produse de cea 
mai bună calitate, dar se ocupă cu 
pasiune de calificarea unor tinere 
muncitoare. Santha Elena. Varga 
Csila. Kovacs Margit și .Para Pi- 
roslca îi datorează mult pentru stă
ruința și exigenta cu care le-a în
vățat meserie, cu care le-a ajutat 
să se irftegreze în colectivul fabri
cii, să-și însușească disciplina mun
citorească, să devină „speranțe" ale 
brigăzii.

Dar cum acționează în calitatea 
ei de membru în consiliul oameni
lor muncii 7 Cum își onorează 
mandatul muncitoresc 7

„înaintea fiecărei ședințe de con
siliu. Georgeta discută cu. noi des
pre problemele care vor fi dezbă
tute, ne consultăm îndelung pen
tru ca în cuvîntul ei să fie cuprin
se gîndurile și propunerile noastre. 
Pentru că noi. muncitorii, obser
văm mai bine decît alții ce se în- 
tîmplă la fiecare loc de muncă, in 
ce fel trebuie să se acționeze pen
tru remedierea unor eventuale ne
ajunsuri. pentru îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, astfel îneît reali
zarea planului să se facă ritmic, 
exemplar" — ne spune Bokor Mag
dalena. șefa brigăzii.

Răsfoim procesele verbale ale șe
dințelor consiliului oamenilor mun
cii. Și nu întîmplător și nu de 
puține ori întîlnim. între cei care 
au luat cuvîntul, numele Georgetei 
Băcilă. De ce se înscrie des la 
cuvînt 7 O dată, cîteva muncitoare 
i-au cerut să ridice și să rezolve 
unele probleme privind creșa. Și, 
puse în dezbaterea consiliului, ele 
și-au găsit rezolvarea. La o altă 
ședință, urmărind în prealabil mo

seria în ritm accelerat, „din mers", 
cum s-ar spune. N-are timp de 
omorît. pentru că e tras îndată de 
mînecă : „Vezi, frătioare. că azi ai 
lucrat mai puțin decît noi. Și nu-i 
cinstit să muncim în locul tău". 
Sint apoi cursurile de ridicare a ca
lificării la locul de muncă. Aici. da. 
am un oarecare cuvint de spus în 
explicarea desenelor tehnice. Că 
una e desenul in scoală, alta e să 
„citești" schița produselor unicate, 
cum facem noi în uzină. Acestea, 
cu tehnologia lor complicată. îmi 
dau și mie uneori bătaie de cap. 
îmi fură multe nopți de veghe. 
Parcă o singură dată mă perpelesc 
în nat pină „văd" soluția în legă
tură cu realizarea rapidă a unui 
produs complex si cu termen de li
vrare urgent 7 Ca să nu mai spun 
de gîndurile ce mă frămîntă în le
gătură cu organizarea cit mai bună 
a muncii pentru ziua sau zilele ur
mătoare. Un exemplu 7 Uitați : in 
echipă Sîntem. de regulă! 28—30 de 
oameni. O echipă unită. formată 
din muncitori români, maghiari, 
germani. Pe toti ne leagă, indife
rent de limba ce-o vorbim. limba 
unică a frăției si a muncii.

îmi amintesc că printre aprecie
rile culese înainte de .această discu
ție figura si una care mi se părea 
contradictorie: „Tovarășul Bicsi 
este un om extrem de, modest, dar 
vine cu propuneri judicioase pen
tru îmbunătățirea procesului de 
producție". Cum vine asta 1 l-am 
întrebat.

— Să vorbesc despre modestia 
mea ar fi o lipsă de... modestie. 
Pot spune însă altceva : modestia 
oamenilor trebuie să fie... direct 
proporțională cu rezultatele muncii 
lor. în luna trecută, bunăoară, sec
ția noastră a dat o producție su
plimentară de peste 2 milioane lei. 
Eu zic că aici este încornorată si 
modesta contribuție a echipei noas
tre. („Echipa lui Bicsi este cotată 
cea mai bună din secție" — reti-’

dul în care-și îndeplinesc sarcini
le unele brigăzi și echipe, sfătuin- 
du-se pe larg cu membrii lor, 
Georgeta Băcilă a propus noi for
me de ridicare a nivelului profe
sional. Cu un alt prilej a adus în 
dezbatere o serie de propuneri ale 
muncitorilor privind îmbunătățirea 
continuă a calității produselor ; 
propuneri care s-au aplicat fără 
întîrziere. Altă dată, vizitind că
minul de nefamiliști al întreprinde
rii. cu ochi de bună gospodină, a 
stat de vorbă cu tinerii muncitori, 
i-a îndemnat să-și îngrijească mai 
bine camerele, ca „să se simtă ca 
intr-un adevăfat cămin".

...O muncitoare ca atîtea altele 
din fabricile noastre, q muncitoare 
conștientă de faptul că înaltul 
mandat încredințat de colectiv tre
buie „contrasemnat" zilnic prin 
fapte care să răsplătească încre
derea și prețuirea celor din jur.

Radu SELEJAN

nusem de la tovarășul Vasile Itog- 
na. secretarul adjunct al unei orga
nizații de partid din secția utijai 
minier).

— Cum sînt ascultate si înfăptui
te propunerile făcute de muncitori 7

— S-o luăm — îmi răspunde 
maistrul — pe cea mai recentă. A 
fost aprobată în ultima adunare ge
nerală a oamenilor muncii din în- 

, treprindere. Dar despre ce este vor
ba : la noi. în secție se „plimbă" 
inutil mult material debitat. Adică, 
mari repere de metal” pe care le 
cărăușim înapoi la secția debitare. 
Motivul 7 Unele dintre acestea au 
deformări inerente în tehnologia 
montajului. Iată de ce am propus 
ca la secția debitare să ia ființă o 
grupă de ajustai si să se doteze 
acest punct de lucru cu calandre 
pentru îndreptat reperele. Propu
nerea. menită să ridice productivi
tatea si calitatea muncii, a fost în
sușită. După noi. muncitorii, auto- 
conducere muncitorească înseamnă 
în primul rind a soluționa prompt 
tot ceea ce depinde de noi. Fără a 
aștepta îndemnuri din afară. Este 
doar vorba despre bunul mers al 
producției. Si cine sînt mai intere
sați decît noi. oamenii producției, 
ca acest lucru- să se înfăptuiască 7

Octav GRUMEZA

— Tovarășe Neagu. spune-mi 
drept : oamenii „se tem" de dum
neata ?

—'Nu.
Știam asta. Mi-o spuseseră mun

citorii din secția utilaje complexe 
de la „1 Mai“-Ploiești. adevărată 
uzină în uzină, unde Neagu Ale
xandru, om de 40 de ani, este șef 
de atelier și. totodată, reprezentant 
al lor în consiliul oamenilor mun
cii pe întreprindere. Totuși, insist :

— Și atunci, cum îți exerciți au
toritatea ?

Are o privire blajină, adîncă. pă
trunzătoare, pe care ți-o pironește 
în ochi ca și cînd ar vrea să veri
fice dacă ai întrebat tocmai ceea ce 
voiai să întrebi.

îmi răspunde calm :
— Dacă legi autoritatea de „tea

mă" înseamnă că nu înțelegem a- 
celași lucru prin cuvîntul „autori
tate". N-o să te superi că ți-o spun 
pe șleau, dar ne cunoaștem de a- 
tîția ani. Locuiesc pe strada unjle 
dumneata ai copilărit și vecinii au 
obiceiul să se cunoască, uneori, 
mai mult decît le-ar plăcea să arate. 
Așa că uite cum stă chestia asta : 
autoritatea din teamă, și nu din 
respect, nu înseamnă autoritate. 
Tot ce facem aici, ca de altfel în 

toată tara, înseamnă respect reci
proc intre oameni. Eu am învățat 
meserie la meșterul Badea Gheor- 
ghe, la care am fost ucenic acum 
26 de ani. Meșter de prima mină. 
Știi cum veneam noi la fabrică a- 
tunci, pe vremea uceniciei ? Cîn- 
tind. Ce ideal nemaipomenit să a- 
jungi lucrător, să-ți însușești o me
serie. să te simți în rîndul lumii... 
Ne trăisem copilăria în război și 
dinții de lapte ni i-am schimbat în 
anii foametei. Nimic nu ne venea 
de-a gata, și față de nimeni alții 
decît față de noi înșine nu puteam 
avea pretenții. Cit despre cei care 
mi-au trecut mie prin mînă. mai 
tirziu, cînd la rîndul meu am ajuns 
meșter, rivnind să fiu cel puțin la 
fel de priceput ca nea Badea 
Gheorghe. îți spun drept, nu i-am 
numărat. îți pot vorbi însă de vreo 
doisprezece care au ajuns specia
liști de mina intii...

— Tovarășe Neagu. noi tot vor
bim despre dubla ipostază a mun
citorului. de proprietar și benefi
ciar. Cum simte omul asta într-un 
colos industrial ca „1 Mai" ?

— Simplu. Cînd îi spui unuia 
„arde", sau : „trebuie să facem 
asta", ca să ne respectăm cuvîntul 
dat. atunci, după felul cum îți răs

punde, îți dai seama că omul simte 
ceea ce spuneai. Și-l ai alături. A 
fi cu adevărat proprietar înseam
nă a ști ce să faci cu ceea ce ti 
s-a dat pe mînă spre gestiune, iar

„Esențial este ca toate 
problemele să devină 

problemele TUTUROR"

beneficiar, a face ca ceea ce îți a- 
parține. să fructifice, să rodească.

— Ce te preocupă mai mult ca 
orice ?

— Disciplina. Uite, la noi. fiecare 
cadru de conducere din secții și 
ateliere, fiecare specialist primește 
cite 2—3 absolvenți de școală pro
fesională spre a se ocupa personal 
de creșterea calificării lor. La în

ceput o fac cu sîrg. căci tinerilor 
li se spune : „Aici, în locul ăsta 
de muncă, el ți-e tatăl, el ti-e 
mama !“. Numai că unii își cam. 
lasă, cu timpul, copiii „orfani". Și, 

uneori. asta le convine și „orfani
lor". Control mai puțin, exigență 
mai scăzută... O să ridic problema 
asta și în consiliul oamenilor mun
cii. E vorba de conștiința părinți
lor acestor „orfani". Și a celor de 
acasă și a celor de aici. Căci s-a 
cam înrădăcinat o mentalitate ciu
dată. dacă vrei, explicabilă și ome
nească într-un anumit sens, dar nu

mai puțin dăunătoare tinerilor 
intr-alt sens. Un părinte își zice : 
„Am muncit eu destul, lasă-mi bă
iatul s-o ducă măcar el mai bine". 
Ca și cînd ar și reuși să facă asta 
trecînd de la ușor la și mai ușor, 

scutit de greutăți, de responsabili
tăți. de bucuria de a avea demni
tatea că prin forțele lui a reușit.

— Cum merg treburile în consi
liul oamenilor muncii 7

— La început parcă îmi venea 
să zic : n-o să meargă, deși n-avea 
de ce să nu meargă, căci toate pro
blemele puse în dezbatere ,în con
siliu fuseseră mai înainte discutate 
pe toate fețele cu cei ce mi-au în
credințat mandatul, dar îmi ziceam 
așa că. la urma urmei, nu există 
om de neînlocuit și că de nu reu
șesc eu, o să vină altul, mai bun. 
înaintea părerii personale. într-o 
problemă sau alta, cintărește mai 
greu părerea colectivului. La noi, 
toată cheia succesului stă în core
larea tuturor părților interesate 
pentru atingerea telului comun, 
pentru ca tot ce facem, de la uzinaj 
la montaj, de la problemele produc
ției la cele sociale, să devină in
tr-adevăr problemele tuturor. Așa 
se naște respectul reciproc sau au
toritatea despre care mă întrebai la 
început. Prin spirit de echipă. Prin 
relațiile tovărășești între oameni. 
Prin simțul de gospodari cointere
sați la bunul mers al tuturor tre
burilor. Adică respectul acela real, 
care nu se vede numai după cum 

îmi dai bună ziua ori îmi răspunzi 
la salut, ci după cum îți execuți 
sarcinile, la timp și cu exigentă.

...Strada Tinerimii este o „bătrî- 
nică" de la marginea de sud-est a 
Ploieștiului care în ultimii cincizeci 
de ani a trecut prin trei vieți. Trei 
generații : urgisiți! de ieri într-o 
mahala înecată de noroaie, fiii și 
fiicele lor călcînd astăzi pe asfal
tul zebrat de dungile albe ale cir
culației civilizate, și copiii lor. Mai 
mult decît vița meșterului Neagu 
m-au îneîntat fetele lui : Iulia. de 
15 ani, și Ancuța. de 13. Mi-au cîn- 
tat la o pianină marca „Doina" 
„Sonata lunii" de Beethoven. Și 
pentru prima dată, de 47 de ani de 
cind știu strada asta de la margi
nea Ploieștiului. am avut convin
gerea că. în sfîrșit, ea își merită 
numele de strada Tinerimii. Mește
rul. mai emoționat decît fetele lui, 
mi-a spus la despărțire : „Eu mă 
întorc la fabrică. Sînt la doi pași. 
Avem o treabă cu schimbul doi și 
le-am promis că o s-o dezbatem 
împreună".

Ioan GRIGORESCU

Ilustrații de M. GION
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Priorități în istoriografia literară
Istoriografia noastră literară a cu

noscut, în ultima vreme, realizări 
deosebit de importante. S-a publicat 
un mare număr de monografii 
despre scriitori si curente literare, 
multe dintre ele lucrări critice si 
istoriografie© de referință. Scriitori 
de prim plan în epocă (Neagoe 
Basarab, Miron Costin. Stolnicul 
Constantin Cantacuzino. Ion Neculce, 
Dimitrie Cantemir. Gh. Șincai. Petru 
Maior. Ion Budai-Deleanu. Văcăreș- 
tii. Dinicu Golescu. Anton Pann, Ce
zar Bolllac. V. Alecsandri. N. Fili- 
mon. A. I. Odobescu. B. P. Hasdeu, 
Ion Slavici. C. Dobrogeanu-Gherea, 
Duiliu Zamfirescu, G. Ibrăileanu. E. 
Lovinascu. Mihail Sadoveanu. Li viu 
Re brea.au. Hortensia Papadat-Ben- 
gescu. Camil Petrescu s.a.) au fost 
studiati prima dată acum în exegeze 
ample de profil monografic. Altor 
scriitori de primă ' mărime (Emi- 
nescu. Maioresjcu. I. L. Caragiale, 
Creangă. Macedonski. Arghezi. Blaga, 
Ion Barbu S.a.) 11 s-au consacrat noi 
si temeinice studii critice, numărul 
acestora (volume tipărite în ultimii 
cincisprezece ani) depășind cu mult 
ne al celor apărute înainte. Studii 
speciale de amploare au fost dedi
cate. cu deosebire in ultimul de
ceniu. si curentelor literare. La care 
se adaugă numeroase volume de do
cumente literare inedite, cu obser
vația că se impune o selecție niai 
riguroasă a ineditelor, urmind a se 
publica doar acelea care sînt la 
modul real documente de importantă, 
iar nu simple autografe; de aseme
nea. deși încă puține, studii mono
grafice si ample sinteze despre lite
ratura contemporană. Incit, se poate 
spune că marile pete albe privind 
studierea adincită a scriitorilor im
portanți. ca si a principalelor di
recții si curente din mișcarea noastră 
literară, au dispărut. Nici o altă 
epocă din cultura română nu cu
noaște o atare înflorire a istoriogra
fiei literare.

