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revoluționar,
PUNE UMĂRUL

UNDE ESTE La cooperativa agricolă din Cristian, județul Brașov, mijloacele mecanizate 
sint folosite intens la recoltarea și sortarea cartofilor de pe cele 250 hectare 

cultivate cu această valoroasă plantă alimentară

MAI GREU!
Partidul nostru si-a asumat încă de 

la începutul existentei sale o sarcină 
uriașă : să transforme societatea, să 
transforme oamenii. Niciodată, ni
meni in decursul istoriei patriei nu 
și-a propus un asemenea obiectiv 
fundamental, atît de limpede crista
lizat in carta politică și ideologică 
— Programul elaborat de cel de-al • 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Această amplă strategie 
a înnoirii și dezvoltării cere peste 
tot o .muncă pe măsură, așezată sub 
semnul spiritului revoluționar. Cere, 
așa cum sublinia la Brașov, zilele 
trecute, secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „luptă hotărită, la fie
care loc de muncă, pentru îmbunătă
țirea in continuare a activității și 
pentru perfectionarea felului de a li 
al fiecărui cetățean, al fiecărui mun
citor, ai fiecărui activist de partid 
și de stat, al fiecărui membru al 
partidului nostru. Numai actionind 
ca revoluționari, luptând cu hotărîre 
în spiritul Programului partidului, al 
principiilor comuniste, vom înfăptui 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, vom merge ferm spre so
cietatea comunistă in România !“.

Progresul neîntrerupt al patriei 
noastre, in cele peste trei decenii de 
viață liberă, marile izbînzi obținute 
in edificarea socialismului atestă un 
adevăr incontestabil : conduita revo
luționarului, a omului care își pro
pune conștient sarcina marilor pre
faceri economice, sociale și umane, 
este determinată tocmai de măreția 
obiectivelor pe care le are de înfăp
tuit. Pentru că este de nedespărțit 
gindirea revoluționară a constructo
rului noii orinduiri de strategia cti
toririlor socialiste, de transformarea 
societății și a omului acestei socie
tăți.

Pornind de la aceste linii de forță 
este firesc să spunem cu deplin te
mei : măsura spiritului revoluționar 
o probează faptele de muncă > ale 
omului. Capacitatea, energia, angaja
rea lui, abnegația și spiritul de sacri
ficiu pentru înfăptuirea idealului co
munist. Marca revoluționarului co
munist o dă munca fiecăruia în lo
cul Încredințat de societate ; energia 
cu care acționează pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de pro
ducție ; lupta sa declarată, tenace, 
împotriva oricăror neajunsuri, care 
vămuiesc eforturile de mai bine. 
Persuasiunea cu care desfășoară ofen
siva pentru gospodărirea cu spirit de 
proprietar și producător a materiilor 
prime, materialelor, pentru blocarea 
oricărei portițe de risipă din bunu
rile societății.

Sub conducerea partidului am 
parcurs un drum de succese în lun
gul căruia privim cu temeiuri de 
mindrie. Dar revoluționarul autentic 
nu cantonează niciodată la cit a în
făptuit intr-o etapă istorică sau alta. 
Niciodată el nu se lasă cuprins de 
automulțumire. Privirea sa este per
manent ațintită spre steaua polară a 
idealului comunist: Spre drumul pe 
care il are in față.

Este aceasta atitudinea și gindirea 
lucidă a comunistului, a omului epo
cii noastre care a pătruns adevărul 
de esență : pentru a avea mai mult 
trebuie să sporești mai mult avuția 
societății. Pasul nostru mai repede 
spre civilizație, spre bunăstare nu 
poate fi grăbit decit de înfăptuirile

noastre. De aici se ia „combustibilul 
accelerării", numai pe munca tuturor 
și a fiecăruia in parte construim o 
viață mai bună pentru toți și pentru 
fiecare „in parte. însemnele tot mai 
trainice ale bunăstării în viața noas
tră de toate zilele se află în direct 
raport cu efortul nostru constructiv, 
cu grija aprigă de gestionari ai bu
nurilor societății, cu știința noastră 
de a produce mai mult într-un timp 
mai scurt, cu potențialul de gindire, 
de inteligență investit pentru a per
fecționa activitatea la fiecare loc de 
muncă, pentru a înlătura obstacolele. 
Raport firesc, dictat de legile gene
rale ale dezvoltării, impus de noi în
șine, ca stăpini ai acestei țări. Ra
port care își are temeiul într-o rea
litate aflată la îndemina oricui : nu 
poți consuma mai mult decit ai pro
dus. Nu-ți poți îngădui să cheltuiești 
mai mult decit ai cîștigat. Nu poți 
să dai mai mult decît ai.

Din această realitate izvorăsc în
demnurile vibrante și repetate ale 
secretarului general de a drămui 
chibzuit avuția societății, de a face 
totul penlru sporirea ei. de n lichida 
orice formă de risipă, de a așeza in-

•t.reaga muacâ edificare socialistă •• 
sub semnul unei productivități înalte, 
de a așeza întreaga activitate econo- 
mică sub parametrii exigenți ai efi
cienței. Or, atingerea acestor obiec
tive ambițioase și posibile cere efor
turi pe măsură, stăruitoare. Presupu
ne din partea fiecăruia o angajare 
efectivă a capacității de muncă și 
spirit novator.’ Obligă la o atitudine 
bărbătească de învingere a .obstacole
lor inerente într-o asemenea desfă
șurare de energii. Revoluționarul de 
profesie nu se lamentează in fața 
greutăților, nu încrucișează brațele 
in fata impasurilor, nu privește ne
putincios, de pe „margine", nu de
pune armele niciodată și. mai ales, 
nu așteaptă să vină altul să-i inlă- 
tu-re obstacolul ivit in drumul său.

„înțeleg că sint oameni care ar dori 
ca greutățile să treacă mai repede — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în euvintarea rostită la adunarea 
populară din municipiul Brașov. Și 
eu, și partidul, și noi toți am dori 
să treacă mai repede, să avem cît 
mai puține greutăți de întâmpinat ; 
dar aceasta depinde de felul cum 
vom munci, cum ne vom organiza 
fiecare activitatea. Desigur, unii ar 
dori, dacă sint greutăți, să Ie ducă 
alții in spate, să le înfrunte alții, iar 
ei să le simtă cît mai puțin, să stea 
la umbră și să privească cum mun
cesc ceilalți, să-i aplaude pe alții. 
Așa nu se poate construi socialismul! 
Nu in aceasta constă spiritul revolu
ționar și comunist. A fi comunist, a 
l'i revoluționar, a fi militant pentru 
socialism înseamnă a pune umărul 
unde este mai greu, a face totul, a-i 
ajuta pe cei mai slabi pentru a putea 
merge cît mai ferm înainte !".

Iată îndatoriri și trăsături funda
mentale ale revoluționarului. sub
liniate cu claritate in euvintarea se
cretarului general al partidului nos
tru. Iată de ce. azi mai mult decit 
ieri, mîine mai mult decît azi, fiecare 
comunist, fiecare om al României 
socialiste, care își dedică munca și 
puterea sa de creație patriei sociaJ 
liste, să se considere angajat și răs
punzător direct pentru înfăptuirea
(Continuare in pag. a IV-a)

Mîine, în jurul orei 11, posturile noastre de televiziune vor 
transmite direct sosirea la Sofia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, la invitația tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, vor efectua 
o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Bulgaria.

Să asigurăm paniciparea tuturor Mor
la siriusul si depozitarea recoltei,

la pregătirea temeinică a insămîntărilor
La sate este acum mult de lucru, 

a început campania agricolă de toam
nă — una din cele mai aglomerate 
perioade de. muncă din agricultură. 
Acum se string roadele acestui an si 
se pun bazele producției viitoare. în- 
trucît volumul lucrărilor care trebuie 
executat în aceste zile este foarte 
mare — se recoltează floarea-soare- 
lui. sfecla de zahăr, iar mai tîrziu po
rumbul. se culeg fructele, strugurii si 
legumele, se string furajele si paiele, 
se în.sămîntează cerealele de toamnă 
— se cere ca la executarea lor să 
participe întreaga forță de muncă a 
satelor, să se - muncească din zori si 
pînă seara tîrziu. Strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei este o în
datorire primordială a întregii obști a 
satelor — de la cooperatori, mecani
zatori. lucrători din I.A.S., cadrele de

conducere. personalul administrativ 
din cadrul unităților agricole, oină la 
funcționarii din comune. De aseme
nea. la această acțiune sint chemați să 
partici.pe elevii din. liceele agricole si 
studenții din institutele agronomice si 
alte institute de învătămint superi
or și — în funcție de necesități — 
funcționarii din unitățile economice 
și instituții de la orașe.

Pentru ca recoltarea, transportul si 
depozitarea produselor să decurgă in 
cele mai bune condiții, este necesar 
să se stabilească programe pe fie
care cultură în parte și orare de. lu
cru. cu sarcini zilnice obligatorii pen
tru toate formațiile de muncă, pen
tru toți loeuitorți de la sate. Cu alte 
Cuvinte, munca trebuie astfel organi
zată incit. mecanizatorii, cooperatorii., 
toți cei veniti să lucreze in această

perioadă în agricultură să cunoască 
exact ce au de făcut.