Dincolo de acestf realizări incon
testabile in valorificarea moștenirii 
literare si a literaturii contempo
rane mai sînt insă unele lacune.. Edi
țiile critice, de pildă, sini rămase 
in urmă. Scriam, cu alt prilej, că mi 
se oare aproape de necrezut să nu 
avem încă nici un scriitor român 
important editat integral intr-o edi
ție critică. Edițiile Eminescu si A- 
lecsandri. bunăoară, sint întrerupte 
de multă vreme, iar alte ediții 
înaintează foarte greu. E necesar, in

această privință, un. efort conjugat 
al istoricilor literari, al filologilor 
textologi si al editurilor (Minerva 
și Academiei-. in primul rind, 
dar nu numai aceste două edi
turi). cu un plan de perspectivă 
limpede, cu sarcini și termene 
ferme. în asa fel. incit, fără mari 
întirzieri si într-o ordine prioritară, 
edițiile critice să fie alcătuite si să 
apară, în întregime, măcar la scrii
torii mari.

Lipsește apoi o istorie completă a 
literaturii române care să reflecte 
nivelul actual al cercetării si al cri
ticii literare. Există, e adevărat, 
unele bune sinteze referitoare la

de forte suficiente, pentru ca. în 
trei-patru ani. cu o muncă bine or
ganizata. să poată elabora in între
gime Tratatul de istoria literaturii 
române, asa cum este, de altfel, și 
prevăzut. Colectivele carq vor cola
bora la redactarea acestei lucrări 
prestigioase, atît de importantă pen
tru cultura națională, vor trebui, 
pentru a se menține în ritm constant 
de lucru, să n.u aibă alte obligații în 
cadrul planurilor de cercetare ale in
stituțiilor de care tin. Concomitent, 
e nevoie să se scrie o istorie a lite
raturii române de dimensiuni mai 
mici, pentru publicul larg si care să 
poată fi. eventual, tradusă în una sau

puncte de vedere

anumite epoci ale evoluției literaturii 
— despre literatura română veche șl 
premodernă, despre literatura româ
nă de la origini pînă la Junimea, 
despre literatura primelor decenii 
ale secolului XX si din perioada 
interbelică; despre poezia, contem
porană si. Intr-un cadru mai larg, 
despre scriitorii români de azi — 
majoritatea, la origine, cursuri uni
versitare. scrise de autori diferiți, 
sinteze care nu pot înlocui o istorie 
a literaturii române. Tratatul acade
mic. început în 1960. a -ajuns, după 
mai bine de un deceniu si jumătate, 
abia la volumul al treilea. Anul tre
cut s-a luat hotărârea de a se rescrie, 
pe baze noi, această vastă sin
teză care trebuie să reprezinte o în
cununare a eforturilor si a experien
ței istoricilor noștri literari. S-au 
constituit colective de coordonare pe 
volume, s-au elaborat teze, dar mun
ca pronriu-zisă de redactare n-a în
ceput încă. Consider că trebuie 
luate măsuri energice pentru, ca lu
crarea să intre intr-un ritm jjnai ac
celerat de elaborare si pentru a(nu 
se repeta si alte greșeli de la ediția 
anterioară. Alegerea cu grijă a cola
boratorilor. din rândul istoricilor li
terari cu experiență, limitarea lor la 
un număr rezonabil, de teme și au
tori. discutarea si precizarea. încă de 
la început, a metodologiei de lucru, 
stabilirea unor termene precise și, 
in genere, multă exigentă, sint con
diții neapărat necesare. Catedrele 
universitare de specialitate si insti
tutele de cercetări integrate dispun

mai multe limbi străine de largă cir
culație.

S-au tipărit. în ultimii ani. cîteva 
dicționare, foarte necesare, de ter
meni literari, de figuri de stiL Lip
sește însă un dicționar al literaturii 
române — de autori, opere, curente 
si reviste. Un început.. în această 
direcție, s-a făcut, prin publicarea, 
in anii trecuti. a unui dicționar al 
scriitorilor contemporani. Alte lu
crări similare se află în curs de ela
borare, ori sîrut deja încheiate și pre
date editurilor : la editura „Univers", 
un dicționar al literaturii româ
ne. de la origini oină în zilele noas
tre. destinat cititorilor români. _ dar 
si străinătății (alături de ediția' ro
mânească. se prevede tipărirea lui 
in sase limbi de largă circulație), 
întocmit de un colectiv de critici si 
istorici literari de la catedrele de 
profil ale Universității din Bucu
rești : un alt dicționar, elaborat de 
un colectiv de la Iași, depus partial 
la Editura Academiei, in sfîrșit, un 
al treilea se află in lucru la Cluj- 
Napoca. Faptul este imbucurător și 
atari inițiative și eforturi trebuie 
sprijinite de edituri in primul rind.

Bibliografia literaturii române. în
cepută cindva de Ion Bianu si Ner- 
va Hodoș. continuată de Dan Simo- 
nescu. realizată doar in parte (epoca 
veche si premodernă), se cere și ea 
completată, reeditată ^i. evident, dusă 
mai departe.

Am reamintit, in articolul de față, 
cîteva obiective importante care tre
buie. cred, să stea cu prioritate în

fata istoricilor literari. E vorba de 
lucrări de interes national, a căror 
elaborare' a intirziat neiustificat de 
mult, de care cultura noastră are atî- 
ta nevoie, ca instrumente de lucru 
pentru cercetători si ca mijloc de in
formare la îndemîna publicului citi
tor dornic de a cunoaște cit mai bine 
tradițiile creației literare românești, 
precum si mișcarea literară contem
porană. Pe de altă parte, interesul, 
tot mai mare, manifestat în străină
tate pentru arta si literatura româ
nă. consecință firească a creșterii 
prestigiului României in viata inter
națională, face imperios necesare în
tocmirea si. tipărirea unor lucrări în 
limbi de largă circulație, care să 
răspundă dorinței de informare a 
publicului străin (istorii adecvate 
ale literaturii române, dicționare de 
scriitori etc.). în< prezent, limba si 
literatura română se studiază, se 
știe, la toate universitățile importan
te din lume (peste 160 de lectorate), 
la unele din ele (Lyon. Montpellier, 
de pildă) studenții înscriși la cursu
rile de română numărindu-se cu 
sutele. Există, pentru uzul acestor 
studenti si al altor cetățeni străini 
interesați de studiul limbii si al li
teraturii române, dicționare bilingve, 
manuale practice de învățat limba, 
tipărite în tară sau în străinătate. 
Lipsește . însă o istorie-compendiu 
a literaturii române care să dea 
străinilor o imagine de ansamblu a 
evoluției literaturii, in context uni
versal. a curentelor si tendințelor 
care o traversează, a marilor săi 
creatori. Inițiativa întocmirii unui 
atare compendiu i-ar putea reveni 
conducerii cursurilor de vară pentru 
străini.' organizate de Universitatea 
din București.

Realizarea unor astfel de lucrări 
înseamnă un act de cultură, o înda
torire civică înaltă, pe care istoricii 
literari sint chemați să le Împlineas
că. Revistele literare ar putea da,un 
sprijin insemnat. organizind. in a- 
ceastă direcție, dezbateri lămuritoare 
si stimulatoare. La fel si editurile, a 
căror menire este de a publica, 
înainte de toate, lucrările fundamen
tale trebuitoare culturii naționale, 
societății noastre si a căror activitate 
este în multe privințe bogată, ar pu
tea manifesta, in problemele pe care 
ne-am îngăduit să le discutăm, mai 
multă inițiativă si stăruință.

Dim. PACURARIU

Casa de cultură a sindicatelor din Alexandria

Diabetul zaharat 
nu trebuie privit 

ca o fatalitate
Printre bolile a căror frecvență este în continuă creștere, ca urmare 

a unei alimentații abuzive, a sedentarismului, a scăderii regimului de 
activitate fizică, ca și a unei predispoziții moștenite, se numără și dia
betul zaharat. Cunoscute fiind preocupările științifice, in acest dome
niu, ale colectivului de la Centrul de nutriție «și boli metabolice din 
Timișoara, l-am invitat pe directorul acestei unități medicale — 
prof. dr. GHEORGHE BACANU, să ne împărtășească unele concluzii 
desprinse din activitatea integrată de cercetare, învățămînt și asis
tență medicală pe care o. desfășoară.

Cum este, marinarule, viața pe mare?
OMUL SI VIAȚA 

RAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)

Traulerul „Negoiul" (care 
pescuise si el in zonă) 
pleca spre casă. Și era 
grăbit. Avea un set de 
vaere de rezervă (sistem 
de cabluri din otel care 
leagă traulul de vinciurile 
vasului). Ale „Jiului" erau 
uzate. Deci, chiar atunci, 
noaptea, vaerele trebuiau 
transferate de pe un vas 
pe altul. Cele, .două . .W 
insă nu se puteau apropia. 
Oceanul era „montat". 
Mare: gradul 5 (gradația 
maximă e 10). S-a născut 
atunci o idee simplă 4si 
practică : vasele să se a- 
propie la 200 de metri, o 
barcă va coborî si va pur
ta capătul vaerului pină 
la celălalt vas. .Acolo va 
fi prins pe un vinci si În
fășurat. N-a fost insă atit 
de simplu la punerea in 
practică. Pe la jumătate, 
vaerul s-a răsucit, s-a in- 
nodat si s-a agătat intr-un 
panou de la pupa. Intr-un 
singur fel s-a putut, rezol
va. Tinărul ofițer III. Mi- 
roneanu. s-a oferit să co
boare legat in frânghii pe 
coca vasului pină la nodul 
cu pricina. Din cauza va
lurilor puternice pupa se 
.legăna 4—5 metri in sus 
si in ios. La fiecare cobo
râre. tinărul ofițer făcea 
si cite o nedorită baie in 
ocean. S-a chinuit mult 
pină a izbutit să prindă 
de cablu o cheie de îm
preunare. L-au ridicat de 
trei ori pe punte, ud si în
frigurat (noaptea, la tro
pice. e frig)...

— „Aventura" asta e plă
cută acum cind o poves
tesc — spune el — atunci 
insă... Dar poate că si asta 
face parte’ din farmecul 
muncii noastre la pescui
tul ooeanic.

— Și din ce se mai 
compune acest farmec ?

— O. multe 1 E o solici
tare permanentă. Să gu
vernezi nava pe orice vre
me si in asa fel incit să 
prinzi cit mai mult pește 1

Vînătoarea asta e pasio- - 
nantă. O confruntare băr
bătească. De o parte ei. 
milioanele de pești, de altă 
parte noi. cu acest minu
nat vas... Pornim in cău
tarea lor. de la Sud la 
Nord si ii găsim, avem lo
cul lor înscris pe benzile 
aparatelor noastre. Ne în
toarcem apoi, de la Nord 
la- Sud. pe același , drum, 
pu traulul lăsat „la baltă". 
Dacă într-un sfert de oră 
nu ne-am inters in locul 
depistat. ' am pierdut... Șl 
tot timpul cu ochii pe a- 
naratul care ne desenează 
continuu relieful fundului 
de ocean. Un colt de stîn- 
că. un recif, o epavă, pot 
in cîteva secunde să. rupă 
traulul... Atunci trebuie 
să acționezi fulgerător. 
Vasul acesta n-a rupt nici 
un traul. Un trauler obiș
nuit. înseamnă că noi sin- 
tem, buni. Uitați-vă, timo
nierul șef. Mina... Cind 
pune el mina pe timonă, 
conduce nava mai sigur 
decît pilotul automat. Nici 
o abatere.

— Cum faci, „maestre"? 
Timonierul Mina râde.

că el ride mereu, e mereu 
vesel. Dar cine nu e vesel 
aici. ? Apoi îmi explică ;

— Pilotul automat e o 
mașină. E făcută să nu 
greșească. Și tocmai de-aia 
mai greșește. Că n-are. ca 
mine, am.bitie. Nici pa
siuni. Si nici nu-i e dor 
de acasă, ca mie. Eu con
duc bine nava ca să trimit 
pește acasă...

Acasă... Un cuvint pe 
care acum, cind se află 
pe Dunăre, la țărmul care 
i-a crescut, nu-1 pomenesc 
pentru că sufletul lor citi
tă mereu cintecele lui. 
Dar acolo, la mii de mile 
depărtare, cind țărmurile 
cele mai apropiate sint 
coastele Africii ' sau ale 
Americii de Sud... La ra
dio se aud voci străine, 
din Las Palmas, ort Abid
jan. din Monrovia sau 
Dakar... Dar nu de acasă. 
De acasă vin radiograme

Clipă de răgaz pe puntea ae comandă

morse. Vești, urări de bine 
și sănătate... Acolo, da. cu- 
vintul acasă e rostit me
reu si cu patimă.

La el in cabină, meca
nicul șef Adrian Sîrbu 
(s-a însurat acum, la în
toarcerea acasă, si a făcut 
nuntă mare, poartă o 
mustață de haiduc si ast
fel pare. oricum. mai 
virstnic) deci, la el in 
cabină, dactilografiază. Ac
tele reviziei. Alături, pa
chetul de fotografii de 
la nuntă.

— în *ce  măsură e mari
nar un mecanic ?

— In măsura în care 
mașinile lui merg bine și 
vasul navighează fără pro
bleme. Noi. mecanicii, sin- 
tem vintul de pupa de 
altădată.

— Ce vă doriți cel mai 
mult ?

— Să umblăm pe bord 
„la cravată"._  ? ?

— Da, pentru că atunci 
cind mecanicii se poartă 
„la cravată" înseamnă că 
mașina merge bine. Priviți 
în dulap cravatele mele ; 
sint cam purtate... In. rest, 
trăim acolo cu dorul de 
tară...

Acasă, dorul de tară... 
Sentimente firești ale unor 
tineri porniți in. depărtări 
ca să slujească patria. 
I-am întrebat în ce fel 
există pentru ei. acolo, 
Patria.