Este în interesul oamenilor muncii 
din agricultură, al nostru, al tuturor, 
ca recolta acestui an să fie strînsă 
neîntârziat si fără pierderi, producția 
anului viitor să fie pregătită temei
nic. Iată de ce se cere ca organizațiile 
de partid, comandamentele locale si 
consiliile populare să asigure o amplă 
mobilizare de forte la recoltat, să ur
mărească zi de zi. cu rigurozitate, 
respectarea programelor de lucru sta
bilite, să ia măsuri pentru evitarea 
oricăror deficiente si întârzieri.

Cum se îndeplinesc aceste cerințe T 
Iată relatări din județele Dolj, Cluj, 
și Tulcea.

DOLJ

SPORIREA MAI ACCENTUATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - IMPERATIV

Al DEZVOLTĂRII NOASTRE ECONOMICE, TEMEI,IE TRAINICĂ A BUNĂSTĂRII

Pentru un cîștig mai bun,
muncă mai bună!

Cum este înțeleasă această relație firească în colectivul 
întreprinderii de utilaj chimic din Găești

HOTARÎREA CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII PRECIZEAZĂ : 
Unul din imperativele dezvoltării noastre economice în etapa actuală este sporirea mai ac
centuată a productivității muncii. Va trebui ca, pe întregul cincinal, în industrie să se asigure 
mai mult de 80 la sută din sporul producției pe seama creșterii productivității muncii. în a- 
cest scop este necesar să se acționeze mai energic pentru mecanizarea și automatizarea pro
ducției, ridicarea calificării, organizarea științifică a muncii, reducerea la strictul necesar a 
personalului auxiliar și neproductiv.

Cu consecvență, conducerea partidului situează in centrul atenției 
colectivelor din economie sarcina privind ridicarea accentuată a pro
ductivității muncii. Din nou. relevînd o asemenea sarcină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta in euvintarea rostită la adunarea populară 
din municipiul Brașov: „Mai avem multe de făcut în privința creșterii 
productivității muncii". O atare sarcină — de a spori substanțial ran
damentul muncii — nu este întâmplătoare, conjuncturală, ci are o de
terminare obiectivă, științifică. Este vorba de corelația economică fun
damentală privind devansarea ritmului de creștere a retribuției de 
către ritmul de creștere a productivității muncii.

Cum este înțeles acest adevăr fundamental, cum se acționează prac
tic pentru sporirea mai susținută _a productivității muncii ? — iată tema' 
centrală a anchetei noastre la 
Găești.

întreprinderea de utilaj chimic din

30 la sută
peste prevederile planului

La început am crezut că este vor
ba de o eroare de calcul: la serviciul

plan al 
vederile 
luni au
Cerem să se refacă socotelile. După
citeva secunde, mașina de calcul re-

întreprinderii aflăm că pre- 
productivității muncii pe 8 
fost depășite cu 30 Ia sută !

petă cifra: productivitatea muncii 
130 la sută !

Da, aceasta este realitatea, cit ar 
părea ea de surprinzătoare : colecti
vul întreprinderii de utilaj chimic 
din Găești a depășit prevederile pla
nului pe 8 luni la productivitatea 
muncii cu 30 la sută. Un succes, pe 
cit de remarcabil, pe atît de firesc. 
Cel puțin așa am înțeles din explica
țiile primite din partea unor mun
citori - și cadre de conducere. încă o 
precizare : succesul vine după un an 
în care colectivul acestei întreprin- 
.deri s-a confruntat cu probleme se
rioase privind realizarea planului 
chiar la productivitatea muncii. în

1976, sarcina la productivitatea mun
cii a fost îndeplinită numai în pro
porție de 98,7 la sută.

Cum se explică acest salt de la 
nerealizări la depășiri spectaculoase ?

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

Cariera fantastică a 
romanului in ultimele 
două secole probează 
orientarea omului că
tre valorile colective, 
fiind paralelă cu apa
riția presei de mare 
tiraj și cu democrati
zarea științei și cultu
rii, cu pătrunderea ei 
în toate sferele vieții. 
Amprenta romanului 
este vizibilă peste tot. 
Omul știe că poate po
vesti ceea ce se întâm
plă. De aceea, pagina 
lirică se ordonează ea 
însăși in raport cu un 
anume sens, care se 
revelează prin nara
țiune. Scrisorile de
vin „roman" epistolar 
ș.a.m.d.

Romanul este social 
sau nu este, putem 
spune, parafrazînd cu
vintele unui poet ce
lebru. Balzac vota să 
facă concurentă stării 
civile pentru că socie
tate însemna pe vre
mea lui activitate con
tractuală. Ar fi greșit 
să ne oprim la sensul 
'propriu al expresiei 
marxiste atît de cu
noscute. Exprimi n-
du-se astfel, ilustrul

comentator al operei 
sale se referea la tră
sătura ce definea pen
tru Balzac însăși so
cietatea. între timp au 
fost studiate raporturi 
sociale de o finețe 
extremă, greu de ex
pus numai prin regis-

sa. iată 
vitalitate a 
social.

românesc

întregul lumii, în toată 
adîncimea 
proba de 
romanului

Romanul
este el însuși o istorie 
a preocupărilor sociale 
ale scriitorilor in ase
menea măsură incit

| , 'A -

Din noua urbanistica a Sucevei Foto : E. Dichiseanu

avere. Ascensiunea lui 
presupune însă>și gus
tul pentru fineturi și 
simțire 
trebuia 
în fata 
poseda
saturi, boieria autenti
că. Ea sancționa încă

aleasă, fiindcă 
să se justifice 
clasei care mai 
asemenea tră-

Pirgu deputat, iar Sta
nică Ratiu din Enigma 
Otiliei a lui Călinescu 
va face o carieră și mai 
spectaculoasă, după 
cum putem descifra 
evoluția „copiilor" săi. 
la încheierea ciclului 
istoric, în Bietul loa-

Romanul social
și exigențele epocii

trul stării civile. Dacă 
ar fi să 
sintagma 
clasicii 
am spune că un Balzac 
al epocii noastre ar 
face concurentă ci
berneticii. Acesta este 
înțelesul nepieritor al 
romanului social ca 
formă de expresie 
fundamentală. Capaci
tatea lui de a exprima

parafrazăm 
propusă de 

marxismului,

opinii de Aurel-Dragoș MUNTEANU

am putea Încerca o 
analiză a epocii mo
derne numai pe baza 
cărților cunoscute din 
școală. Dinu Păturică 
este o treaptă a acu
mulării primitive de 
capital și a cuceririi 
respectabilității prin

ascensiunea socială. 
Gore Pirgu nu mai 
avea nevoie de aseme
nea „marafeturi", la 
el biruie instinctele 
pure. Craii sint numai 
niște palide umbre ale 
trecutului. La sfîrșitul 
Crailor îl bănuim pe

nide, intrlnd în vîrte- 
jul unor evenimente 
catastrofice

Acesta este însă nu
mai un singur plan al 
romanului social, sce
na pe care se petrec 
evenimentele mari. 
Prezenta lui are o im
portantă hotărîtoare, 
dar nu este suficientă, 
în sine, ea primește

valabilitate în condiți
ile unei investigații 
adinei a tuturor dimen
siunilor umane. Omul 
nu dorește doar să 
stringă avere și să fie 
respectat, chiar in 
condițiile capitalismu
lui. El vrea să fie fe
ricit. vrea să cucereas
că adevărul. să-și asi
gure permanența pozi
ției sale in lume. A- 
ceste aspirații au o 
adincă încărcătură so
cială. dar sint trăite de 
fiecare in' parte, ea un 
bun propriu. Fără ele 
am sărăci sufletul 
omului in chip neper- 
mis. Burghezul cei 
mai odios poate fi un 
visător, un tată de fa
milie și chiar o ființă 
delicată in raporturile 
de la om la om. De
terminarea obiectivă a 
poziției sale în lume 
îl face însă respingă
tor. Literatura trebuie 
să reflecte întreaga 
complexitate a naturii 
umane, să ne facă să 
înțelegem trăsăturile 
vii ale oamenilor reali.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

NOI SUCCESE
DE PRESTIGIU

ALE SPORTULUI
ROMÂNESC

• La caiac-canoe : 
Vasile Dîba și Ivan 
Patzaichin — cam
pioni mondiali ; Maria 
Cozma și echipajul 
feminin de caiac du
blu, 500 m

de argint
• La tir,: Corneliu 

campion euro
pean

medalii

Ion

Amănunte în pag. a V-a

. Comandamentul județean Dolj șl 
cele comunale analizează periodic 
ritmul lucrărilor și urmăresc apli
carea punct cu punct a programelor 
concrete de muncă pentru fiecare 
cultură în parte și a orarelor de lu
cru stabilite pe baza deciziilor con
siliilor populare. Bunăoară, de la de
clanșarea recoltării sfeclei de zahăr, 
una din culturile cu pondere în 
această parte a țării, graficele nu 
numai că au fost realizate, dar și 
depășite, pină la această dată pro
ducția fiind strînsă de pe mal bine 
de 3 000 hectare (20 la sută din su
prafața planificată). Ca urmare a mă
surilor luate de a se transporta în 
aceeași zi ceea ce se recoltează, în
treprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Podari a preluat 
78 100 tone sfeclă, față de 72 000 tone, 
cît era prevăzut în grafice, ceea ce 
înseamnă un spor zilnic de 200—300 
tone. Printr-o temeinică organizare a 
muncii, prin participarea largă și 
activă a locuitorilor satelor, de la 
cooperatori la funcționari, și folo
sirea intensivă a mijloacelor de 
transport sint create premisele ca in 
zilele următoare ritmul să fie inten
sificat. „La noi, pentru fiecare forma
ție de lucru 'din unitățile agricole, 
pentru fiecare mijloc de transport se 
planifică de cu seară ce și cît are 
de făcut pentru a doua zi — ne spu
nea Corneliu Neremzoiu. primarul 
comunei Scaiești. Organizîndu-ne în 
așa fel munca, in citeva zile bune 
de lucru vom termina recoltatul 
sfeclei".