— Patria, mi-au spus, 
este pentru noi. atunci, 
vasul acesta. E un colt de 
patrie. Trăim aici, la bord, 
sufletește, toate marile eJ 
venimente de acasă.

Patria, un petic fierbin
te din ținuturile patriei e

vasul insusi. cu cei 80 de 
marinari. Si totuși... ■

— Primisem o radiogra
mă prin care eram che
mați acasă, istorisește co
mandantul. VEra in cart 
Mironeanu. - „Mai prinde 
repede o tonă de peste — 
i-am spus — ca să.facem 
plinul, plecăm acasă!". Nu 
știu ce-a făcut, dar intr-un 
sfert de oră a prins o tonă 
si jumătate. în drumul 
spre, întoarcere, nu le-a 
cerut-o nimeni, dar mari
narii au făcut vasul lună. 
Au vopsit si puntea. Deși 
venea la revizie. vaporul 
nostru a intrat in tară de 
parcă atunci iesise din 
șantier. Pentru noi. patria, 
asta înseamnă — o sărbă
toare.

Fericiți cei pentru care 
patria e o continuă și 
emoționantă sărbătoare !

—r Diabetul zaharat este o boală 
complexă metabolică, la apariția că
reia factorul ereditar ocupă un loc 
important, respectiv, se moștenește 
predispoziția pentru această boală. 
Dacă la această predispoziție se mai 
adaugă o serie de factori suplimen
tari, între care obezitatea, sedentaris
mul etc., sint create condițiile favori- 
zante pentru apariția diabetului zaha
rat cu toate semnele lui clinice și 
biologice : consumul exagerat și eli
minarea unei cantități crescute de 
apă (poliuria). slăbirea în greutate, 
creșterea valorilor glucozei in singe 
(hiperglieemia), prezența glucozei in 
urină (glicozuria).

Diabetul zaharat este o boală cro
nică și, deocamdată, nu se poate vin
deca. ceea ce nu 
înseamnă insă să 
adopțăm o atitu
dine fatalistă.. in - 
trucit, în prezent, 
pentru această 
boală dispunem 
de un tratament
foarte bun. Acesta constă. în primul 
rind. in respectarea regimului alimen
tar indicat de medic și numai cind re
gimul alimentar nu este suficient pen
tru echilibrarea metabolismului, deci, 
pentru înlăturarea tulburărilor meta
bolice. se va apela Ja .medicamente 
antidiabetic©. Regimul alimentar sta
bilit de medic este in așa fel alcă
tuit incit să asigure o cantitate sufi
cientă de glucide (in funcție'de tole
ranta individuală a bolnavului) si o 
cantitate echilibrată de proteine și li
pide care să satisfacă cerințele orga
nismului în funcție de vîrștă. sex.

•ftedivitate si mod de viată. 
Aii/*rWmnI —alimentar, cît si me
dicamentele trebuie să fie pre
scrise de medic, deoarece fiecare 
diabetic are particularitățile lui. iar 
noi tratăm bolnavul si nu boala. 
Dacă tratamentul corect prescris do 
medic este și corect urmat de-a lun
gul întregii vieți, diabeticii își păs
trează capacitatea de muncă, vor 
avea o medie de viață ca a nediabe
ticii or, vor putea evita apariția unor 
complicații grave, invalidante sau 
chiar mortale, cum stat orbirea defi
nitivă. gangrena, care uneori obligă 
la amputarea membrelor inferioare, 
uremia, coma diabetică.

Bolnavii care au respectat indicați
ile, au beneficiat de o stare foarte 
bună, pe cind bolnavii care n-au res
pectat cu strictețe tratamentul, au su
portat gravele complicații amintite. A- 
ceștia din urmă au comis marea gre
șeală că au considerat că dacă se simt 
bine și dacă nu îi doare nimic, nu tre
buie să urmeze tratamentul prescris, 
sau că 11 pot face din cind în când.. 
Tratamentul corect în diabetul zaha
rat înseamnă intr-adevăr să te simți 
bine, dar, in același timp, să ai în
totdeauna și o glicemic foarte' apro
piată de aceea a omului sănătos 
(80—120 mg la 100 ml singe), să nu 
ai glicozurie (sau foarte puțină, cind 
se tace tratament cu insulina).

— Apreciați că zaharina este un 
produs alimentar util bolnavilor de. 
diabet ?

— Pentru a fi mai ușor respectat 
regimul alimentar (fără zahăr), de a- 
proape 100 de ani se folosește zaha
rina, și de curînd ciclamatul de so
diu. Recent, au apărut unele temeri 
in legătură cu utilizarea acestor pro
duse în alimentație. O serie de per
sonalități științifice au arătat însă, 
pe baza rezultatelor obținute de-a 
lungul multor decenii, .că temerea nu 
se justifică. Personal, sînt convins 
de acest lucru și mă bazez în această 
afirmație pe cercetările si observa
țiile noastre în acest domeniu. El,e

demonstrează statistic că bolnăvii de 
diabet nu au murit, de exemplu, de 
cancer in număr mai mare față de 
nediabetici. Desigur, nu trebuie exa
gerat cu nici un produs de sinteză pe 
care 11 consumăm, dar folosirea a 
4—6 comprimate de zaharină pe zi 
nu poate avea nici o consecință ne
gativă.

— Dacă diabetul zaharat este o 
boală ereditară, în ce măsură poate 
fi el prevenit 1

— Deși diabetul zaharat este o 
boală în care factorul ereditar este 
predominant, progresele medicale în
registrate ne permit să nu adoptăm 
o atitudine fatalistă și sâ acceptăm 
boala ca atare. Avem suficiente po
sibilități de a interveni cit mai cu

rând posibil. Se 
știe că diabetul 
zaharat moștenit 
incepe de la naș
tere si poate e- 
volua timp de 
ani de zile, fără 
ca bolnavul să

simtă ceva. , Atunci cind apar setea 
exagerată, poliuria, slăbirea in greu
tate etc., boala se află deja intr-un 
stadiu foarte avansat, de multe ori 
prezentind și complicații.

Este foarte important ca boala să 
fie identificată cit mai precoce, a- 
tunci cind bolnavul nu simte nimic, 
respectiv, cind este aparent sănătos, 
în cadrul investigațiilor noastre de 
depistare a persoanelor predispuse la 
diabet am examinat pină acum citeva 
mii de persoane care se considerau 
sănătoase și am oonstatat, la aproxi
mativ 30. la sută dintre ele, că aveau 
diabet zaharat fără să știe acest lu
cru. Dat fiind că boala lor se află la 
început, dacă vor respecta indicațiile 
.medicului, aceasta nu se va agrava, 
chiar se va ameliora. Ele nu vor 
•face niciodată un diabet grav, deci 
nu va fi nevoie să se interneze, și 
riscul de a face gravele complicații 
amintite va fi înlăturat.

— Care este legătura dintre obezi
tate și diabet ?

— Aproape 40 la sută din persoa
nele examinate sint obeze și au pri
mit indicațiile medicale necesare 
pentru a ajunge la greutatea norma
lă. Obezitatea este favorizată de 
lipsa de mișcare asociată cu aport ca
loric excesiv, prin consumarea de 
produse zaharoase rafinate (zahăr, 
bomboane, răcoritoare, prăjituri, făi
noase etc.) si grăsimi animale bogate 
in acizi grași saturați si colesterol 
(unt. untură, slănină, șuncă, ouă. car
ne grasă, mezeluri). Consumul de al
cool. atit irt exces, cit si în cantități 
mici dar zilnice contribuie la crește
rea aportului caloric si la apariția 
unor modificări metabolice de tipul 
hiperlipidemiei (creșterea conținutului 
de grăsimi din sânge) sau creșterea 
concentrației de acid uric în singe. 
Tratamentul obezității ocupă un loc 
cu totul deosebit în prevenirea 
apariției’ diabetului zaharat, în sta
diul său avansat : 80 la sută din su
ferinzii de diabet sint obezi sau au 
fost obezi. Tratamentul obezității 
este, de asemenea, individual și el 
trebuie să fie făcut pe crite
rii științifice. Niciodată nu se poa
te slăbi fără un regim alimentar co
respunzător și fără multă mișcare ; 
nimic nu le poate înlocui, nici chiar 
oțetul de mere, așa cum cred unele 
persoane care îi atribuie calități spe
ciale pentru cura de slăbire. Nu a- 
ceasta este, desigur, calea de urmat, 
ci respectarea regimului alimentar 
indicat și a unui Imod de viață să
nătos.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

a DIN TAN $ LICE O DIN INSTANȚĂ ÎN FATA
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DIVERS
Felicitare 

blocm
S-a împlinit un an_de cind in 

microraionul 5 
dat in folosință 
locuințe. Viand 
,cest eveniment 
locatarii blocului au luat iniția
tiva de a petrece o seară îm
preună. pentru a se cunoaște 
mai bine și a pune la cale noi 
treburi gospodărești. Așa se 
face că în timpul petrecerii s-a 
născut chiar o inițiativă : „Pen
tru cel mai... înfloritor balcon". 
Și unde nu zici că blocul s-a 
transformat intr-o veritabilă 
grădină îp trepte... înfloritoare.

Văzindu-i cît de bine se. În
țeleg și că intre ei nu încape 
ceartă, locatarii blocurilor din 
jur și-au propus să le „fure" 
inițiativa. Nu înainte de a-i fe
licita în... bloc !

Rugămintea 
bătrînului

din Buzău s-a 
un nou bloc de 
să marcheze a- 

din viata lor.

Bătrinul Dumitru Soare 
virstă de peste 70 de ani) 
comuna Băltești, 
hova, ne scrie : 
nu mai credeau 
mai vedea vreodată 
locul. lor. Sincer să fiu, îmi 
pierdusem și eu nădejdea. Nu
mai doctorița Marcela Grigoriu, 
de la spitalul județean Prahova, 
nu s-a împăcat cu acest gind. 
Așa cum aveam să aflu mai tir
ziu, cu multă pricepere si dă
ruire de sine, după zile si nopți 
de veghe și atentă îngrijire, a 
izbutit — cum, se zice — să mă 
pună din nou pe picioare. Iată 
de ce, fie-mi îngăduit, să-i aduc 
și prin ziar mulțumirea mea din 
toată inima".

Păgubași...

(in 
din 

județul Pra- 
„Toți ai mei 
că mă vor 

in mij-

rusmosi
Sighișoan. Valeriu 
Teodor Baciu și

9

Vasile 
Grancea, 
Gheorghe Palade s-au prezen
tat cu noaptea-n cap la miliția 
municipiului Hunedoara, recla- 
mînd faptul că in timpul nop
ții le dispăruseră din autoturis
me acte și obiecte de valoare. 
Cind bunurile reclamate le-au 
fost restituite pe loc. păgubașii 
au făcut ochii cit cepele. „Nu 
acum, ci aseară trebuia să des
chideți bine ochii — le-a spus 
ofițerul de serviciu de la mili
ție — cînd ați parcat mașinile 
și. le-ati lăsat descuiate".

■ 'Ce se întîmplase ? Pentru a 
vedea modul în care 
de autoturisme au 
propriile bunuri, militia locală 
a făcut un sondaj, găsind nu
meroase mașini lăsate cu ușile 
și. geamurile deschise. Militia a 
ridicat din respectivele mașini 
bunurile găsite, tocmai pentru a 
fi protejate. De neînțeles este 
faptul că unii „păgubași" nu au 
reclamat incă obiectele „dispă
rute", Este vorba de posesorii 
autoturismelor l-HD-3273, 1-HD 

l-HD-1266. l-HD-5183,
l-HD-8252.

-1399. 
l-HD-2628.

posesorii 
grijă de

Una zicea, 
alta făcea

ori venea vorba des- 
Oitița T. (o tînără de 
din comuna lacobeni.
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Ultima filă 
a dosarului...

Un dosar care conține, conform normelor 
de procedură, tot ce trebuie cunoscut des
pre faptă și făptuitor incepînd cu primele 
constatări ale miliției, depoziții de mar
tori, declarații ale învinuitului și pină la 
ultima filă — sentința. Așa era și dosarul 
numitului L.V. din Cîmpulung. județul Ar
geș. judecat si condamnat pentru laptele 
sale la o pedeapsă privativă de libertate. 
Beneficiind de prevederile decretului de 
grațiere, nu a mai ispășit insă pedeapsa in 
stare de privațiune. Ce g-a întimplat cu 
el mai departe ? In dosarul său de la ju
decătorie a mai apărut o filă, care a de
venit, astfel, ultima. S-o citim :

„Astăzi... subsemnatul Alexcioc Ion, ju
decător la Judecătoria Cîmpulung, m-am 
deplasat la serviciul personal de la între
prinderea minieră Cîmpulung, unde m-am 
interesat dacă numitul L. V. s-a încadrat 
in muncă la această unitate și ce compor
tare a avut după încadrare. Inspectorul, de 
personal mi-a relatat că acesta s-a încadrat 
in muncă în funcția de miner și pină in 
prezent nu a intirziat niciodată de la ser
viciu, are o comportare bună și se achită 
de sarcinile ce-i revin. Anterior datei de 
mai sus am discutat și cu L. V. și cele 
relatate atunci că s-a încadrat imediat s-au 
confirmat prin această verificare".

Și astfel, ultima filă a dosarului greșelii 
unui om a devenit prima filă a întoarcerii 
lui la demnitate prin muncă.

„Ajutorul" care 
nu ajută nimănui
Faptele — limpezi. De netăgăduit. Din 

septembrie 1976. soții S. V. și S. E. din 
Constanta ajunseseră să trăiască despărțiți 
in fapt. Pur și simplu soțul își alungase 
soția, obligînd-o să locuiască, impreună cu 
fetita, la mama .ei. El reținuse băiețelul in 
domiciliul său, după care se adresase jus
tiției, cerindu-i să constate cum stau lucru
rile și să valideze situația ca atare. Totul, 
după „tactica" lucrului Împlinit...

Bineînțeles, lucrurile n-au rămas așa. 
Justiția și-a urmat cursul firesc, a ascultat 
și argumentele mamei, a audiat martori, a 
'cerut relații, a fbst administrată și o an
chetă socială cu privire la situația copiilor... 
Totul pentru o cit mai temeinică rezolvare 
a cazului, in interesul familiei și copiilor. 
Dar... surpriză ! Cind totul părea a se lim
pezi, iată că parvine instanței o „caracteri
zare" din partea grupei sindicale de la ate
lierul de reparații auto unde lucra tatăl 
copiilor ; o hirtie — se vedea clar ! — „de 
complezență", în flagrantă contradicție cu 
realitatea. Nici vorbă să-și fi alungat so
ția. nici vorbă să fi neglijat familia și 
copiii !...