în aceeași ordine a priorităților se 
înscrie și recoltarea florii-soarelui, 
cultură strînsă de pe mai bine de 
5 400 ha din cele 39 741 ha planificate. 
Paralel cu recoltatul mecanizat, se 
lucrează și manual, alături de coope
ratori participind și funcționari. Un 
bun exemplu de organizare a muncii 
ta recoltarea florii-soarelui îl oferă
(Continuare in pag. a III-a)

CRONICA SĂPTĂNIÎNlh

Perfecționarea 

continuă a întregii 
activități - adevărata 

măsură a spiritului 
revoluționar 

în săptămîna care se încheie, la 
loc de frunte pe planul actualității 
interne s-a situat vizita de lucru a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in ju
dețul Brașov. A fost o vizită care s-a 
caracterizat printr-un vast program 
de lucru., printr-o largă gamă de 
preocupări — toate subsumate ana
lizei modului în care se îndeplinesc 
sarcinile celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal si angajamentele 
asumate, importantele obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.. de mărețul Program de edifi
care socialistă și comunistă a patriei.

Ca de fiecare dată cînd s-a aflat 
în mijlocul oamenilor muncii, si 
această vizită de lucru a pus puternic 
în evidentă, prin entuziastele ma
nifestări de masă 'pe care le-a pri
lejuit, unitatea clasei muncitoare, a 
întregului ponor în jurul Partidului 
Comunist Român, al conducerii sale, 
sentimentele de profundă dragoste si ' 
aleasă stimă pe care Ic nutresc toti 
cetățenii tării — români, maghiari, 
germani și de alte inatipnalități — 
fată de secretarul general al parti
dului. recunoștința lor fierbinte pen- 

. tru neobosita sa activitate consacrată 
propășirii patriei si bunăstării po
porului. hotărîrea neslăbită de a în
făptui neabătut politica partidului.

Ideea dominantă a analizei între
prinse la fata locului de secretarul 
general împreună cu muncitori și 
cadre tehnice din industrie, lucră
tori din agricultură, cadre de con
ducere. activiști de partid și de stat 
a constituit-o valorificarea mai in
tensă a imensului potential productiv 
de care dispune județul Brasov. 
Subliniind cu satisfacție bunele re
zultate obținute pînă acum de oame
nii muncii de pe aceste, meleaguri ale 
tării, secretarul general al partidului 
a indicat să se acționeze cu si mal 
multă energie în direcția sporirii

producției si productivității muncii, 
diversificării producției. creșterii 
gradului ei de competitivitate pe 
piața externă, utilizării superioare a 
resurselor și materiilor prime exis
tente in tară, extinderii mecanizării 
și automatizării in vederea folosirii 
cit mai raționale a forței de muncă. 
Sint indicații care au o mare însem
nătate nu numai pentru colectivele 
de muncă brașovene, ci la scara în
tregii economii, pentru toate colec
tivele de oameni ai muncii.

întreaga desfășurare a vizitei, con
cluziile pe care le-a degajat au pus 
pregnant în evidentă modul superior 
in care trebuie înțeles astăzi de că
tre fiecare om al muncii spiritul re
voluționar — ca o stare de neîmpă- 
care permanentă cu ceea ce s-a rea
lizat în domeniul respectiv. de 
respingere a oricărei tendințe de 
automultumire. de aspirație continuă 
spre o activitate tot mai rodnică, de 
mobilizare a întregii energii pentru 
a învinge orice greutăți, a-i ajuta pe 
cei rămași in urmă, spre a putea 
merge cît mai ferm înainte. Numai 
acționînd în acest spirit rezultatele 
muncii fiecărui colectiv vor fi din 
ce în ce mai bune, ceea ce va asigura 
succese si mai consistente în reali
zarea prevederilor actualului cinci
nal. înfăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de Congresul oameni
lor muncii — obținerea unei produc
ții industriale suplimentare de 100— 
120 miliarde lei. în numele bună
stării spre care aspirăm, să faoem 
totul pentru ca acest angajament na
țional să fie exemplar îndeplinit !

Consecvență exemplară 

în aplicarea 

programului de creștere 

mai accentuată 

a nivelului de trai
Zilele săptămînii care se Încheie 

au pus din nou în evidentă preocu-
Ioan ERHAN 
Petre STANCESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE MAI ACCENTUATĂ 
A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI ÎN ACEST CINCINAL

După intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a măsurilor 
de majorare a retribuției lucrătorilor din industria metalurgiei
feroase și cocsochimice, precum și a alocațiilor de stat pentru copii

ANGAJAMENT MUNCITORESC: Producții 
suplimentare, de calitate superioara

CAROL ȘTIKA, zidar-șamotor la 
Combinatul de oțeluri speciale Tîr- 
goviște : „Și noi, cei care mun
cim i>n cea mai tînără cetate si
derurgică ă țării, am primit cu 
vie satisfacție programul de mă
suri adoptat de partid pentru crește
rea mai accentuată a nivelului de 
trai al poporului. Avem și motive. 
Eu. de pildă, pentru categoria de în
cadrare 6/II voi primi, de la 1 sep
tembrie, 0 retribuție majorată 
cu 433 lei, la care se vor 
adăuga și alte sporuri, în- 
cît veniturile mele lunare 
vor ajunge la peste 3 000 
lei. Ciștigurile familiei mele vor
crește și mai mult însă pentru că, de 
la aceeași dată, și soția mea. Maria, 
zidar-șamotor de categoria 1 bază, va 
primi retribuția mărită cu 265 lei. re
tribuție care prin adăugarea celor
lalte sporuri va ajunge la aproape 
2 000 lei lunar. Așadar, ț{ț)preUnă 
vom avea de la 1 septem
brie o retribuție de înca
drare majorată cu cirtra 700 
lei, ajungînd la un venit 
total lunar de peste 5000 
lei. în conformitate cu preve
derile programului de creștere mal 
accentuată a nivelului de trai, de la 
1 septembrie s-a aplicat și majorarea 
alocației de stat pentru copii. în a- 
cest caz. pentru cei 4 copii pe oare îl 
avem, familia mea va beneficia de 
un alt plus de venituri.

Eu și tovarășii mei, de echipă sîn- 
tem conștienți că între aceste veni
turi și munca noastră e o relație fi
rească. Că numai de noi depinde ca 
aceste venituri să sporească lună de 
lună. Răspunzînd grijii pe care parti
dul și statul nostru ne-o poartă per
manent. ne angajăm să reducem du
rata de reparație a cuptoarelor elec
trice de la 36 ore la 22—24 ore. și 
să creăm astfel posibilitatea oțelari- 
lor de a realiza. în plus, la fiecare 
cuptor. 3—4 șarje de oțel special".

CSIKI JANOS, șef de echipă la în
treprinderea de fier Vlăhița : „Majo
rarea retribuției personalului munci
tor din industria metalurgiei feroase 
și cocsochimice ne prilejuiește și 
nouă, metalurgiștiior vlăhițeni — ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități. înfrățiți în muncă și în viață — 
o mare satisfacție pentru crește
rea bunăstării familiilor noastre. în 
ce mă privește, pînă acum cîștigam 
net pe lună in jur de 2 900 lei. în 
urma aplicării majorării — adăugind 
celelalte sporuri, precum și indemni
zația pe care o primesc în calitate de 
șef al unei formații de lucru — yjjj

cîștiga cu 550 lei mai mult. 
Soția și băiatul, care lucrează amîn- 
doi cu mine în aceeași întreprindere, 
vor primi și ei împreună un plus de 
peste 500 lei pe lună. Așadar, odată 
cu aplicarea majorării retribuțiilor, 
veniturile familiei noastre 
se rotunjesc binișor, cu 
peste 1 000 lei lunar.

Ce vom face cu acest plus de bani 1 
Avem casă și, în general, toate cele 
necesare traiului. Sincer să fiu. acest 
spor ne va prinde bine. Pe de o par
te. vom aloca o sumă mai mare din 
bugetul familiei pentru îmbrăcămin
te și mîncare, pentru creșterea con
fortului. Pe de altă parte, ne vom 
putea satisface în condiții superioare 
cerințele de cultură și Instruire, de 
petrecere a timpului liber. Acum. în 
aceste zile. în întreprinderea noastră 
se vorbește nu numai de satisfacție și 
bucurie, ci căutăm cu toții noi soluții 
și modalități de a munci mai bine, 
mai spornic, mai gospodărește, pen
tru a contribui astfel la efortul ge
neral de dezvoltare economică a 
țării".

MIHAI DEMENI. laminator la 
„Industria sirmei‘‘-Cîmpia Turzii : 
„Ca laminator de categoria a 5-a am 
realizat în luna trecută un cîștig 
de 2 740 Iei. Dacă iau ca bază 
veniturile din această lună — rea
lizate prin retribuție, spor de acord 
global, de vechime și alte sporuri — 
«în luna septembrie voi 
realiza 3 273 lei, cu 533 lei 
mai mult decît pînă acum. 
Dar de la 1 septembrie veniturile 
familiei mele cresc și prin majo
rarea alocației pentru cei trei cor
pii. Am casă proprie, o gospodărie 
pusă la punct, așa încît noile ma
jorări ale veniturilor vor permite 
familiei mele să ducă o viață mai 
îmbelșugată — să mîncăm mai 
bine, să ne îmbrăcăm mai bine, să 
alocăm o parte mai mare din bu
getul propriu educației și instruc
ției. pregătirii profesionale.

Majorarea veniturilor ne mobili
zează pe mine și pe tovarășii mei 
de muncă pentru a depune noi 
eforturi în vederea sporirii produc
ției. Vom onora prin noi fapte de 
muncă efortul pe care partidul și 
statul nostru îl fac pentru a veni 
în sprijinul creșterii bunăstării. 
Dacă e să mă refer la secția. în care 
lucrez — laminorul nr. 3 de sîrmă 
— trebuie să spun că în primele 
8 luni laminorul a realizat o pro
ducție suplimentară de 9 800 tone. 
Cu ocazia adunării generale a oa
menilor muncii din secția noastră 
ne-am sporit angajamentul pe acest 
an cu încă 2 000 tone față de anga
jamentul inițial, realizind in total 
12 000 tone.

Stînd de vorbă cu muncitoa
rele de la cunoscuta întreprin
dere bucuresteană „Electroapara- 
taj“, am consemnat satisfacția lor 
de a-și vedea rotunjit bugetul fa
miliei, prin majorarea retribuției — 
de la 1 august retribuția medie netă 
a crescut de la 1 663 lei la 1 958 lei
— a alocației de stat pentru copii, 
a ajutorului pentru mamele cu mulți 
copii. Sînt sume importante care 
contribuie efectiv la bunăstarea fie
cărei familii, la crearea unor condiții 
din ce în ce mai bune pentru creș
terea și educarea tinerei generații. 
Dacă vom arăta că, în această uni
tate industrială, femeile reprezintă 42 
la sută din totalul angajaților, că cea 
mai mare parte dintre ele sînt mame 
(în jurul pomului de iarnă se string 
vreo 4 500 de copii), ne vom da 
seama mai bine de ce aceste mă
suri, care reflectă grija partidului 
pentru familie, pentru copii, s-au 
bucurat, de un larg 
ecou.

— Am trei copii
— ne spunea Ilea
na Terevlej, mon- 
tator. Muncim, și 
eu și soțul, și ne 
străduim să le asi
gurăm copiilor un 
cămin îndestulat, 
sănătos. Ne-am construit apartament, 
cu credite de la stat și pină luna 
trecută a trebuit să achităm o rată 
mare, căci am plătit șl pentru avans. 
Pe de altă parte, hrana și îmbrăcă
mintea copiilor, mai ales a băiatului 
care e școlar într-a patra, necesită 
cheltuieli. Faptul că am primit 250 de 
lei în plus la retribuție, iar în luna 
aceasta vom încasa si alocația pentru 
copii, mărită de la 520 lei la 600 lei, 
în nrima etapă, ne ajută foarte mult. 
In primul rînd. rata la casă — 230 
lei — o voi acoperi din surplusul pri
mit la retribuție. în noile condiții ne 
putem gîndi. fără grijă, la înzestrarea 
locuinței cu mobilă nouă si la cite 
altele. As vrea să adaug, ca mamă, 
că ne este de mare ajutor. în bu
getul familiei, faptul că cele două fe
tite se bucură de o bună îngrijire la 
cresă. astfel că pot munci liniștită, 
suma lunară ne care o plătim fiind 
mai mult decît convenabilă.

Și cei doi gemeni, astăzi în vîrstă 
de zece ani, ai Ioanei Dumitrescu, 
lăcătuș montator, au crescut la gră
dinița de copii a întreprinderii.

— Pentru ei și pentru fratele lor 
mai mare va trebui să fac, zilele 
acestea, cumpărături în vederea reîn
ceperii școlilor. Au nevoie de uni
forme, de rechizite și de multe altele 
care necesită cheltuială. Iată de ce 
mă bucur din toată inima pentru că 
veniturile familiei noastre cresc : re
tribuția mea netă s-a majorat cu 
circa 200 de lei, astfel că, proporțio
nal, va crește și cuantumul acordului 
global și sporul de vechime. De la 
1 septembrie, soțul meu va primi 
alocația de stat pentru copii majora-

La întreprinderea 
„Electroaparataj“ 

din București
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Importante reduceri 
de tarife la biletele 

pentru odihnă 
în stațiunile 
de pe litoral

.Toate oficiile județene de turism și 
întreprinderea de turism, hoteluri și 
restaurante din București vă oferă 
în cursul lunii septembrie locuri pen
tru odihnă cu cazare in hoteluri din 
stațiunile de pe litoral la tarife reduse.

Posesorii biletelor beneficiază și de 
reducere cu 50 la sută la tariful de 
transport pe C.F.R.

ș;<:

Wi

„Exigență" 
birocratică

Prlntr-o decizie, conducerea coopera
tivei eoonomioe zonale Funduiea. jude
țul Ilfov, i-a imputat Emiliei Titina T. 
— fostă responsabilă la magazinul sătesc 
Siliștea. comuna Valea Argovei — suma 
de 5 580 lei. Aceasta reprezintă contrava
loarea unor bunuri proprietate obștească 
distruse sau degradate din vina fostei res
ponsabile. Iată insă că vinovata contestă 
decizia în fața instanței — Judecătoria Ur- 
ziceni și Tribunalul județean Ilfov. Mai 
mult : E. T. T. a susținut că, de fapt, ea 
ar fi cea prejudiciată, cooperativa datorin- 
du-i suma de... 10 000 lei I

Firește. în vederea elucidării cauzei s-au 
administrat probe, s-au audiat martori etc. 
Fără nici un rezultat însă. Decizia de im
putare s-a dovedit a fi întemeiată, preten
țiile bănești ale fostei gestionare fără nici 
un temei. Ceea ce ne-a reținut atenția 
asupra acestui caz este însă altceva. Pe 
parcursul procesului. U.J.C.C.-Ilfov a pro
dus o serie de probe din care reiese fără 
putință de tăgadă că. din vina gestionarei, 
magazinul a stat închis cinci luni la rind. 
Deși gestionara nu s-a prezentat la lucru 
încă din 10 martie, conducerea cooperativei 
nu a dispus însă înlocuirea ei cu un alt 
gestionar decît în luna august. In tot acest 
timp factorii de răspundere de aici s-au 
mulțumit să-i trimită responsabilei recal
citrante... patru adrese „energic" întocmite 
prin care... o invitau să se prezinte să 
predea gestiunea 1

în prezent, gestionara vinovată a fost 
sancționată, magazinul este din nou deschis.

Dar pentru cele cinci luni cît acesta a stat 
închis în mod arbitrar, cine răspunde 7 Nu
mai gestionara 7 !

Un ciubucar 
îndrăzneț

în calitate de tehnician principal in ca
drul Autobazei 7 Popești-Leordeni, lui Ni- 
colae Ciurea îi reveneau, printre altele, și 
următoarele atribuții de serviciu : anga
jarea șoferilor din autobază, dirijarea și 
urmărirea activității celor aproape 100 de 
autovehicule din parcul auto al unității. 
Atribuții care, evident, trebuiau îndepli
nite în cit mai bune condiții. Obiectiv 
căruia și N. C. i s-a conformat o vreme. 
La un moment dat însă...

Fără nici un fel de justificare. Nicolae 
Ciurea a început să dea niște dispoziții de 
lucru „ciudate". Contrare atît intereselor 
șoferilor direct vizați, cît, mai ales, inte
reselor producției. Dacă șoferul A. B., de 
pildă, lucra într-un anume loc. N. C. îi 
dădea dispoziții să lucreze în alt punct de 
lucru : și departe de domiciliul acestuia, 
și nejustificat din punct de vedere al fo
losirii utilajului. Dispoziții care s-au repe
tat nu numai cu unul, ci cu patru șoferi.

Nedumeriți, aceștia i-au cerut lui N. C. 
cuvenitele explicații. Și le-au primit. Dar 
nu în cadrul autobazei, la vreo ședință de 
producție. Nicidecum. C. i-a pus să-l 
invite la un restaurant unde, după o masă 
copioasă, stropită din belșug cu vin — to
tul pe buzunarele celor patru șoferi în 
cauză — le-a promis că n-o să-i mai și
caneze. Cu o condiție : să-i dea fiecare, 
lunar, suma de 500 lei din veniturile reali

Noi construcții de locuințe pe bd. Titulescu din Capitals
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tă, adică 600 lei in Ioc de 520 lei, cit 
primea pînă acum.