Nu, nu în felul acesta trebuie să se ma
nifeste, să intervină colectivul de la locul 
de muncă. Cind un coleg, un tovarăș ? 
ajuns in impas, ajutorul nu poate fi altul

decît a-1 face să privească adevărul în față. 
Și să simtă dezaprobarea celor din jur. 
Deschis, muncitorește.

Cînd se încalcă 
legea...

_______ __ ________ i
— Așa. in general, ceea ce ni se impută 

nouă este adevărat. Au fost neglijențe. Dar 
nu sintem vinovati de moartea omului...

...In ziua de 27 aprilie 1976 a murit un 
om. Se numea Dumitru Zavate : un om 
tînăr. tată a doi copii, a cărui viată au 
curmat-o în chip absurd neglijenta, irespon
sabilitatea. nerespectarea unor prevederi 
legale. In acea zi. dulgherii N.R. si I.S.. de 
la Șantierul 2 al I.C.M. 1 au urcat cu ma
caraua un panou de cofrai la etajul 5 al 
blocului pe care-1 construiau ; l-au urcat si 
l-au lăsat acolo, în poziție verticală, fără 
să-1 ancoreze, să-1 asigure, cum era regle
mentar si obligatoriu. Cîteva minute mai 
tirziu. electricianul Dumitru Zavate a venit 
să monteze elementele instalației electrice. 
Lucra chiar la baza panoului, cind o oală de 
vînt l-a răsturnat, prinzîndu-1 dedesubt...

Pentru ușurința lor. cei doi dulgheri au 
fost chemați să răspundă în fata legii. In 
instanță și-au recunoscut unele vinovății 
„in general", mai puțin aceea privind moar
tea colegului lor de muncă, pe care o re
gretau. vizibil îndurerați. De netăgăduit a 
fost nerespectarea legii, a normelor de pro
tecție a muncii, care a costat, în cazul de 
fată, viata unui om.

Acarul Păun... 
gestionar

Dosarul nr. 1 854/1977 al Judecătoriei sec
torului 6 din Capitală. Un dosar civil pe 
coperta căruia scrie, ca pe orice dosar, cine 
sint părțile in litigiu : in cazul de față 
„Matinca C. Inocențiu cu întreprinderea de 
piele sintetică din București". Obiectul li-, 
tigiului .— o imputație in sumă de 41 774.99' 
lei. Acesta ar fi prejudiciul pe care sus-nu- 
mitul Inocențiu M. l-ar fi adus întreprin
derii in calitatea sa de gestionar la depozi
tul de materii prime, unde ar fi gestionat 
bunurile neglijent, n-a avut grijă de am
balaje... Drept pentru care intreprinderea a 
și emis decizia de imputatie.

Iată însă că Inocențiu M. a atacat deci
zia in justiție, susținindu-și... inocenta. Și 
nu in vorbe. Cu acte in regulă. Cu refe
rate — mai multe la număr și înregistrate 
de-a lungul anilor la conducerea întreprin
derii. In ele semnala negru pe alb condiții 
improprii de depozitare, lipsa unor spații 
îngrădite, asigurate, dispariția unor amba
laje (butoaie de plastic) pe căi și cu acte 
obscure, subtilizate, de persoane inclusiv 
din corpul de pază (!) al întreprinderii... 
Toate referatele soldate cu același rezul
tat — adică, nimic, nici o intervenție, nici 
o măsură. în schimb, a venit într-o zi o 
comisie și a decis că vinovat este numai 
și numai gestionarul Inocențiu M. Conclu
zie valabilă însă scurt timp. Fiindcă, so-

luționind pricina, instanța a anulat imputa- 
ția (sentință definitivă).

în. ce ne privește, intrebâm conducerea 
întreprinderii cine va suporta totuși paguba.

[ Din caietul 
grefierului

!_________ _________ I
„La termenul trecut, soțul meu era să

racul de el cam băut și din această cauză 
n-a ajuns la instanță, ci tot la bufet, pentru 
a-și îneca durerile divorțului...".

(Fragment din declarația reclaman
tei. Dosarul nr. 1 469/1977 — Judecăto
ria Caransebeș)

„Leziunile provocate părții vătămate de 
mine — după cum vedeți din actul medi- 
co-legal •— s-au vindecat in 55 de zile, așa 
că fapta mea nu e așa gravă, deoarece 
putea fi și mai rău...".

(Din dosarul nr. 373/1976 — Judecă-, 
toria Caransebeș)

„Luind act de faptele comise de minorul 
meu copil, i-am administrat mai intii o 
serie de înjurături, după care i-am zis că 
adio ciocolată pînă se termină procesul...".

(„Educație părintească" — fragment 
de declarație în dosarul nr. 664/1977 — 
Judecătoria Caransebeș)

Dinu POPESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

, De cite 
pre copii. 
25 de ani 
județul Suceava) nu scăpa pri
lejul să nu se mindrească : „Am 
doi feciori, ca doi bujori". Mîn- 
drie de mamă. Firească. Ome
nească.

Dar inumană era îndeletni
cirea Oltiței, care dăduse sfoa- 
ră-n țară că e mare meșteră la 
întreruperea de sarcihi. „Meș
teră și discretă" — zicea ea. Așa 
se face că a curmat firul cîtorva 
vieți. A fost prinsă în flagrant 
delict. Acum, odată cercetările 
încheiate, militia din orașul 
Gura Humorului a predat dosa
rul procuraturii.

Le-au dat 
peste mînă

Un lucrător de la miliția ora
șului Bistrița l-a surprins pe 
Grigore Oros din Certeze, jude
țul Satu Mare, exact in clipa in 
care își „strecurase", cu multă 
agilitate mina in buzunarul unui 
bistrițean.

— De ce nu-ți ții miinile a- 
casă ?

Grigore a 
la sănătoasa, 
omului, in care 
lei. A fost insă 
urmă de cetățeni, așa cum s-a 
întimplat și cu Stefan Ripa din 
Fălticeni, care-și stabilise „aria 
de operație" prin poșetele cli
entelor din piața centrală a Bis
triței. De-'acum încolo, cei doi 
vor trebui să-și arate agilitatea 
miinilor in treburi serioase, 
lositoare.

Fluieră 
a pagubă

Dacă nu s-ar fi întimplat 
vea, povestea ar părea de 
meniul absurdului. Ziua 
amiaza mare, Virgil Rusu 
corhuna Fîntînele, județul 
ceava, s-a urcat 
unui autobuz de 
(31-SV-3094) aflat in parcul 
autogării din Șiret și a pornit, 
de unul singur, la plimbare. 
Cum de nu l-a zărit nimeni să-l 
întrebe de sănătate ? Dar asta e 
altă poveste. Fluierînd vesel la 
volan. V.R. se îndreptă spre co
muna Salcea. La un moment 
dat, într-o curbă, a pierdut con
trolul volanului. .Autobuzul s-a 
izbit violent de parapetul unui 
pod. după care s-a răsturnat 
avariat. V.R. fluieră acum 
pagubă.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

dat s-o rupă 
cu portmoneul 
se aflau 4 600 de 
repede ajuns din

fo-

ae-
do- 

in 
din 
Su

la volanul 
călători

și
a
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MESAJE CU PRILEJUL MARIISĂRBĂTORI[ NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă și stimate domnule președinte.
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele guvernului și poporului Nige

riei și al meu personal, să vă transmit, domnule președinte, cu ocazia feri
cită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sincere felicitări și 
cele mai bune urări.

Excelentă, vizita dumneavoastră oficială în Nigeria, la Începutul acestui 
an, ne-a oferit un. bun prilej nu numai de a ne cunoaște personal, dar și de 
a discuta probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc. Această 
acțiune a constituit, ea însăși, o dovadă clară a trăiniciei și creșterii nive
lului relațiilor roraâno-nigeriene. Ne amintim foarte bine, cu afecțiune și 
admirație, de vizita dumneavoastră. Sperăm că relațiile noastre bilaterale, 
in mod deosebit, se vor întări tot mai mult în viitor.

Permiteți-mi. domnule președinte, să folosesc acest prilej pentru a vă 
transmite salutul meu personal și urările mele cele mai bune, împreună 
cu cele ale guvernului și poporului nigerian, pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră și pentru prosperitatea și bunăstarea continuă a poporului 
român prieten.

General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO
Șeful guvernului militar federal al Nigeriei 

și comandant suprem al forțelor armate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

*
în numele guvernului și poporului Indoneziei, ca și al meu personal, 

am plăcerea să adresez Excelentei Voastre cele mai sincere felicitări cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca relațiile prietenești și de cooperare dintre cele două țări să con
tinue să prospere în viitor.

Vă rog să primiți cele mal bune urări de sănătate pentru Excelența 
Voastră și de bunăstare și fericire continuă pentru poporul României.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Indiei și al meu personal, am deose
bita plăcere de a transmite Excelenței Voastre, guvernului si poporului 
Republicii Socialiste România felicitările noastre cordiale cu ocazia Zilei 
dumneavoastră naționale. Folosesc acest prilej pentru a transmite urările 
mele cele mai bune de sănătate si fericire pentru Excelenta Voastră si de 
bunăstare si prosperitate in continuare pentru poporul român prieten. în 
această fericită împrejurare, doresc să exprim încrederea mea că relațiile de 
prietenie si cooperare între cele două țări ale noastre vor continua să se 
întărească în folosul reciproc al celor două popoare ale noastre.

MORARJI DESAI
Primul ministru al Republicii India

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Guvernul si poporul Indoneziei mi se alătură în a adresa Excelentei 
Voastre cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală pentru 
Excelența Voastră, precum și de continuă prosperitate pentru poporul 
României.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, poporul burundez, mo
bilizat in cadrul Partidului Uniunea pentru Progres Național (U.P.R.O.N.A.), 
și guvernul său mi se alătură în a adresa Excelentei Voastre, poporului 
prieten al României și guvernului său felicitările cele mai vii și călduroase.

în această plăcută împrejurare, Burundi, care apreciază foarte mult prie
tenia Si colaborarea Republicii Socialiste România în realizarea obiectivelor 
economice pe care și le-a fixat de la instaurarea celei de-a doua republici, 
este fericit să vă reafirme, totodată, prietenia și solidaritatea sa.

Eforturile viteazului popor român, care sînt încununate astăzi de imense 
«uccese în toate domeniile vieții naționale, datorită conducerii dumnea
voastră clarvăzătoare, constituie în mod sigur un frumos exemplu pentru 
poporul burundez angajat în noul proces revoluționar de dezvoltare.

Urăm tot mai multe victorii poporului dumneavoastră și exprimăm cele 
mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și pentru 
familia dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării României, Comitetul 

Central al Partidului Comunist Peruan exprimă Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român salutul său călduros și tovărășesc, împreună 
cu cele mai sincere felicitări pentru succesele realizate în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre societatea 
comunistă.

Sîntem siguri că veți depune eforturi în continuare pentru destindere și 
pace în lume, precum și pentru sprijinirea și întărirea solidarității cu po
poarele care luptă împotriva imperialismului, discriminării rasiale Și fas
cismului.

Apreciem contribuția dumneavoastră pentru strîngerea continuă a rela
țiilor de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre frățești și pentru 
consolidarea unității marxist-leniniste a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Pentru Comitetul Central al P. C. Peruan,
JORGE DEL PRADO

Secretar general al P. C. Peruan
V. RÂUL ACOSTA

Secretar general adjunct al P. C. Peruan 
și responsabil cu probleme internaționale 

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea 
să adresez Excelentei Voastre felicitările mele călduroase, precum și urările 
mele de fericire și prosperitate.

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelență,
Am marea plăcere de a vă transmite cele mai calde salutări și felicitări 

din partea guvernului, a poporului pakistanez și a mea personal cu fericitul 
prilej al Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Sînt convins că relațiile de strînsă prietenie și cooperare între țările 
noastre se vor întări continuu în anii viitori. în avantajul reciproc al po
poarelor noastre.

Vă rog acceptați, Excelentă, asigurarea considerați unii mele celei mai 
Înalte.

General MOHAMMAD ZIAUL HAQ
Șef al Marelui Stat Major al Armatei 

și al Administrației Cegii Marțiale 
din Republica Islamică Pakistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, am onoarea 
de a adresa poporului prieten român, guvernului său și dumneavoastră per
sonal sincere felicitări în numele poporului și guvernului Republicii Capului 
Verde și al meu personal.

Folosim acest prilej pentru a vă exprima, încă o dată, convingerea 
noastră că legăturile de prietenie și cooperare dintre cele două țări se vor 
dezvolta tot mai mult

Cu cea mai înaltă considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al P.A.I.G.C., 
, Președintele Republicii

Capului Verde

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite 

salutări frățești cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării tării dum
neavoastră și adresează sincere urări de noi și tot mai mari succese parti
dului și clasei muncitoare din România în opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Primiți, cu ocazia acestei zile de sărbătoare, calde felicitări și expresia 
solidarității partidului nostru.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

0 delegație economică 
din Republica Guineea 

a sosit in Capitală
Sîmbătă după-amiază a sosit în 

Capitală delegația economică condusă 
de Soriba Toure, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Guineea, 
care va participa la lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
româuo-guineeze de cooperare eco
nomică și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Bakari Diabate. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Guineea în țara noastră, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a poporului român, permiteți-mi să vă adresez, 
în numele meu și în numele guvernului canadian, felicitările mele cele mai 
călduroase si urările mele cele mai 'bune de fericire si prosperitate.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare care există in mod fericit între 
cele două țări ale noastre să continue să se dezvolte.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Primul ministru al Canadei

Președintele în exercițiu 
al Adunării Generale 
a O.N.U. a părăsii 

Capitala
Sîmbătă a părăsit Capitala Hamil

ton S. Amerasinghe, președintele în 
exercițiu al Adunării Generale a 
O.N.U., care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a efectuat o vizită oficială în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de George 
Macovescu. Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului, de alte persoane oficiale 
române.

A fost prezent B. R. Devarajan, 
reprezentantul P.N.U.D. la București.

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul din Jamaica mi se alătură in a vă transmite sincere 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de succese si prospe
ritate continuă.

MICHAEL MANLEY
■ Prim-ministru al Jamaicăi

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste ■ România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
vă transmit cele mai bune urări pentru guvernul si poporul român din 
partea guvernului și poporului din Barbados.

Sper că hotărîrea recentă de a stabili relații diplomatice va asigura o 
cooperare îndelungată și, reciproc avantajoasă între cele două țări ale noastre.

J.M.G.M. ADAMS
Prim-ministru al Statului Barbados

Cronica zilei
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în perioada 16—27 august a e- 
fectuat o vizită în tara noastră pre
ședintele Asociației de prietenie 
Israel—România, Yitzhak Korn, îm
preună cu soția. Oaspeții au avut în
trevederi la Ministerul Afacerilor Ex
terne. I.R.R.C.S.. Asociația „Româ
nia" și la Biblioteca Academiei Repu
blicii Socialiste România. De aseme
nea. au vizitat obiective culturală si 
istorice din Capitală si județele Ar
geș, Sibiu si Brașov.

•
Simbătă, la Complexul cultural- 

sportiv „Cutezătorii" din Capitală a 
avut Ioc o frumoasă acțiune pionie
rească intitulată „Omagiu lui Au
gust 23“ la care au participat peste 
5 000 de copii bucure,șteni — pionieri 
și școlari, reprezentanți ai organiza
ției „Șoimii patriei", precum si un 
mare număr de cadre didactice si 
activiști ai Organizației pionierilor. 
Manifestarea, dedicată marii noastre 
sărbători, a fost organizată de Casa 
centrală a pionierilor din București.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

/ . ■
Am primit cu plăcere amabilul mesaj de felicitare pe I care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-I adreseze cu ocazia numirii mele ca președinte al 
Consiliului de Miniștri. Doresc să vă prezint mulțumirile mele călduroase si 
cele mai bune urări. Șiret. de asemenea, convins că bunele relații stabilite 
între cele două tari ale noastre în toate domeniile vor continua să se dezvolte, 
in interesul păcii și ai securității in Balcani, în Europa și în lume.

SULEYMAN DEMIREL
Prim-ministru al Turciei

A APĂRUT VOLUMUL:

Congresul consiliilor 
oamenilor muncii din industrie, 

construcții și transporturi 
11-13 iulie 1977 EDITURA POLITICĂ

MUNCA
Șl IZBÎNZILE NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

mai bine și mai mult, spre progres ? 
Sub arcul exigenței comuniste se des
fășoară peste tot activitatea de pro
ducție pentru a realiza, fiecare la lo
cul său de muncă, o activitate exem
plară, producții suplimentare, o pro
ductivitate mereu mai înaltă, produ
se de calitate superioară, cu costuri 
cit mai reduse, cu convingerea că 
pe aceste căi se asigură sporirea mai 
accelerată a avuției naționale si. pe 
această bază, ridicarea bunăstăru fie
căruia și a.tuturor. împămîntenirea. 
peste tot. a unei înalte responsabili
tăți fată de muncă, proprie demo
crației noastre socialiste, reprezintă 
una din preocupările • stăruitoare ale 
partidului, ale organizațiilor sale, 
preocupări atit de limpede ex
primate de toate acțiunile ini
țiate in această direcție. Moti
vele sînt lesne de explicat. Con
struim o orinduire nouă —' cea 
mai dreaptă și mai umană din cite 
s-au succedat pe pămintul României. 
Construim un om nou. elibe
rat de tarele moralei vechi, demn 
de această operă uriașă- pe care o cti
torește sub conducerea partidului. 
Acești înalți parametri de progres nu 
pot fi atinși decît printr-o neslâbită 
și riguroasă concentrare și organiza
re a energiilor societății, decît prin 
dezvoltarea, la fiecare loc de muncă, 
a exigentei comuniste în stare să 
determine o atitudine pătrunsă de 
răspundere la fiecare, fată de mun
că, de viața lui și a tuturor celor 
din jur.

Statornicirea acestui climat in care 
munca tuturor să fie pusă sub gi
rul exigentei și responsabilității co
muniste. astfel incit să i se asigure efi
ciență maximă, climat in care lipsurile 
reciproce să nu fie 'tolerate. în 
care dezvăluirea promptă, des
chisă. curajoasă a neajunsurilor să 
devină o practică a relațiilor de 
muncă, nu se face de la sine. El 
poate fi acreditat numai prin activi
tatea stăruitoare a organelor și orga
nizațiilor de partid, a fiecărui comu
nist, la locul lor de muncă. Nu-i un 
lucru ușor să antrenezi pe toți, pină 
la unul. în aceasță „bătălie în marș" 
pentru perfectionarea continuă, pen

tru armonizarea raporturilor dintre 
oameni și așezarea lor trainică sub 
incidența spiritului exigent. în acțiu
ne perpetuă. Pentru aceasta insă se 
cere combătute cu perseverentă ati
tudinile retrograde, rutiniere, spiritul 
călduț de toleranță reciprocă.

Este îndeobște cunoscut că, nu o 
dată, profesarea exigenței dăunează, 
tulbură „confortul personal", legătu
rile „colegiale" stătute, crescute la 
umbra bunăvoinței reciproce, a cum
secădeniei rău înțelese, a toleranței, 
reprobabile. Acestor tare trebuie să 
li se opună cu ' fermitate atitu
dinea deschisă, bărbătească, răs
picată, în stare să deschidă por
țile spiritului novator — /de care 
acest cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice are atîta nevoie — 
în stare să acrediteze în fiecare do
meniu al activității materiale si spi
rituale un climat sănătos de muncă, 
de receptivitate și exigență. Și aceas
ta intrucit procesul de perfecționare, 
de promovare a noului se mai 
lovește in cite un loc sau altul de 
spirite obtuze, greu de clintit din 
comoditatea lor. incapabile să ofere 
fluxului proaspăt de gîndire si ac
țiune cimp larg dc afirmare. Toa
te acestea îndreptățesc o atitu
dine combativă, comunistă, de pro
movare curajoasă a unor relații prin
cipiale între oameni, în care cri
tica și autocritica să se afle la ele 
„acasă", în care exigența și spiritul 
de răspundere să se afirme cu pu
tere — așa cum ne-o cer Programul 
partidului, Codul etic comunist.

Cu ce ochi privești tu în jur ? — iată 
întrebarea care așteaptă răspunsul 
faptelor de la fiecare. Și răspunsul 
nu poate fi decît : cu ochii comunis
tului. Ai omului dăruit cu toată fi
bra ființei sale patriei pe care o slu
jește si căreia îi» aparține, dă
ruit idealului comunist de edi
ficare a noii societăți ; ai omului 
pătruns de răspunderea operei pe 
care o construiește, implicat firesc 
în uriașul proces de perfecționare 
morală a autorilor acestei zidiri fără 
precedent, care știe că-i în interesul 
lui, al progresului întregii țări să-și 
privească exigent, clină de clină, dra
mul parcurs, să-și gîndească și proiec
teze cu exigentă pașii viitori.
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„UNIVERSIADA ’77“

Bilanțul studenților sportivi din România:
11 medalii de aur, 10 de argint, 14 de bronz

Astăzi după-amiază. la Sofia, pe 
stadionul național „Vasil Levski", va 
avea loc ceremonia de închidere a 
„Universiadei ’77". Peste 4 000 de re
prezentanți ai studențimii din 83 de 
țări au participat la acest festival 
mondial al sportului universitar cu 
rezultate de valoare la diferite ra
muri, cu rezultatul general — și mai 
de preț — al întăririi prieteniei și 
colaborării între tinerii sportivi ai 
învătămintului universitar din lume.

în acest cadru de prestigiu sportiv 
internațional, reprezentanții studen- 
țimii române au dobîndit performan
te remarcabile, cucerind 35 dc me
dalii, din care 11 dc aur, 10 de ar
gint, 14 dc bronz.

Și ieri, în ultima zi a întrecerilor, 
studenții români s-au aflat printre 
cei mai îndreptățiți concurenți la 
trofeele Jocurilor. Au fost cucerite 
8 medalii (2 de aur. 6 de bronz). 
Cea mai plăcută surpriză ne-au fă
cut-o spadasinii și jucătorii de polo 
din echipa României. în faza meciu
rilor eliminatorii directe spadasinii 
au învins toate formațiile adverse. 
După asalturi reușite, care au fost 
subliniate în repetate rînduri cu ro
pote de aplauze, ei au eliminat în 
sferturile de finală și puternica e- 
chipă a Ungariei, scor 8—6 ! Urma 
finala probei, pe planșă scrimerilor 
români fiindu-le opuși adversari re- 
numiți din formația U.R.S.S. — de 
pildă, Lukovski. , Samsudanov. Du
naev. toți component) ai fostei echi
pe olimpice ' sovietice. Și. din nou, 
sala a răsunat de aplauze la adresa 
spadasinilor români. Desfășurînd o 
gamă largă de mijloace tehnice și 
luptînd cu dirzenle la fiecare asalt, 
ei au întrecut și această formație de 
renume, de asemenea, cu 8—6 ! Ieri 
seară. în ultima zi a întrecerilor, 
echipa României a întrecut, în fina
lă. echipa de spadă a Franței, cîștl- 
gînd medalia de aur. A fost o dispu

cinema
• Corsarul negru (ambele serii) : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Cronica anilor de foc : VIC
TORIA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Cantată pentru Chile : GRT- 
VTTA — 9; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, la grădină — 19,15, FAVORIT
— 9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15,
EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, GRADINA DINAMO — 19,45.
• Ciclul tematic „File (le epopee“.
Mihai Viteazul : SCALA — 10;
14; 18.
• Și a venit ziua lămîilor negre : 
PATRIA — 9; 11; 13; 15;. 17; 19;
21, FESTIVAL — 9.30; 11.30; 13.30;
16; 18,15; 20.30, MODERN - 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, la gră
dină — 19,30, GRADINA CAPITOL

• - 19.30.
• Veronica : DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15.30; 17,30: 20.
• Străina : GLORIA — 9; 12; 16;
19, MELODIA - 9; 12; 16; 19, 

tă electrizantă, spadasinii noștri s-au 
întrecut De ei înșiși. Să le stringent 
miinile si să-i felicităm pe cei 5 
bravi scrimeri pentru felul exemplar 
in care au luptat, cinstind culorile 
noastre sportive : Costică Bărăgan, 
Liviu Angelescu, Ion Popa, Octavian 
Zidaru și Constantin Duțu.

Un succes cu totul deosebit au în

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

registrat și jucătorii noștri de polo 
pe apă. Ei au învins aseară în meci 
final redutabila echipă a Italiei, cu 
scorul de 4—2 (1—0. 1—1. 1—0. 1—1) 
adjudeeîndu-și medalia de aur. Au 
prestat un joc de înaltă factură teh
nică. S-au remarcat Florin Slăvei 
(portar). Viorel Rus, Adrian Nasta- 
siu, Ilie Slăvei și Radu Mirea. Cla
samentul ultim al turneului de polo : 
1. România ; 2. Ungaria ; 3. Italia ;
4. Iugoslavia.

S-a încheiat și turneul de lupte 1a 
stilul liber. Așa după cum era de 
așteptat, în întrecerea pentru meda
liile Universiadei s'-au mai înscris, 
de altfel cu destul succes, și coneu- 
renți din Japonia. S.U.A. și Mongo
lia. Chiar în asemenea condiții, stu

CLASAMENTUL FINAL PE MEDALII
Clasamentul final pe medalii al 

celei de-a 8-a ediții a Universiadei, 
transmis de agenția B.T.A. : 1. 
U.R.S.S. 30 medalii de aur, 35 de ar
gint, 29 bronz ; 2. S.U.A. 19-11-13 ; 
3. Bulgaria 14-10-12 ; ' 4. România 
11-10-14 ; 5. Japonia 5-5-1 ; 6. Ceho
slovacia 5-3-1 ; 7. Canada 4-6-5 ; 8. 
Cuba 4-2-5 ; 9. Polonia 3-6-3 ; 10.
Ungaria 3-4-4 ; 11. R. F. Germania 
3-3-6 ; 12. Franța 2-2-2 ; 13. R. P. 
Mongolă 2-0-2 : 14. Italia 1-3-3 ; 15. 
Iugoslavia 1-3-1. Cite o medalie de

FEROVIAR — 9; 12; 16; 1'9, GRA
DINA TITAN — 20,15.
• Oaspeți de seară : CENTRAL
- 0.15: 11,30: 13.45; 16; 18; 20.
• Lumea animalelor : FLAMURA
- 9.
• Omul liniștit : FLAMURA — Îl; 
14; 17; 20, AURORA - 9; 12; 16;
19, la grădină — 19,30, TOMIS — 
8.45; 11,30; 14,15; 17; 19.45, la gră
dină — 20,15.
• Tănase Scatiu : BUCEGI — 17; 
12; 16; 19.
tt Robin Hood junior î EFORIE
- 9; 11.15; 13,30.
O Represalii la Roma î EFORIE
- 16; 18,15; 20.30.
• Dragoste, mare e puterea ta :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.15.
• Timidul : LIRA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• Trei zile și trei nopți ; DRU
MUL SĂRII — 16; 13; 20.
• Rocky î MIORIȚA — 9; 11.30; 
14; 16,30; 19, VOLGA — 9: 11,30; 
14; 17; 19,30, GRADINA MOȘILOR
- 20.
e Inspectorul și fantoma : COS
MOS - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 10;
20. PACEA — 16; 18; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
POPULAR — 15,45; 18; 20. 

denții români s-au remarcat pe 
timpul întregului turneu, cinci din
tre ei — adică jumătate din echipă 
— forțînd intrarea în fazele finale 
ale respectivelor categorii de greu
tate și dobindind medalii. Astfel, 
rezultatelor răsunătoare ale luptă
torilor noștri de la stilul greco-ro- 
man li s-au adăugat realizările celor 
de la stilul liber, iar cu un total de 
13 medalii formația de lupte s-a a- 
rătat a fi sub toate aspectele uij eșa
lon și mai puternic în cadrul lotu
lui nostru studențesc decît fusese la 
trecuta Universiadă (în 1973, la 
Moscova •— cuceriseră nouă medalii, 
dintre care numai una de aur).

Să-i felicităm deci și pe Anghel 
Gigei, Vasile Pușcașu, Simon La- 
dislau, Ion Ivanov și Gheorghe 
Bircu, urîndu-le totodată să evolu
eze hotărît pe drumul spre culmi pe 
care au și ajuns unii dintre coechi
pierii lor de la stilul greco-roman. 
încă un rezultat îmbucurător al zilei 
de ieri : inotătoarea'Anca Miclăuș s-a 
clasat pe locul 3 in proba de 100 m 
fluture, cucerind medalia de bronz și 
un nou record național. Felicitări. Fe
licitări, din inimă. întregii noastre 
echipe !

Va Ieri ti MIRONESCU

aur au cîștigat Austria, Belgia și 
Brazilia. Marea Britanie a obținut 4 
medalii de argint și una de bronz, 
R. D. Germană 3 medalii de argint 
și 3 de bronz, R. P. Chineză o me
dalie de argint și 3 de bronz. Alge
ria și Turcia cîte o medalie de bronz, 
în acest clasament nu sînt incluse 
medaliile atribuite în turneele de vo
lei, finalele fiind în curs de desfășu
rare la ora cînd a fost transmisă 
această știre.