Retribuția Marianei Popescu, re
gion a sporit de la 1 august cu 300 
de lei, iar a soțului ei, electrician la 
uzina „23 August", cu 500 de lei. 
Acum vor primi și alocația pen
tru cei doi copil mărită. Viorica 
Niculescu, operator mase plastice, 
este mamă a patru copii. Familia sa 
va primi 820 lei alocație majorată in 
nrima etană. față de 710 lei. pină 
acum. De un spor substanțial va 
beneficia si familia muncitorului 
Constantin Vornicu — atît el cit și 
soția lucrează în această întreprinde
re. Ca mamă a 5 copii, incepind de 
la 1 august. Ioana Vornicu primește 
un ajutor de 200 lei lunar. De Ase
menea. în bugetul familiei sale va 
intra si sporirea alocației de la 750 
Iei Ia 865 lei. precum si majorarea 
retribuției amindurora cu 559 lei.

— Sînt sporuri substanțiale, care 
se vor face sim
țite în fiecare fa
milie. mai mult 
decît în cazul ma
jorărilor anterioa
re. Toate aceste 
măsuri de crește
re a veniturilor 
celor co muncesc 
direct în produc

ție se înscriu in rîndul acțiu
nilor consecvente ale partidului 
nostru de îmbunătățire a condi
țiilor de viată ale muncitorilor. 
Astăzi trăim mai bine, mai îndestu
lat. Să ne gîndim numai la problema 
locuințelor. La noi în întreprindere 
— ne spunea tovarășa Elena Stănes- 
cu, președinta comitetului sindicatu
lui — această problemă vitală pentru 
orice familie este aproape rezolvată. 
Numeroase familii au primit aparta
mente de la stat, moderne și spa
țioase. Aș aminti doar cîteva din 
ultimele muncitoare mutate în casă 
nouă : Aurelia Dumitrescu, mamă a 
5 copii. Lucia Ursan și Vasilica Că
lin, presatoare. Victoria Manea, bo
binator. Numeroase alte familii au 
fost sprijinite de stat să-și constru
iască locuințe. în momentul de față 
pregătim repartizarea unui [nou lot 
de apartamente. De crearea unor 
condiții cit mai bune de muncă este 
legată existența, in întreprindere, a 
grădiniței de copii, a unui dispensar 
medical, undj baze sportive, unei 
cantine-restaurant etc.

Toate acestea constituie mărturii 
de netăgăduit ale locului important 
pe care omul îl ocupă în politica 
partidului și statului nostru, ale con
secvenței cu care se urmărește înfăp
tuirea prevederilor Congresului al 
XI-lea al partidului de ridicare a ni
velului de trai al populației. Iar cu
vintele de fierbinte recunoștință 
adresate conducerii partidului, secre
tarului său general, de muncitoarele 
din această întreprindere sînt însoțite 
de hotărîrea lor fermă de a munci 
mai bine, mai spornic. Ele sînt con
știente de faptul că izvorul bunăstă
rii fiecăruia stă în munca sa. in con
tribuția pe care cu toții trebuie să 
ne-o aducem Ia creșterea avuției na
ționale. Numai creșterea rapidă a ve
nitului național, pe baza sporirii acce
lerate a productivității muncii, redu
cerii simțitoare a cheltuielilor mate
riale de producție asigură temelia trai
nică a ridicării susținute a nivelului 
de trai al întregului popor. în numele 
bunăstării spre care cu totii năzuim, 
nici un efort nu este prea mare 1 
Faptele atestă înțelegerea deplină a, 
acestui imperativ de către colectivul 
acestei întreprinderi : planul pe 
8 luni a fost îndeplinit înain
te de termen ; s-au realizat 13,5 
lei economii la 1 000 de lei pro- 
ducție-marfă, în condițiile respec
tării indicilor de calitate. Este răs
punsul in fapte, muncitoresc, al aces
tui harnic colectiv la grija pe care 
conducerea partidului o acordă ne
contenitei ridicări a nivelului de trai 
al făuritorilor de bunuri materiale.

Rodica ȘERBAN

zate de ei prin muncă. Sumă coborîtă. după 
o nouă serie de' șprițuri, la „numai" 
300 lei !

Sesizată, conducerea unității a dispus atit 
revocarea dispozițiilor ilegale — și păgubi
toare — date de N. C., cît și scoaterea 
acestuia din funcție și sancționarea potrivit 
legii. Măsuri menținute de organele jude
cătorești. în fața cărora N. C. a avut pri
lejul să înțeleagă că folosirea funcției in 
interes personal este incompatibilă cu etica 
societății noastre, cu normele noastre de 
muncă și de viață.

Eroarea chiriașei 
rea de plată

— Este o eroare ; subsemnata nu am lo
cuit și nici nu locuiesc in apartamentul 
pentru care asociația de locatari solicită 
plata întreținerii...

Judecătoria sectorului 1, completul II. 
Printr-o cerere adresată instanței. Asocia
ția de locatari din București, bd. Ilie 
Pintilie nr. 29, a chemat în judecată pe 
unul din membrii săi : locatara Maria An
gliei, care nu a catadicsit să-și plătească 
întreținerea apartamentului pe care-1 ocupă 
încă de la mutarea sa în locuință. Mai pre
cis, din... 4 iunie 1974.

Surprinzător. în fața instanței, Maria An- 
ghel nu numai că nu recunoaște reaua sa 
credință în ceea ce privește plata întreți
nerii apartamentului, da'- neagă însuși fap
tul că ea ar locui acolo. Ceea ce a deter
minat instanța să vadă concret, la fața lo
cului. cum anume stau lucrurile. Și se do
vedește ceea ce era de așteptat : Maria 
Anghel locuia în apartamentul cu pricina. 
Numai că. șl în fața evidenței, chiriașa

EXCESUL ALIMENTAR - 
sursă a bolilor
cardiovasculare
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■

RAȚIONALĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

picături
Două fete gemene. Lucica și 

Virginia Corduneanu, au cosițe 
aurii și vălurate. cum ii holda 
cimpului în bătaia soarelui vă
ratic. Motiv in plus pentru co
legi să spună că seamănă leit 
ca două picături de... miere. Lu
cica și Virginia au mers amîn
două la aceeași școală profesio
nala. Amîndouă au absolvit-o 
cu brio și s-au încadrat în a- 

de muncă — Intre- 
de confecții din Boto

șani. Acum, amîndouă urmează 
liceul seral. Și amîndouă sînt 
la fel de harnice și îndemînati- 
ce. Motiv în plus pentru toți să 
spună : „Seamănă leit cu... frun
tașele fabricii".

Coincidentă»
Simplă coincidentă de nume, 

Ilie Năstase despre care este 
vorba in cele ce urmează nu 
joacă tenis. Alta e arta lui. Din 
vremuri indepărtate, la poalele 
Carpaților de curbură, in Mîn- 
zăleștii Buzăului, s-a statornicit 
frumosul meșteșug al modelării 
lutului in cele mai diverse obiec
te de trebuință gospodărească, 
fiind și un mod de exprimare 
a gustului pentru frumos specific 
oamenilor de pe aceste plaiuri de 
un pitoresc inedit. In ultimii ani 
insă, tinerii satului au mers la 
școli, au plecat la alte meserii, 
astfel că numai bătrinul Ilie 
Năstase mai rămăsese credin
cios îndeletnicirii multiseculare. 
Meșteșugul risca să se piardă. 
Chibzuind cu grijă, autoritățile 
județene au hotărit ca olăritul 
să fie invăfat si de elevii școlii 
generale din comună. Si unde 
nu zici că s-au înscris cu totii 
la cursuri și s-au luat la între
cere chiar cu ..profesorul" 
meșterul Ilie Năstase.

lor,
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Una, din analizele importante ale 
controlului periodic medical este 
stabilirea procentului de colesterol 
din singe. Dar ce este colesterolul și 
care sint implicațiile creșterii lui in 
circuitul sanguin 7 Am solicitat o 
convorbire în acest sens. tovarășului 
conf. dr. RUDOLF GEIB. de la Cli
nica medicală a spitalului Colentina.

— Este un fapt demonstrat statis
tic că. în ultimele decenii. în țările 
cu un standard de viată ridicat _ a 
crescut frecventa aterosclerozei (în- 
srosarea pereților arteriali), cu toate 
complicative ei : infarct miocardic, 
accidente vasculare de tip hemoragii 
cerebrale, insuficienta renală. Or. 
unul din factorii importanți care de
termină apariția acestor afecțiuni il 
reprezintă tocmai creșterea procentu
lui de colesterol si a altor fracțiuni 
lipidice (trigliteride) în singe, pre
cum si prezenta lui in depunerile 
adipoase care îngroașă ațterele.