• Desene animate — 9,30; 11,30;
13,30, Zidul — 15,30; 17,30; 19,45 : 
MUNCA.
• Potopul (seriile I șl II) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Roșcovanul î FLACARA — 9,30; 
11,30; 13,30.
• Premiera : FLACARA — 16; 
18; 20.
• Potopul (seriile III și IV) : 
PROGRESUL — 16; 19.
« Frații mei, păsări călătoare ; 
ARTA - 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15, PARC-
HOTEL — 20.
• „Stejar**  — extremă urgență : 
VIITORUL - 15.30; 17,45; 20.
• Mica Ondina — 9; 11,15; 13,30, 
Lenin în Polonia — 15.45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Călătoriile lui Gulliver — 9; 
11; 13, Puterea și Adevărul — 16; 
19 : FLOREASCA.
• Joe Kidd : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15.30: 17,45; 20.
• Pinocchio — 10; 12. Pledoarie 
pentru dragoste — 16; 18; 20 : CO- 
TROCENI.
• Operațiunea „Petrol**  : GRĂ
DINA BUCEGI — 20* *
• Comedie mută *77  ; GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.
• Șapte păcate : GRĂDINA BU- 
ZEȘTI — 20.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,3(1, 
(sala mică) : Viața unei femei —
19,30.
•’ Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol de 
sunet și lumină „Muzica in Bucu- 
reștiul tie ieri și tie azi" — 19.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
■ Teatrul Gluleștl (la Teatrul ele 
vară Herăstrău) : Comedie cu ol
teni — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Teatrul liric din Constanța (la 
Sala Palatului) : Cintărețul mexi
can — 16; 19,30.

AZI, LA FOTBAL 
tn divizia A, etapa a 3-a; 
în divizia B, primele meciuri 

ale noului campionat
Etapa a 3-a a campionatului di

viziei A Ia fotbal programează astăzi 
in Capitală jocul dintre echipele Pi 
namo, campioana țării, și Sportul 
studențesc. Întîlnirea are loc pe •sta
dionul Dinamo. Iată celelalte partide 
F.C. Petrolul Ploiești — Steaua (ori 
14,30, meci televizat) ; F.C. Corvinui 
Hunedoara — U.T. Arad ; F.C. Argeț 
Pitești — A.S.A. Tg. Mureș ; F. C 
Constanta — F.C.M. Reșița ; C.S. Tir- 
goviște — S.C. Bacău ; Universitate. 
Craiova — Politehnica Iași ; F.C. Bi
hor Oradea — Politehnica Timișoara 
și F.C. Olimpia S<(tu Mare — Jiul.

Cu excepția meciului de la Plo
iești, ora de începere a tuturor ce
lorlalte intîlniri este 17.

Tot astăzi vor avea loc și meciu
rile primei etape a campionatului di
viziei B.

Campionatele mondiale 
de canotaj academic 
Canotoarele noastre 

au cîștigat două medalii : 
argint la 4 plus 1 vîsle 

și bronz Ia 4 plus 1 rame 
Pe lacul Bosbaan de lingă Amster

dam s-au disputat ieri finalele femi
nine din cadrul Campionatelor mon
diale de canotaj academic. Echipa
jul de 4 plus 1 visle al . României 
(Veronica Jugănaru, Aneta Marin, 
Felicia i Afrăsiloaie, Maria Moșneagu 
și Elenă Giurcă) a obținut un fru
mos suoces, ciștigînd medalia de ar
gint. in urma clasării pe locul doi, cu 
3T2”55/100, în finala ciștigată de 
formația R.D. Germane. Pe locul trei : 
Bulgaria.

în finala echipajelor de 4 plus 1 
rame, formația României (alcătuită 
din Elena Avram. Florica Petcu, 
Georgeta Mașca, Florica Zaharia și 
Elena Giurcă) s-a clasat pe locul 
trei. obținînd astfel medalia de 
bronz, cu timpul de 3’25”29/100. Titlul 
a revenit echipajului R. D. Germane, 
urmat de formația U.R.S.S.

în finalele probelor de doi' fără 
cîrmaci și 8 plus 1 echipajele româ
nești au ocupat locurile 4.

• Urmărire Ia Amsterdam : GRA
DINA UNIREA — 20.

teatre

De la Ministerul 
Invățămîntului 

înscrierea la concursul' de admite
re la specializarea stomatologie de trei 
ani se prelungește pină la 31 august, 
inclusiv. Pot participa la acest con
curs atit absolvenții liceelor sanitare, 
cit și absolvenții liceelor real-uma- 
niste sau de specialitate. Concursul 
de admitere îngepe la 1 septembrie 
a.c.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29. 

30 și 31 august. In țară : vremea va fi 
relativ călduroasă. Cerul variabil, va 
prezenta înnorărl mai accentuate in 
jumătatea de nord-vest a țării, unde 
local va ploua, Vîntul va sufla slab 
pină la potrivit, predomlnlnd din sec
torul sudic,- cu viteze pînă la 30 km/ 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 și 16 grade, iar maxi
mele între 24 și 30 grade, local mal 
ridicate la începutul intervalului. Di
mineața, pe alocuri, se va semnala 
ceață. In București : vreme în genera] 
frumoasă și călduroasă. Cer variabil, 
mal mult senin noaptea șl dimineața 
în prima parte a intervalului. Vînt în 
general slab. Temperatura în creștere 
la începutul intervalului, apoi ușor 
variabilă.

tv
DUMINICA, 28 AUGUST
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot Înainte 1
9.15 Film serial pentru copii : Kobin 

Hood, Episodul 7
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
14.25 Fotbal : Petrolul — Steaua
17,05 Film serial : „Linia maritimă O- 

nedin". Episodul 2
10,00 Cel mai bun continuă
18.55 Micul ecran pentru cel mici
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 File da istorie
20,10 Film artistic : „Sprijiniți-! pe șe

rif !“. Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane

21,40 Varietăți la Friedrlchstadtpalast
22.20 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ

LUNI, 29 AUGUST
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară 
19,00 Partid, noi te cîntăm în ctntece

de slavă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.30 „Odiseea". Episodul 3
21.25 Cadran mondial
21.50 Artiști al scenei lirice românești
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Reportaj TV.
16.45 Intîlnlre cu satira și umorul
17.20 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
17.55 Pentru căminul dumneavoastră
18.15 Zilele muzicii românești
18.55 Film serial pentru copii : Cuore
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Fantezie. Dans, teatru — după nu

vela „Apele primăverii" de Tur- 
ghenlev, pe muzică de p. I. Ceal- 
kovski

20.55 Actualitatea bucureșteană
21.15 Telex
21.20 Amurgul unei prejudecăți. Argu

ment TV.
21,40 Film serial : Regan

/
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Conferința internațională împotriva 
apartheidului, care s-a desfășurat la 
Lagos, capitala Nigeriei. între 22—26 
august, sub egida Națiunilor Unite 
și a Organizației Unității Africane, a 
constituit prin dezbaterile sale, prin 
documentele adoptate o nouă și pu
ternică manifestare de condamnare 
vehementă a persistenței practicilor 
odioase ale discriminării rasiale in 
Africa australă —singura zonă de pe 
continentul african care nu s-a des
prins incă din cătușele dominației și 
asupririi străine — și. totodată, de so
lidaritate cu mișcările de eliberare 
din această-zonă.

Lucrările reuniunii, la care au par-, 
ticipat reprezentanți din aproximativ

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

în, diferite țări ale lumii continuă 
să fie organizate manifestări în cin
stea marii sărbători naționale a po
porului român. 23 August — ziua in
surecției naționale armate antifascis
te și anitiimperialiste.

în Republica Populară Polonă, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia, Aurel Duca, a oferit biblioteci
lor publice voievodale din Zamosc și 
Rzeszow seturi de cărți românești din 
domeniile politic, economic, istoric și 
social. Un loc de seamă îl ocupă vo
lumele de lucrări ale secretarului ge
neral al P.C.R., președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușeseu.

în cinstea zilei de 23 August și a 
centenarului Independenței de stat a 
României, la Budapesta a fost des
chisă o reprezentativă expoziție de 
artă populară românească, care cu
prinde un mare număr de exponate 
din colecțiile Muzeului de artă popu
lară al Republicii Socialiste România. 
Sint expuse elemente de- mobilier și 
ustensile casnice, unelte de muncă, 
produse de ceramică, obiecte de po
doabă. costume populare, țesături de 
uz și decorative din Moldova. Mun
tenia, Transilvania. Oltenia și Do- 
brogea. La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai M.A.E. ungar, ai Mi
nisterului Culturii și Institutului pen
tru relații culturale, șefi de misiuni 
diplomatice, un numeros public. Au 
fost de față ambasadorul României la 
Budapesta. Victor Boloian. și alti 
membri ai ambasadei române. Au 
luat cuvîntul Gheorghe Focșa, direc

agențiile de presă transmit:
Comunicat polono-ira- 

nian. încheierea Vizitei în Po
lonia a șahinșahului Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a fost publicat un comunicat in 
care se relevă că părțile au 
examinat problemele relațiilor po- 
lono-iraniene și aspecte ale situa
ției internaționale. Subliniind impor
tanta realizării Actului final al Con
ferinței general-europene de la Hel
sinki. cele două părți se pronunță. în 
același timp, pentru realizarea unor 
progrese radicale în domeniul dezar
mării. în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat. Polonia și Iranul se 
pronunță pentru reglementarea pe 
cale pașnică a conflictului, conside
ri nd că trebuie convocată Conferința 
de la Geneva, la care să participe 
toate părțile interesate în rezolvarea 
conflictului, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Interzicerea unei mani
festații neonaziste în S.U.fl. 
Judecătorul John Paul Stevens de Ia 
Curtea Supremă a Statelor Unite a 
refuzat să autorizeze participarea 
neonaziștilor la o manifestație cu 
svastici la Skokie, suburbie a orașu
lui Chicago. în care trăiesc si circa 
7 000 de- supraviețuitori ai lagărelor 
de concentrare naziste imigrați in
S.U.A. Această chestiune va fi dez
bătută si de Curtea Supremă a sta
tului Illinois, care a interzis, de fapt, 
asemenea manifestații. „Partidul na
tional-socialist al oamenilor de rasă 
albă", condus de Frank Collins, a 
mai încercat să organizeze la 30 apri
lie o manifestație pronazistă la Sko

Conferința mondială împotriva apartheidului

0 PUTERNICĂ MANIFESTARE A SOLIDARITĂ ȚII CU LUPTA 
DE ELIBERARE A POPOARELOR DIN AFRICA AUSTRALĂ

Declarația de la Lagos
Declarația adoptată prin consens 

de Conferința mondială de luptă 
împotriva apartheidului condamnă 
cu hotărâre politica de apartheid si 
rasism in toate formele ei de ma
nifestare, arătind că principalul, 
promotor al rasismului si colonia
lismului în sudul Africii este re
gimul din Republica Sud-Africană. 
Documentul subliniază că guvernul 
minoritar rasist de la Pretoria 
continuă să ocupe în mod samavol
nic teritoriul Namibiei si sprijină 
regimul ilegal din Rhodesia, ame- 
nințind permanent statele indepen
dente vecine. împotriva cărora sint 
efectuate acte de agresiune. Poli
tica promovată de R.S.A.. mențio
nează declarația, a creat o situație 
deosebit de gravă în sudul conti
nentului. Regimul de apartheid in
tensifică pregătirile militare, extin
de rețeaua de baze militare, sporin- 
du-și potențialul militar si pregă- 
tindu-se pentru a produce arme nu
cleare. Conferința mondială de 
luptă împotriva apartheidului spri
jină întru totul poporul din Repu
blica Sud-Africană in lupta împo
triva discriminării rasiale si recu
noaște dreptul său inalienabil de a 
folosi toate mijloacele pentru cuce
rirea libertății.

Declarația adresează tuturor gu
vernelor apelul de a adopta măsuri 
care să pună în afara legii recru
tarea. finanțarea și pregătirea mer
cenarilor. De asemenea, conferința 
a lansat tuturor guvernelor, state
lor si organizațiilor de masă apelul 

torul Muzeului satului din București, 
și Janos Kodolanyi. director adjunct 
a’l Muzeului etnografic din Budapesta.

La Școala Hung Vuong (regiunea 
Vinh Pnu) din Republica Socialistă 
Vietnam a fost organizată o adunare 
solemnă, la care au participat Le 
Van Hau. vicepreședinte al consi
liului popular al provinciei, repre
zentanți ai M.A.E., ai unor organiza
ții de masă și obștești, un mare nu
măr de elevi, precum și reprezen
tanți ai ambasadei romane. Cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporo- 
lui român, televiziunea vietnameză a 
prezentat filmul documentar „Drumuî 
spre viitor".

Consulatul general al României' la 
Alexandria și Asociația de prietenie 
egipteano-română au organizat in 
cinstea evenimentului o seară a prie
teniei egipteăno-române. Cu acest 
prilej, directorul redacției din Ale
xandria a ziarului ..Almessaa" a vor
bit despre semnificațiile evenimen
tului de la 23 August și a împărtăși*  
impresii de călătorie din țara noastră. 
Manifestarea, lă care au 'luat parte 
funcționari superiori din guvemora- 
tul Alexandria, oameni de afaceri și 
un numeros public, a fost urmată de 
o gală de filme românești și egiptene.

Postul de radio din Tunis a dedicat 
marii sărbători a poporului român o 
emlșiune specială. în cadrul căreia 
au fost prezentate semnificațiile ac
tului istoric de la 23 August, realiză
rile remarcabile obținute de. poporul 
român în ultimii 33 de ani.

kie. dar Curtea Supremă din Illinois 
a interzis-o.

Convorbiri nipono-ameri- 
Can6« Secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a părăsit sîmbătă To
kio, cu destinația Washington. El a 
avut convorbiri cu primul ministru 
al tării-gazdă. Takeo Fukuda, și cu 
ministrul afacerilor externe. Iichiro 
Hatoyama.

Vizită în Spania.In timpul 
vizitei sale oficiale în Spania, pri
mul ministru al Maltei. Dom Mintoff. 
a purtat convorbiri cu președintele 
guvernului tării-gazdă. Adolfo Sua
rez. si cu șeful diplomației spaniole. 
Marcelino Oreja. El a avut, de ase
menea. întrevederi cu Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, precum si 
cu lideri socialiști.

Menținerea stării de ur
gență în Chile. Intr o declarație 
făcută reprezentanților presei, șeful 
juntei militare chiliene, generalul Au
gusto Pinochet, a făcut cunoscută 
menținerea in vigoare, pe o perioa
dă de timp nedeterminată. a stării 
de urgentă si a restricțiilor de circu
lație instituite în septembrie 1973, 
informează agenția I.P.S.