Colesterolul este un component li- 
pldic (o substanță grasă — mai exact. 
u.n derivat sitero'.ic) al singelui. a că
rui prezentă este 
normală pînă la f 
anumite limeto (a- 
proximativ, 200— 
220 mg la o sută 
de ml sînge). Li
mita maximă a 
colesterolului di
feră însă in funcție de vîrstă (pînă la 
19 ani fiind de circa 170), pentru ca 
treptat să crească (circa 180—190 
pînă la 30—40 ani și 220—235
între 40 și 60 ani). La peste 
60 ani colesterolul ajunge în li
mite normale la circa 250 mg la 
sută. Peste aceste valori se consideră 
ca prezentă hiperlipidemia si trebuie 
luate măsuri. Colesterolul este un in
dicator însemnat pentru sănătatea 
omului, dar nu trebuie exagerat pen
tru că sint situații cînd persoane cu 
procente ridicate de colesterol nu fac 
neapărat accidente vasculare. Propor
ția lui în sînge se ia în considerare 
de către medic în legătură cu cele
lalte componente ale stării de sănă
tate.

— In ce mod afectează colesterolul 
în exces organismul 7

— Aflat în exces în. circuitul san
guin. colesterolul se depune ca o pe
liculă. în interiorul vasului, pe pereții 
arterelor, adică acolo unde fluxul 
sanguin este mai lent. Prin astfel de 
depuneri succesive, de tesut gras și 
Colesterol, de-a lungul anilor, treptat, 
artera se îngustează si. ca urmare, 
sîngele care trebuie să hrănească și 
să oxigeneze diferitele țesuturi trece 
mai greu prin aceste vase cu diame
trul intern micșorat. în asemenea si
tuații. diferitele țesuturi-si organe 
(exemplu : mușchiul inimii, creierul) 
nu mai sînt hrănite si oxigenate co
respunzător. Apar si ceea ce 6e nu
mesc cardiopatia ischemică, insufi
cienta coronariană. respectiv, suferinj 
ta mușchiului inimii, ca o consecință 
a aterosclerozei. prin lipsa de irigare. 
Ateroscleroza. considerată flagelul 
lumii occidentale, omoară actual
mente un om din doi. Ea este o con
secință a exceselor alimentare si a 
unei vieți îndepărtate de natură.

Depunerea colesterolului oe pereții 
interiori ai arterelor constituie un 
proces fiziologic firesc si orice om la 
vîrstă de 70—80 de ani. de exemplu, 
prezintă un anumit stadiu de atero- 
scleroză : numai că la multe persoa
ne si putem spune că la din ce în ce 
mai multe persoane, acest proces 
este mai precipitat, apare destul de 
timpuriu, ca urmare a cumulării mai 
multor cauze, printre care, in primul

rînd se situează procentul ridicat de 
colesterol.

— In oe măsură Influențează ere
ditatea apariția timpurie a acestor 
tulburări 7

— Predispoziția (fată de ateroscle
roza) poate fi moștenită, dar nu este 
fatală. Ceroetări recente arată că, 
prin scăderea ou numai 10 la sută a 
cantității de colesterol circulant din 
sîngele persoanelor predispuse, s-a 
redus cu peste 7 la sută mortalitatea 
prin infarct miocardic. Or. aceasta 
s-a obtinut numai printr-un regim 
alimentar rational, echilibrat, din 
care s-au diminuat grăsimile, produ
sele zaharoase si făinoase, fără a se 
apela la nici un medicament. De 
mare importantă este examinarea 
periodică pentru descoperirea la timp 
a modificărilor procentului de coles
terol din sînge. în aceste cazuri se 
obțin rezultate foarte bune în preve
nirea apariției aterosclerozei si com- 
olicatiilor ei (infarct, accidente cere
brale). neadministrindu-se medica
mente. ci nur si simplu prin măsuri

de igienă alimen
tară și comporta
ment. Dacă moș
tenim o anumită 
predispoziție, cu 
atit mai mult se 
recomandă să 
luăm măsuri din

timp, adică, din copilărie și tinerețe,
— în ce constau aceste măsuri 7
— în primul rînd prezentarea

la controlul medical cel puțin de 
două ori pe an. in special, după vir- 
sta <le 46 de ani. Medicul va reco
manda persoanelor cu colesterol ri
dicat un regim alimentar si un mod 
de viată adecvat. Este vorba în pri
mul rînd de reducerea din alimenta
ție a cantităților de grăsimi, dulciuri 
si făinoase. Dintre alimentele cu un 
continui crescut de colesterol este 
bine să reținem cel PUtjn cîteva : 
ouăle, carnea grasă de porc, grăsimea 
de pasăre si în general grăsimile de 
origine animală, untul, frișca. 6mîn- 
tina. creierul, ficatul, limba. De ase
menea. excesul de zahăr si produse 
zaharoase, de prăjituri, făinoase, ră
coritoare mult îndulcite, de struguri 
sau consumul de alcool si fumatul 
pot determina o creștere a colestero
lului din sînge. S-a dovedit că unul 
din alimentele cele mai bune de com
batere a lipidemiei ^grăsimilor din 
sînge) este grăsimea de peste care 
conține acizi grași nesaturati. Sînt 
pacienti la care, după o cură cu 
scrumbii de Dunăre, conservate în 
ulei de porumb sau de soda, coleste
rolul a scăzut de la 600—700 mg la 
valori normale. De retinut. totodată, 
că o oră de mers ne .ios în fiecare zi 
constituie mijlocul cel mai simplu, 
calea cea mai bună de scădere a co
lesterolului — prin activarea circu
lației singelui și a oxidării grăsimi
lor din organism. 1

Aceste recomandări au la bază re
zultatele obținute în stația pilot a 
Institutului ’de medicină internă 
„N. Gh. Lupu“ (printre primele de 
acest fel din lume). Rezultatele în
registrate de statia noastră pilot de
monstrează eficienta măsurilor de 
prevenire a complicațiilor cardio
vasculare : alcătuirea rațională a ali
mentației atît din punct de vedere 
cantitativ, cît și calitativ, precum si 
mișcare zilnică, sport etc. adecvate 
stării bolnavului.

| Apă
I

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

| clocotită...
| de la cișmea

Cititorul nostru C. Florea din 
București ne semnalează : „De 
vreo cîteva săotămini încoace, 
la cișmelele de Pe străzile Teiuș. 
Garoafa si altele de lingă Parcul 
Rahova din Capitală se întîmplă 

. un fenomen foarte ciudat. Merge 
omul cu găleata, dă drumul la 
robinet si. îri loc de ană rece — 
să vezi si să nu crezi — curge 
ană caldă. Ca la bloc. Nedume
rit. omul lasă ana să curgă, 
doar-doar o avea de eind să se 
răcorească, dar ti-ai găsit I Cu 
cît curge mai mult, cu atît e mai 
fierbinte. Ca să-si notolească se
tea. omul e nevoit să lase apa o 
vreme oină se răcește — cît se 

singură. In ce mă 
telefon la în- 
canal si 

nici un

I
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răcește
«Tivește, am dat 
trewiniderea de 
dar n-am primit 
puns".

| Costiță cu
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ană. 
răs-

fasole boabe

I
I
I
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recalcitrantă a refuzat să-și plătească în
treținerea „motivînd" :

— Eu nu locuiesc în apartament. Acolo 
doar îmi țin lucrurile.

Cu alte cuvinte să plătească întreținerea... 
șifonierul.

Hotărirea instanței : M. A. a fost obli
gată să plătească ea întreținerea.

toată această perioadă în calitate de tată 
al minorei ! Motiv pentru care președintele 
completului l-a întrebat : cum anume a 
înțeles el să-și exercite drepturile părin
tești.

— Păi...
„Apărarea" construită pe propria lipsă de 

răspundere s-a dovedit a fi un adevărat 
bumerang, nelipsit de cuvenitele învăță
minte.

I
I
I

„Argumentele"W V • • apararn - 
propria lipsă 
de răspundere

Din caietul 
grefierului

I
I
I

— Nu învață, asta e. In dreptul numelui 
său catalogul rar înregistrează cîte o notă 
de 7. In plus este și indisciplinată : în anul 
trecut a avut nu mai puțin de 40 absențe 
nemotivate. Ca să nu mai vorbeșc de com
portarea în familie și în societate...

Printr-o cerere adresată instanței — Tri
bunalul Capitalei, secția a IlI-a civilă — 
G. G. (aflată, în urma unei hotăriri de 
divorț in grija mamei sale) a cerut ca 
tatăl său. Șt. G„ să-i plătească în conti
nuare pensia de întreținere și dincolo de 
împlinirea vîrstei majoratului. Motivul 7 
Deși are deja 18 ani, solicitanta nu dis
pune de venituri proprii, fiind încă elevă 
la un liceu industrial din București. „Apă- 
rîndu-și“ cauza, tatăl reclamantei nu a 
știut cum să sublinieze mai apăsat caren
țele de educație — în bună parte reale — 
ale copilului său. pînă mai ieri minor. De 
parcă ar fi fost vorba de cineva cu totul 
și cu totul străin de propriile lui răspun
deri sociale. De parcă odată cu divorțul de 
fosta soție, cineva l-ar fi „divorțat" si de 
drepturile și obligațiile ce i-au revenit pe

„în ceea ce privește atitudinea sfidătoare 
a soțului fată de mine, menționez un sin
gur exem-plu : încă din primul an de căs
nicie, de ziua mea numitul nu mi-a mai 
adus ca altădată cadou un tort, ci o carte 
de bucate din colecția -Caleidoscop- — de 
parcă eu nu aș fi putut să mi-o cumpăr 
singură, dacă aș fi vrut".

(Tribunalul Capitalei, secția a IlI-a 
civilă, fragment din susținerea moti
velor de recurs ale Elenei D.-B.).

„Soba era in camion, camionagiul dăduse 
bice cailor, gestionarul lipsea — iată ceea 
ce m-a determinat să nu insist să plătesc 
soba imediat, ci mai tirziu, cînd va fi ges
tionarul acolo. Este adevărat că, mai apoi, 
la întrebarea camionagiului -Ai plătit, 
domn’e, soba ?- i-am spus că da, dar aceasta 
numai și numai pentru că el se oprise 
să bea o bere și, la un pahar, cine știe 
ce ar fi putut să creadă despre mine".

(Tribunalul județean Ilfov, dosar 
1 843/1977, fragment din apărarea in
culpatului Ștefan P.).

Titus ANDREI
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si... cuie•
Printre plicurile sosite ieri pe 

adresa rubricii noastre se află 
și cel expediat de cititorul Stacu 
Victor din strada Băiculești 
19, București. In plic am 
peste eticheta unei cutii 
conserve. Citim : „Costită 
fasole boabe — N.I. 491—69, 
g., lei 5,60". Sub etichetă am 
sil un cui ruginit și următoarea 
explicație : „Vă trimit acest... 
corp delict, care era gata-gata 
să-mi sfărîme măselele. Aflin- 
du-mă la lucru, pe șantier, cind 
a venit vremea mesei, am desfă
cut cutia de conserve. Vă spun 
sincer că aveam o poftă grozavă 
de fasole, asa că, recunosc, am 
început să înghit cam repede. 
La un moment dat. am auzit un 
troznet în măsele si am simțit 
fălcile încleștindu-se. Dacă nu 
băgăm de seamă la timp...". Ne 
uităm la cuiul cu pricina și ne 
mai aruncăm o dată ochii pe 
etichetă, unde dăm de emblema 
„Fabrica de conserve Burdu- 
jeni", iar sub emblemă înscrisul: 
„Termen de valabilitate 24 luni". 
Cuiul sau fasolea ? Si ultima 
inscripție : „Se consumă cald 
sau rece". Rugăm onor Burdu- 
jenii să ne spună și nouă cum 
consumă ei. Cuiul, bineînțeles.

încotro ?

I
nr. 
dat 
de 
cu

400 
gă-
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Două fotografii infățișînd două 
indicatoare de drumuri, 
fost trimise de cititorul 
Romulus Suit, care ne 
„Avînd drum în timpul 
diului de odihnă șî prin frumoa
sa stațiune Herculane, am ajuns 
și la o intersecție. Mai exact, 
lingă un pod. unde se întilnesc 
două drumuri care vin de la 
Herculane. Aici se află implan
tate, la numai cîtiva metri unul 
de altul, fată în față, două in
dicatoare. Primul : „Baia de A- 
ramă — 61 km". Al doilea : 
„Baia de Aramă — 56 km". Vă 
întreb și mă întreb : „De cînd 
5 metri care despart cele două 
indicatoare sînt egali cu 
metri 7 Este o întrebare 
fraze de răspuns pentru 
la drumuri 7“ Este !

Ne-au 
nostru 
scrie : 
conce-

5 kilo-
de... 5 
cei de
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

I
I
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„Drumul producțiilor

mari ni l-am croit
noi înșine, prin

...3 septembrie 1977. Ne 
aflăm la adunarea generală 
extraordinară a cooperati
vei agricole din Scornicești. 
distinsă cu Ordinul „Meri- ■ 
tul agricol" clasa I pentru 
locul I obținut în între
cere în 1976. adunare pri
lejuite de înminarea pen
tru a treia oară consecutiv 
a Drapelului roșu si a Di
plomei de onoare 
îndeplinirea si < 
tuturor indicatorilor, 
mici financiari si 
producțiile de grîu 
rumb obținute anul .

Ne-am obișnuit să con
semnăm. an de an. recol
tele bogate ale cooperatori
lor din Scornicești. Sînt o 
urmare firească a .înfăptui
rii indicațiilor secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
de a folosi mai bine pă
mântul. de a-1 munci gos
podărește. pentru a rodi 
mai mult. în fata secreta
rului general al partidului, 
cu prilejul vizitei de lucru 
din toamna anului 1975, 
cooperatorii de aici se an
gajau ca de pe 100 hectare 
să obțină, in medi,e la hec
tar, cîte 15 000 kg porumb 
stiuleti. Ei au realizat anul 
trecut de pe întreaga su
prafață — 750 hectare — 
aproape 20 000 kg porumb 
stiuleti la hectar, ceea ce 
înseamnă 12 105 kg porumb 
boabe în medie la hectar. 
Si nu este vorba numai de 
producția de porumb. Re
colta de grîu a fost de 
6 254 kg la hectar, cu 2 754 
kg mai mare decît cea pla
nificată : totodată, 
ratorii au depășit 
tia de legume de 
248 tone, producția 
te pe o vacă furajată — 
cu 565 litri si producția de 
carne de pasăre — cu 490 
tone.

Depășirea producțiilor 
planificate a permis livra
rea suplimentară la fondul 
de stat a 1 898 tone grîu, 
6 000 tone porumb. 300 tone 
legume. 2 680 hl lapte. 490 
tone carne de pasăre. 1.5 
milioane ouă si alte pro
duse. Cu alte cuvinte, de 
la Scornicești au fost li
vrate 25 trenuri a câte 60 
de vagoane, fiecare încăr
cate cu produse vegetale si 
animale.

Este un succes cu atît mai 
demn de consemnat cu cît 
cooperativa din Scornicești, 
aflate pe platoul Cărbuna
rului. deține soluri podzo
lice si smolnite cu un grad 
de fertilitate scăzut. Nu cu 
multi ani in urmă, nivelul 
recoltelor de cereale nu de
pășea 1 000—1 200 kg la 
hectar, ca de altfel si la 
celelalte culturi. Aceste te
renuri produc acum la ni
velul celor mai bune soluri 
de tio cernoziom. Explica
ția acestei transformări am 
aflat-o atît în adunarea ge
nerală a cooperatorilor, 
care s-a caracterizat rxrin- 
tr-un spirit de exigentă și 
responsabilitate, cit si în 
cîmp. acolo unde i-arrr vă
zut muncind, aplicînd cdle 
mai modeme tehnologii de 
cultivare a pământului.

Președintele cooperativei 
agricole, tovarășul Vasile 
Bărbulescu. Erou al Muncii 
Socialiste, ne-a sintetizat 
suportul acestor rezultate : 
„Drumul producțiilor mari 
ni l-am croit noi înșine, 
prin muncă si iar muncă. 
Omul .poate să facă orice 
pământ să rodească. De la 
acest adevăr am pornit si 
noi. Ne-am organizat bine 
munca, pot spune ca într-o

> pentru 
depășirea 

econo- 
pentru 
si po- 
trecut.

coope- 
produc- 
seră cu 
de lap-

\ ------------------------------Răspunsuri la semnalele „Scînteii“ -- ----------------------------

UTILAJELE PENTRU NOILE INVESTIȚII 
VOR SOSI LA TIMP

unitate industrială. Am ți
nut o strinsă legătură cu 
cercetarea științifică agri
colă. pentru a fi în pas cu 
cele mai moderne tehno
logii de cultivare a pămân
tului".

In cadrul adunării gene
rale. cooperatorii Ilie Du tu. 
Ioana Sebe si Constantin 
Iancu s-au referit oe larg 
la modalitățile concrete de 
organizare a muncii si lu
crare științifică a nămîn- 
tului. la posibilitățile de 
sporire în continuare a re
coltelor. Iată, ne scurt, 
cîteva repere ale muncii 
cooperatorilor di.n Scorni- 
cesti :

• Repartizarea suprafe
țelor în acord global pe 
ferme si formații de mun
că se face din vreme, ast
fel încît terenul este bine 
fertilizat si pregătit înain-

tuturor

con- 
Drape

Cooperatorii din 
Scornicești, care 
au primit — pentru 
a treia oară 
secutiv
Iul roșu și Diploma 
de onoare pentru 
rezultatele remar
cabile obținute în 
1976, se angajează 
să sporească și 
mai mult rodnicia 
pămîntului, pentru 
a depăși producții
le obținute pînă a- 
cum.

te de însămlntare : au fost 
organizate formațiuni mix
te de mecanizatori si coo
peratori. care au executat 
la timp si in condiții de 
bună calitate toate lucră
rile ;

• înfăptuirea programu
lui de îmbunătățire a fer
tilității solului prin apli-

■ carea de amendamente cal- 
caroase ne întreaga supra
față,' pentru corectarea 
acidității, afînarea în pro
funzime a solului 
mărirea 
evitarea 
nistrarea 
organice 
funcție de compoziția a- 
grochimică a solului etc :

• Amenajarea unor lacuri 
de. acumulare, prin folosi
rea tuturor surselor loca
le de apă. pentru extin
derea suprafețelor iri
gate ;

• Colaborarea directă cu 
stațiunile de cercetări a- 
gricole din Albota si Ca
racal, ceea ce a permis 
introducerea și aplicarea 
celor mai noi cuceriri ale 
științei de cultivare a so
lurilor podzolice. O ulti
mă noutate în acest do
meniu ne-o înfățișează 
inginerul șef al cooperati
vei agricole, tovarășul 
Radu Vitan : „Efectuarea 
împreună cu specialiști de 
la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din 
București și Academia de 
științe agricole și silvice 
a unor experiențe care să 
permită sporirea eficientei 
îngrășămintelor organice 
de aproape trei ori. prin 
înlocuirea de bacterii. în 
acest fel, în loc de 40 tone 
la hectar, se administred-

pentru 
permeabilității și 
băltirilor, admi- 

îngrășămintelor 
și chimice în

ză cu același efect numai 
10—12 tone".