Inundații în Venezuela. 
Precipitațiile intense căzute in ultima 
vreme în zona Caracasului au provo
cat inundații și alunecări de teren în 
suburbia Caricuao. din vestul capita
lei venezuelene. Apele revărsate ale 
viului Guaire au provocat moartea a 

de a extinde campania de izolare 
continuă, a regimului de apartheid, 
in sprijinul afirmării dreptului la 
autodeterminare al poporului din 
R.S.A. Conferința s-a pronunțat 
pentru eliberarea imediată si ne
condiționată a tuturor detinuților 
politici — victime ale apartheidului 
— pentru retragerea trupelor R.S.A. 
din Namibia, pentru respectarea de 
către R.S.A. a rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate privind Rhodesia, 
inclusiv a embargoului asupra li
vrărilor de petrol, pentru încetarea 
imediată a producției de armament.

Conferința cheamă toate statele 
să sisteze orice ajutor de natură a 
permite R.S.A» să intre în posesia 
potențialului nuclear. In acest sens, 
conferința a recomandat crearea 
unui comitet însărcinat cu contro
lul respectării embargoului asupra 
livrărilor de armament către aceas
tă țară si a cerut Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să adopte mă
suri corespunzătoare, in conformi
tate cu articolul 7 din Carta O.N.U.

Conferința mondială de luptă îm
potriva apartheidului a adoptat 
propunerea de a se proclama anul 
1978 drept an internațional de luptă 
împotriva apartheidului.

Eliberarea sudului continentului 
african de sub dominația colonia
listă și rasistă, se arată in declara
ție. va constitui o contribuție în
semnată la lichidarea rasismului si 
discriminării rasiale.'la întărirea 
păcii si securității internaționale.

100 de, țări ale lumii, personalități 
cunoscute ale vieții internaționale, 
lideri ai mișcărilor de eliberare din 
Republica Sud-Africană. Rhodesia. 
Namibia, s-au desfășurat in condițiile 
unor ample transformări revoluțio
nare. naționale și sociale, pe conti
nentul african și în lume, a unor 
mutații profunde în raportul mondial 
de forte în favoarea cauzei libertă
ții si independentei naționale, a pro
gresului și păcii. în aceste împreju
rări. abolirea definitivă a apartheidu
lui — anacronism rușinos al zilelor 
noastre. în totală contradicție cu noile 
realități contemporane, cu cerințele 
fundamentale ale progresului uman 
— constituie un imperativ de maxi

0 rezoluție a C. C. al P. C. din Vietnam 
cu privire la dezvoltarea agriculturii

HANOI 27 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost dată publicității rezoluția C.C. 
al P.C. din Vietnam cu privire la 
sarcinile dezvoltării agriculturii. în 
rezoluție se subliniază că, în decursul 
ultimilor 20 de ani, una dintre cele 
mai mari victorii ale revoluției viet
nameze a fost cooperativizarea totală 
a agriculturii în Nordul țării. După 
eliberarea totală a țării, și în Sud au 
avut loc schimbări importante — au 
fost lichidate radical formele colo
nialiste și feudale în agricultură, cea 
mai mare parte a țăranilor au primit 
pămînt, iar în mu’lte locuri s-a trecut 
la forme simple ale muncii în comun.

In partea privind orientarea și sar
cinile dezvoltării agriculturii în noua 
etapă, rezoluția, subliniază că trebuie 
întărite conducerea de către partid 
și gestiunea de către stat in agricul
tură pentru înfăptuirea simultană a 
revoluției în relațiile de producție, a 
revoluției tehnico-științifice și a re
voluției ideologice și culturale. în ve
derea progresului agriculturii, de la 
mica producție la marea producție 
socialistă. activizării redistribuirii 
miinii de lucru intre diferitele re
giuni și în fiecare localitate în parte, 
promovării lucrărilor de hidroame
liorații. a mecanizării și electrificării 
și a aplicării noilor realizări ale ști
inței și tehnicii, realizării culturilor 
specializate în fiecare regiune agri-, 
colă. realizării culturilor intensive și 
a extinderii suprafețelor de cultură 
etc. Rezoluția remarcă faptul că. în 
anii următori, pe frontul economic 

șapte persoane. Circa cinci mii de 
oameni au rămas fără adăpost. Pre
ședintele Venezuelei. Carlos Andres 
Perez, a hotărît acordarea unui cre
dit de 30 milioane dolari pentru în
făptuirea unui ansamblu de măsuri 
vizînd. redresarea situației.

Cu prilejul Zilei Namibiei, 
secretarul general al O.N.U., K. Wald
heim, a dat publicității un mesaj in 
care reafirmă responsabilitatea deo
sebită a Națiunilor Unite în a asi
gura poporului Namibiei dreptul 
inalienabil la autodeterminare și in
dependentă.

P.C.G. cere interzicerea 
unei adunări a neonaziști
lor. Organizația din Miinchen a 
P.C. German a adresat autorităților 
orașului o scrisoare prin care se cere 
interzicerea adunării neonaziștilor, 
programată a avea loc la 3 septem
brie în aceeași clădire în care. în anii 
nazismului, se desfășurau întrunirile 
celor mai apropiati colaboratori ai lui 
Hitler Si ai „veteranilor" partidului 
nazist.

Computerul de pe sonda 
spațială „Voyager 2", 
evoluează pe o traiectorie sore pla
neta Jupiter, a început șă contra
mandeze comenzile transmise de con
trolorii de zbor de la Laboratorul 
spatial de la Pasadena, a anunțat un 
purtător de cuvînt al laboratorului. 
Oamenii de știintă și specialiștii de 
la Pasadena încearcă să determine 
cauzele acestei comportări si să re
aducă la ordine computerul.

mă stringentă, care mobilizează aten
ția si solidaritatea tuturor forțelor 
antiimperialiste. democratice, pro
gresiste.

Este știut că în baza draconicelor 
legi ale apartheidului — asa-zisa 
dezvoltare separată a raselor — 
populației de culoare din R.S.A. îi 
sint negate cele mai elementare drep
turi și libertăți. Milioane de africani 
au fost strămutați în rezervații sau 
sint siliți să trăiască în ghetouri mi
zere. la periferia așezărilor urbane. 
Totodată. în baza acelorași legi, sute 
de mii de africani sint arestați și an
chetați. mii și zeci de mii condam
nați la ani grei de temniță, torturați, 
exilați. Represiunile brutale de la 
Soweto, asasinarea a sute de mani
festant! pașnici au stîrnit indignarea 
și oprobriul întregii omeniri progre
siste. Pe bună dreptate. Adunarea 
Generală a O.N.U. a vestejit, prin- 
tr-un șir de rezoluții, apartheidul 
drept crimă împotriva umanității. Pe 
de altă parte, multiplele implicații pe 
plan internațional ale apartheidului, 
înarmarea masivă a Africii de Sud 
si. în primul rînd, proiectele de ex
tremă gravitate privind realizarea 
unei arme nucleare proprii, nume
roasele acte de agresiune împotriva 
tinerelor state independente vecine, 
ocuparea ilegală a Namibiei reprezin
tă factori de tensiune permanentă în 
Africa australă, o serioasă amenin
țare la adresa păcii în zonă si în 
lume.

In acest context trebuie menționat 
că in ultimii ani populația de culoare 
din Africa de Sud. sub conducerea 
Congresului Național African, ca și 
numeroși opozanți ai apartheidului 
din rindul populației albe s-au ridi
cat tot mai hotărit Ia luptă pentru 
abolirea apartheidului. Africa de Sud 
a cunoscut astfel cele mai mari de
monstrații. greve si alte acțiuni, care 
au zdruncinat puternic edificiul a- 
partheidului. în pofida represiunilor 
sîngeroase din partea autorităților 
de la Pretoria', această mișcare con
tinuă să capete amploare si vigoare, 
grăbind astfel sfirșitul odioasei poli
tici rasiste.

Se intensifică, totodată, manifesta
țiile si acțiunile de luptă împotriva 
apartheidului si dominației străine în 
Namibia (Africa de Sud-Vest). tară 
ocupată ilegal de R.S.A. Aniver
sarea. chiar în aceste zile, a 
11 ani de la declanșarea luptei ar
mate a poporului namibian. sub con
ducerea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a 
prilejuit o intensificare a operațiu

trebuie avute în vedere sarcinile pri
mordiale care constau în dezvoltarea 
rapidă a producției agricole, silvicele 
și piscicole, soluționarea problemei 
alimentelor și alimentației ; crearea 
de condiții care să permită să șe 
răspundă simultan 'la două exigențe 
fundamental^ și urgente — edificarea 
bazelor materiale și tehnice ale so
cialismului și ameliorarea vieții ma
teriale și culturale a populației.

în 1980 vor trebui să fie realizate 
sau depășite sarcinile privind obține
rea unei producții de 21 milioane 
tone cereale, a unui efectiv de 16,5 
milioane porcine, peste un milion de 
tone de pește. 3,5 miliarde ouă, 
250 000 tone zahăr, să se asigure cul
tivarea a 980 000 hectare cu plante 
industriale și arbori fructiferi, să se 
defrișeze o suprafață de un milion 
hectare, să fie efectuate împăduriri 
pe o suprafață de 1.2 milioane hec
tare. să fie pregătite 1.8 milioane ca
dre -agricole, să fie realizată mecani
zarea lucrărilor agricole cel puțin in 
proporție de 50 la sută etc.

Rezoluția pune accentul pe sarcina 
consolidării și perfecționării produc
ției socialiste în Nord și a transfor
mării socialiste în Sud. evidențiind 
necesitatea stabilirii de relații socia
liste de producție omogene în toată 
țara, sub cele două forme de proprie
tate — proprietatea întregului popor 
și proprietatea colectivă —, a dezvol
tării agriculturii în direcția marii 
producții socialiste.

Consultările președintelui 
Portugaliei cu liderii 
principalelor partide 

O declarație a secretarului 
general al P.C.P.

LISABONA 27 (Agerpres). — în 
cadrul unei serii de întîlniri pe care 
le-a avut cu liderii principalelor for
mațiuni politice din tară. în legătură 
cu recentele măsuri economice anun
țate de guvernul Soares, președinte
le Portugaliei. Ramalho Eanes. l-a 
primit pe Alvaro Cunhal, secretar 
generai al Partidului Comunist Por
tughez. în cursul întrevederii — a- 
rată agenția France Presse — Alvaro 
Cunhal a reafirmat punctul de ve
dere al P.C.P.. potrivit căruia pentru 
soluționarea actualelor probleme e- 
conomice și politice ale țării este 
necesară formarea unui guvern pe 
baza unei platforme elaborate de toa
te forțele politice și sociale, fără dis
criminare.

In sprijinul cooperării 
între țările 

în curs de dezvoltare
QUITO — în capitala ecuadoriană 

vor începe, la 4 septembrie, lucrările 
unei reuniuni regionale a Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.). la care vor participa 
reprezentanți ai țărilor lat.ino-ameri- 
cane și caraibiene. Vor fi analizate 
probleme legate de transpunerea în 
practică a diferitelor,proiecte P.N.U.D. 
destinate statelor de la sud de Rio 
Grande, precum și, aspecte ale coope
rării tehnice și pe. alte planuri între 
țările în cuns de dezvoltare.

nilor forțelor patriotice, scoțând și 
mai mult în evidență izolarea acelor 
cercuri docile colonialismului, .dis
puse să facă jocul Pretoriei prin 
constituirea unei administrații fan
tomă, chipurile alcătuită din repre
zentanții populației -autohtone.

în fine, în Zimbabwe (Rhodesia), 
forțele mișcării de eliberare, gru
pate în Frontul Patriotic, dau lovi
turi tot mai puternice' regimului de 
la Salisbury, respingînd încercările 
de ultimă oră ale lui Ian Smith și 
acoliților săi de umînare a sfîrșitului 
inevitabil, inclusiv prin organizarea 
unui simulacru de alegeri. ,

Chiar în ziua tind la Lagos lua 
sfirșit Conferința împotriva aparthei
dului, in altă capitală africană, la 
Lusaka, se deschideau lucrările reu
niunii la nivel înalt a celor cinci 
țări africane denumite „din prima 
linie", respectiv aflate în directă con
fruntare cu Rhodesia — Angola, Mo- 
zambic, Botswana, Zambia și Tan
zania. Pe ordinea de zi a dezbate
rilor figurează examinarea unor pro
bleme privind soluționarea situației 
din Rhodesia, în conformitate cu in
teresele populației majoritare Zim
babwe din țară.

în aceste condiții, conferința din 
capitala Nigeriei a fost chemată să 
dezbată și să stabilească modalitățile 
prin care guvernele țărilor partici
pante, O.N.U. și alte organizații in
ternaționale pot să sprijine in mod 
concret lupta de eliberare națională 
din Africa australă — fiind adoptată 
declarațja publicată alăturat.

Corespunzător politicii sale profund 
consecvente și principiale de solida
ritate militantă cu lupta popoarelor 
din Africa, ca și de pretutindeni in 
lume, pentru libertate și neatirnare, 
pentru dezvoltare de sine stătătoa
re, România socialistă a participat 
activ la Conferința de Ia Lagos. 
Dind glas sentimentelor întregului 
nostru popor, care el însuși a cunos
cut apăsarea jugului străin, dind 
grele bătălii pentru apărarea ființei 
naționale. MESAJUL ADRESAT 
PARTICIPANȚILOR DE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a re
afirmat cu vigoare poziția țării 
noastre de fermă condamnare a po
liticii imperialiste, colonialist^, a a- 
partheidului și oricăror forme de do
minație și asuprire, de sprijinire 
multilaterală a luptei popoarelor a- 
fricane pentru afirmarea și respec
tarea drepturilor de a fi stăpîne pe 
destinele lor. „România — se arată 
în mesaj — condamnă cu fermitate

Convorbiri între tovarășii 
Kim Ir Sen și Iosip Broz Tito DE PRETUTINDENI

PHENIAN 27 (Agerpres). — Sim
bătă a avut loc o nouă rundă de 
convorbiri oficiale între președintele 
R.P.D. Coreene, secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea. 
Kim Ir Sen. si președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Iosip Broz

Guvernul cipriot a cerut 
a Consiliului

NEW YORK 27 (Agerpres). — Gu
vernul cipriot a confirmat vineri 
seara cererea sa privind convocarea 
unei reuniuni a Consiliului de Secu
ritate pentru examinarea situației din 
Cipru „care este în curs de agravare", 
printr-o scrisoare adresată președin
telui acestui organism, Jacques Le- 
prette (Franța).

Președintele Consiliului de Secu
ritate a avut consultări în vederea 
stabilirii datei reuniunii cerute de 
guvernul cipriot. Se așteaptă ca a-

CENTRUL SIDERURGIC DE LA „GIOIA TAURO" 

NU VA MAI FI CONSTRUIT
O știre recentă apă

rută in ziarul „Cor- 
riere della Sera", sub 
titlul .,Gioia Tauro nu 
va mai fi construit", 
referitoare la renunța
rea de a se ridica un 
centru siderurgic nu 
departe de Reggio Ca
labria, a însemnat o 
surpriză pentru o- 
pinia publică itali
ană. Vestea a re
înviat în memoria 
italienilor gravele tul
burări care au avut 
loc in anii 1970 si 1971 
în acest oraș, in urma 
hotăririi ca localitatea 
Catanzaro să devină 
capitală a regiunii Ca
labria. La început s-a 
crezut că originea ma
nifestărilor de violen
tă rezidă in lezarea 
unui patriotism local 
excesiv. O analiză se
rioasă a dovedit insă 
că la rădăcina eveni
mentelor se aflau pro
funde cauze social-e- 
conomice : stagnare
economică, somai, grad 
ridicat de pauperizare 
a populației, fără vreo 
perspectivă de redre
sare. Sub presiunea 
opiniei publice, guver
nul de la Roma a ho- 
tărit..sfi ofere orașului 
Reggio Calabria o 
compensație — con
struirea centrului side
rurgic „Gioia Tauro", 
care urma să creeze

7 500 de locuri de mun
că sigure.

Proiectul semnifica, 
totodată, un început 
încurajator pe calea 
eforturilor de a reduce 
înapoierea economică 
a zonei Mezzogiorno. 
Si astfel s-a trecut la 
deschiderea șantieru
lui : au fost tăiate 
plantații de portocali ; 
locuințele sărăcăcioase 
din perimetrul viitoa
rei uzine au fost dă- 
rimate ; s-au săpat 
primele fundații s-a-

Intre timp, si-au fă
cut apariția fenome
nele de criză în eco
nomia occidentală, care 
au afectat serios sec
torul siderurgic. Pro
ducția mondială de 
otel este in prezent, 
după cum se 'Știe, cu 
mult peste cerințele 
pieței cu consecințe 
imediate asupra forței 
de muncă. Intre 1975— 
1976 in R. F. Germa
nia. în industria side- 
rugică au fost supri
mate 13 000 locuri de 
muncă: în Franța
sint prevăzute și mai 
multe concedieri; in 
Marea Britanie 30 000 
de oțeluri au rămas 
fără lucru. Cit priveș
te Italia, din producția 
de oțel de 30 milioa
ne de tone a anului 
trecut au rămas ne- 
vindute 7 milioane de 
tone, orientarea spre

politica de apartheid și discriminare 
rasială practicată in Africa de Sud, 
se pronunță pentru abolirea acestei 
politici, iși exprimă sprijinul și soli
daritatea cu toți luptătorii pentru 
libertate, a acordat și acordă sprijin 
politic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa australă, pentru asigurarea 
dreptului imprescriptibil al popoare
lor la autodeterminare, pentru a-și 
organiza viața conform voinței și 
aspirațiilor lor proprii".

Primit cu deosebită satisfacție de 
participanți, mesajul a fost apreciat 
ca o puternică expresie a sentimen
telor de simpatie și solidaritate ale 
poporului nostru față de popoarele 
din Africa australă, ca un sprijin 
concret adus cauzei lor. Ca un oma
giu adus României, în semn de sti
mă față de președintele Nicolae 
Ceaușeseu, de prețuire a aportului 
său Ia cauza lichidării apartheidului, 
conferința a organizat. Ia 23 August, 
un moment solemn consacrat celei 
de-a 33-a aniversări a eliberării țării 
noastre de sub dominația fascistă. 
Cu această ocazie, plenara conferin
ței a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, Partidului Comunist Ro
mân și poporului român un mesaj 
de calde salutări și felicitări.

Așa cum se știe, sprijinul nepre
cupețit acordat de România socialis
tă mișcării, de eliberare a popoare
lor, inclusiv din Africa australă, și-a 
găsit, de-a ' lungul anilor, multiple 
expresii.

O ilustrare din cele mai. pregnante 
a atitudinii de solidaritate si sprijin 
ale tării noastre au constituit întil- 
nirile secretarului general al partidu
lui. președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. cu lideri ai miș
cărilor de eliberare din Africa aus
trală. atit pe pămint african, cu pri
lejul istoricelor sale itinerare, cit si 
Ia București, importantele documen
te semnate. în același sens, o deo
sebită semnificație prezintă recentul 
acord de principiu referitor la des
chiderea La București a unei repre
zentante permanente a S.W.A.P.O., 
singurul reprezentant autentic al po
porului namibian, precum și a re
prezentanțelor mișcărilor de elibera
re din Zimbabwe.

Nu există doqument al partidului 
si statului nostru care să nu sub
linieze imperativul arzător al elimi
nării ultimelor vestigii ale colonia
lismului. ale politicii rasiste si de a- 
partheid. ale oricărei forme de domi
nație străină asupra altor popoare.

Tito. care întreprinde o vizita în a- 
ceastă tară, transmite agenția Taniug. 
Au fost discutate probleme privind 
relațiile dintre R.S.F. Iugoslavia si 
R.P.D. Coreeană, precum și aspecte 
ale vieții internaționale și mișcării 
muncitorești internaționale.

convocarea unei reuniuni 
de Securitate

ceasta să aibă loc în cursul săptă- 
mînii viitoare.

*
Reprezentantul special al secre

tarului general al O.N.U. în . Cipru, 
Perez de Cuellar, s-a întâlnit cu ne
gociatorul părții cipriote turce. Su
leiman Urnit Onan. La începutul 
săptămînii viitoare, Perez de Cuellar 
îl va întâlni pe liderul ciprioților 
turci. Rauf Denktaș. în cadrul efor
turilor de reluare a negocierilor in- 
tercomunitare din Cipru.

export lovlndu-se de 
o acerbă concurență 
pe piața occidentală a 
otelului.

Toate acestea, la cart 
se adaugă datoriile ex
terne ale tării și condi
țiile puse de instituțiile 
bancare occidentale in 
vederea acordării de 
noi credite, au deter
minat guvernul italian 
să revizuiască. proiec
tul celui de-al cinci
lea centru siderurgic 
al peninsulei. In locul 
oțelăriei gigant ur
mează să fie construi
tă o uzină de lamina
te. care. în cel mai 
fericit caz, va oferi 
numai 3 000 de locuri 
de muncă. Speranța 
calabrezilor de a li
chida înapoierea eco
nomică a regiunii lor, 
de a reduce șomajul 
s-a transformat intr-o 
iluzie. Deputatul co
munist calabrez Fran
co Ambrogio nu exclu
de posibilitatea repe
tării evenimentelor de 
acum sase ani : ..Stag
narea, șomajul, mași
națiile Mafiei, dispe
rarea. nesiguranța pu
blică se împletesc in
tr-un mod grav cu 
problemele politice, e- 
conomice si sociale. O 
asemenea stare de. lu
cruri este de natură să 
provoace îngrijorare."

C. VARVARA

Sirma ghimpată nu poate înăbuși 
voința de libertate și dezvoltare de 
sine stătătoare a popoarelor din 
Africa australă (afișul Conferinței 
mondiale de luptă împotriva aparthei- 

' dului).

Nu există împrejurare a vieții inter
naționale în care glasul României să 
nu se fi ridicat cu energie, vestejind 
politica practicată de regimurile anti
populare din Africa australă. Nu 
există rezoluție adoptată de O.N.U. 
cu privire la situația din Africa de 
Sud. Zimbabwe și Namibia, la elabo
rarea Căreia România să nu fi parti
cipat activ, actionind consecvent pen
tru recunoașterea mișcărilor de eli
berare pe olan internațional.

în spiritul poziției sale active și 
statornice, tara noastră consideră că 
in etana actuală sînt mai imperios 
necesare decît oricind acțiunile unite 
ale țărilor africane, statelor socia
liste, țărilor în curs de dezvoltare, sta
telor nealiniate. întărirea solidarită
ții si conlucrării tuturor forțelor anti- 
imperialiste. progresiste si democra
tice Dentru sprijinirea luptei popoare
lor din Africa australă,

Salutind cu satisfacție! rezultatele 
Conferinței de la Lagos, tara noastră 
îsi reafirmă hotărîrea de a acționa 
si în viitor cu aceeași energie in 
sprijinul cauzei drepte a popoarelor 
din Africa australă, pentru dobindi- 
rea neatârnării, pentru asigurarea 
dezvoltării libere pe calea progresu
lui economic si social. Poporul nos
tru îsi reafirmă convingerea că nu 
este departe ziua tind ultimele re
ziduuri ale colonialismului, ale po
liticii rasiste si de apartheid vor dis
părea definitiv din Africa, iar deasu
pra întregului continent vor flutura 
flamurile libertății.

A. BUMBAC

• A FOST DESCO
PERIT ELDORADO ? 
După patru secole, timp in care 
vînătorii do comori misterioase 
au răscolit zadarnic pădurile A- 
mericii Latine în căutarea ora
șului de aur (Eldorado), o dez
văluire făcută de medicul fran
cez Louis Vanleer, care condu
ce un mic spital din jungla pe
ruană, a stîrnit senzație. In 
cursul unei conferințe de presă, 
tinută la Lima, el a prezentat 
fotografii și a dat explicații a- 
supra modului de viață și obi
ceiurilor niawailor, locuitorii 
unei regiuni neexplorate, unde 
se află șase triburi de indieni, 
descendenti ai unei civilizații 
vechi de 40 de secole. Niawaii, 
a precizat medicul francez, sint 
oameni robuști și trăiesc aproa
pe goi într-o fortăreață de pia
tră construită deasupra unei 1- 
mense mine de aur. în care lu
crează sclavi capturați în timpul 
războaielor locale. Vanleer a a- 
dăugat că n-ar fi făcut această 
dezvăluire dacă locuitorii celor 
șase triburi nu ar avea nevoie 
de un ajutor urgent in medica
mente.

• GRAVURI RUPES
TRE. Un grup de arheologi a 
descoperit la Ceto (Italia) gra
vuri rupestre datînd de aproape 
7 000 de ani, atestîncT existența, 
în epoca neolitică, a unui cult 
canin. Alte desene, tot de in
spirație religioasă, vorbesc des
pre „idolul fluture". Pe același 
ansamblu de roci sint reprodu
se, de asemenea, cele mai vechi 
îndeletniciri ale omului, in spe
cial scene de la munca timpu
lui.

• BARNARD SE RE
TRAGE. Christian Barnard, ] 
chirurgul care a realizat, cu 
zece ani în ufmă, prima grefă 
cardiacă, a anunțat hotărîrea sa 
irevocabilă de a se retrage din 
activitatea practică. „Peste opt 
luni nu voi mai opera", a de
clarat el. Barnard, azi în vîrstă 
de 54 de ani, suferă tot mai 
acut de artrită. „Pînă acum am 
mai putut opera, cu prețul unor 
mari dureri. în curînd insă de
getele mele își vor pierde com
plet agilitatea" — a precizat fai
mosul chirurg.

• JOHN WAYNE PE 
MICUL ECRAN. c^«- 
tui actor de cinematograf, inter
pretul neuitat ăl atitor filme 
„western", a semnat un contract 
pe doi ani cu rețeaua de tele
viziune A.B.C. în cadrul unul 
ciclu de emisiuni, fiecare cu o 
durată de tite două ore. el va, 
interpreta pe micul ecran... pro
priul său personaj, evocind mo
mentele mai importante din ca
riera sa de peste 40 de ani.

• HITLER - VEDE
TA UNEI OPERE-ROCK. 
Ia ' 32 de ani de la încheierea 
celui de-al' doilea război mon
dial, scrie ziarul „Le Figaro", 
asistăm la o acțiune pe scară 
largă a cercurilor de extremă 
dreaptă vizînd „reconsiderarea" 
sîngerosului dictator. După fil
mul publicistului vest-german 
Joachim Fest „Hitler, o carie
ră", în prezent a fost lansat pe 
piață un disc cu opera-rock 
„Hitler superstar". Șaizeci de 
muzicieni au participat la a- 
ceastă înregistrare care evocă 
nașterea nazismului la o ședin
ță de spiritism reunind pe Hi
tler. Goebbels și alte căpetenii 
naziste. Ziarul relevă că în pre
sa vest-germană au apărut nu
meroase scrisori de protest ale 
cititorilor împotriva acestor în
cercări de reabilitare a „filhre- 
rului",

• COLECȚIE UNICA. 
Franța este renumită în lumea 
întreagă pentru calitatea deose- . 
bită a produselor sale de pani- x 
ficație. Unul din cei mai cunos
cut i maeștri brutari francezi, 
Lionel Poilane, este în același 
timp și un pasionat colecționar. 
El și-a constituit o colecție de 
tablouri unică în lume, înfăți- 
șind scene și momente privind 
fabricația plinii de-a lungul se
colelor.

• SURPRIZA DIN 
SEIF. Șansa părea să le fi 
suris celor trei răufăcători 
care se strecuraseră in birou
rile unei întreprinderi indus
triale din localitatea norve
giană Vans : reușind să desco
pere seiful întreprinderii, au 
plasat o mică încărcătură de di
namită în dreptul ușii acestuia, 
au aprins fitilul si s-au retras 
în încăperea alăturată în aștep
tarea rezultatului. Spre marea 
lor surprindere, in locul unei 
microexnlozii s-a declanșat una 
de proporții considerabile. în 
urma căreia zidurile întreprinde
rii s-au prăbușit : în loc de bani, 
seiful conținea... dinamită. Unul 
din cei trei infractori a fost grav 
rănit, iar ceilalți doi. scăpați, ca 
prin minune, neatinși, au fost 
capturați și meditează acum 
asiipra tîlcului acestei întîm- 
plări. în așteptarea procesului.

• CASCA MICULUI 
JARED. Micuțul Jared Reis- 
man din California este invidiat 
de multi din colegii săi de joa
că pentru frumoasa cască de 
cosmonaut pe care-o poartă în 
permanentă. Nu este insă vorba, 
din păcate, de o joacă de copii, 
ci de o necesitate absolută. Ja
red suferă de o boală extrem de 
rară : aerul pe care-1 respirăm 
cu totii constituie pentru el un 
pericol mortal, respectiv există 
in componenta sa o substanță — 
care anume, nu se știe încă — 
ce îi cauzează crize deosebit de 
violente de astm. Casca ne care 
o poartă, alimentată de o bate
rie. cuprinde un sistem de fil
trare a aerului : în lipsa ei, Ja
red riscă să moară. Va purta el 
toată viata casca de cosmonaut 
sau vor reuși, oină la urmă, me
dicii. să găsească leacul crizelor 
sale de astm 7
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