Creșterea 
producțiilor 
mod 
rirea 
ciară 
lutia 
tori este elocventă în acest 
sens : averea obștească a 
crescut de la 20 milioane 
lei in 1970 la 207 milioa
ne în 1976 ; producția glo
bală a sporit 
perioadă 
ne lei la 
valoarea 
muncă a 
lei la 91 
mediu -lunar al unui coo
perator — de la 728 lei la 
2 250 lei. Este de fapt 
consecința participării la 
muncă a tuturor coopera
torilor. practicării unei 
agriculturi moderne, in
tensive. Anul 
exemplu, 
numărul 
apți de 
tuat mai 
mum de 
— 250 — stabilit de adu
narea generală. „Averea 
noastră stă în munca noas
tră" — ne spunea coope- 
ratoarea Elisa beta Băețel, 
care la cei 80 de ani ai 
săi participă zi de zi la 
executarea lucrărilor din 
seră, efectuînd anual peste 
300. de norme convențio
nale. Este un principiu de 
care țin seama toți coope
ratorii, tineri și vîrstnici, 
din Scornicești. Dovada ; 
cei aproape 1 300 de coo
peratori care participă la 
lucrări efectuează in me
die cite 350—360 de norme 
convenționale anual. iar 
peste 90 la sută din ei lu
crează în cooperativă de la 
1 ianuarie pînă la 31 de
cembrie. adică tot anul. Ei 
beneficiază de concedii de 
odihnă, ca lucrătorii din in
dustrie. Cooperativa a con
struit pentru membrii coo
peratori 30 de locuri de o- 
dihnă in stațiunile balneo
climaterice.

Ceea ce am reținut in 
mod deosebit este faptul 
că. in dezbaterile din adu
narea generală care a avut 
loc ieri nu ș-a manifestat 
nici o clipă autamultumirea 
fată de rezultatele obținu
te. Dimpotrivă, adunarea 
generală a fost dominată 
de spiritul exigent de ana
liză aprofundată pentru gă
sirea si punerea în valoare 
a noi posibilități de sporire 
a recoltelor, a averii ob
ștești si a veniturilor coo
peratorilor. Cei mai multi 
dintre cei care au luat cu
vântul. între care Ilie Ma
nea. Dan Mara. Ioana Dina. 
Eleonora Badea si Alexan
dru Constantinescu. s-au 
referit ne larg la necesita
tea mobilizării tuturor tor
telor mecanice si umane 
pentru stringerea grabnică 
si fără pierderi a întregii 
recolte de toamnă, pentru 
pregătirea în condiții opti
me a producției anului vii
tor. aplicarea celor mai 
moderne tehnologii de cul
tură. administrarea la vre
mea potrivită a îngrășă
mintelor si amendamente
lor si. totodată, și-au expri
mat angajamentul de a 
efectua întregul volum de 
lucrări necesare în vederea 
depășirii producțiilor obți
nute pină acum. Acesta si 
numai acesta — au afirmat 
fi — este drumul spre noi 
recorduri.

de an 
dus 
la întă-

an 
a 

nemijlocit 
economico-finan- 

a cooperativei. Evo- 
principalilor indica-

în aceeași 
de la 11 milioa- 
128 milioane lei; 
unei norme de 

crescut de 1a 28 
lei, iar cîștigul

practicării
i moderne, 

trecut, de 
98 la sută din 

cooperatorilor 
muncă au efec- 

mult decît mini- 
norme .de muncă

Emilian ROUĂ 
Aurel PAPADIUC

IN INDUSTRIA CAPITALEI

Producții sporite cu cheltuieli reduse

în ziarul „Scînteia" din 13 august a.c„ în articolul
s-au înălțat — dar nici țipenie de utilaje" era relevată ____________
lerării livrărilor unor utilaje tehnologice pentru două obiective de in
vestiții, de la oțelăria electrică nr. 2 din Hunedoara și de pe platforma 
chimică din Săvinești, aflate intr-un stadiu avansat de construcție. Iată 
răspunsurile primite din partea unităților vizate :

intitulat „Halele 
necesitatea acce-

Oamenii muncii din întreprinderile industriale 
bucureștene, puternic angajați în îndeplinirea an
gajamentelor asumate în întrecerea socialistă, au 
realizat în 8 luni ale anului o producție industria
lă suplimentară în valoare de peste 2,1 miliarde 
lei. Obținută aproape în întregime pe seama creș
terii productivității muncii, această producție se 
concretizează, printre altele, în 1 900 tone utilaje 
tehnologice, 2 430 tone laminate finite și țevi din 
oțel, motoare cu ardere internă și motoare elec
trice însumind 38 400 C.P. și, respectiv, 14 700 
kW, mijloace de automatizare electronice în va-

(Urmare din pag. I)

unitățile din consiliile 
tiste Segarcea, Plenița, 
bănești și altele.

De cîteva zile, s-a 
stringerea recoltei de porumb pentru 
boabe de pe cele 158 723 ha aflate in 
cultură. Se impune o mai bună 
mobilizare a mijloacelor de trans
port și a forței de muncă, pentru ca 
nimic din ce se. recoltează într-o zi 
să nu rămînă peste noapte în cîmp. 
Or, la această dată, aproape 15 la 
sută din cantitatea recoltată Încă nu 
s-a pus la adăpost. (Nicolae Băbălău).

lntercoopera- 
Boureni, Ro-

declanșat . și

CLUJ
Echipele de cooperatori sînt la 

lucru, La orele 7 dimineața, din gră
dina cooperativei agricole Jucu ple
caseră deja spre unitățile 
coop" primele două camioane 
cate cu legume. Peste 100 de 
culegeau vinete, castraveți, 
fasole verde și alte legume, 
pele Anei Budai, Anuței Baciu și 
Silviei Crișan, ce lucrează în acord 
global, erau avansate cu culesul. 
„Pînă acum au fost strînse 340 tone

„Agro- 
încăr- 

> femei 
roșii, 

. Echi-

1. După apelul constructorilor și 
siderurgiștilor hunedoreni adresat 
constructorilor de mașini de la în
treprinderea de mașini grele din 
București, ca aceștia să livreze mai 
devreme decît termenele contractuale 
două, cuptoare electrice, am primit 
o scrisoare de răspuns semnată de ’ 
tovarășul Sergiu Iliescu, secretarul 
comitetului de partid al unității 
furnizoare, în care se spune :

„La solicitarea constructorilor și 
siderurgiștilor hunedoreni. ținînd 
cont de cerințele stringente ale eco
nomiei naționale, colectivul între
prinderii de mașini grele din Bucu
rești a reanalizat, împreună cu repre
zentanții beneficiarului, posibilitățile 
de execuție a cuptoarelor electrice 
care urmează a fi montate in noua 
oțelărie. Deși este vorba de utilaje 
complexe, iar capacitățile de pro
ducție ale secțiilor unității noastre 
sînt încărcate tot cu fabricația unor 
utilaje de mare importanță, intens 
solicitate, conducerea întreprinderii 
și comitetul de partid au stabilit o 
serie de măsuri tehnice și organi
zatorice care să asigure livrarea 
primului cuptor electric cu cinci luni 
mai devreme față de termenele sta
bilite inițial (adică Ia 30 aprilie 
1978, în loc de septembrie 1978). De 
asemenea, vor fi depuse eforturi 
susținute pentru executarea cit mai 
rapidă a celui de-al doilea cuptor.

Pentru a ne onora aceste angaja
mente s-a elaborat' o programare 
judicioasă a fabricației, uirmărindu- 
se in detaliu felul cum se lansează 
și se execută fiecare reper, precum 
și montajul cuptorului, astfel încît 
ciclul de producție să fie redus la 
maximum. în aceste condiții, bene
ficiarul, împreună cu Ministerul In
dustriei Metalurgice, trebuie să asi-

gure strict, la datele stabilite prin 
programul de fabricație, laminatele 
și importurile de completare".

2. Inginerul șef al întreprinderii 
de utilaj tehnologic din Buzău, to-

unor asemenea utilaje de mare com
plexitate și finețe tehnică, la posi
bilitățile noastre de execuție. Pro
iectele au fost clarificate doar în 
luna februarie 1977, după care a ur
mat ciclul de aprovizionare cu ma
teriale din țară și import, iar con
tractul a fost perfectat tocmai la 10 
martie 1977. Considerăm că dacă be
neficiarul clarifica din timp docu
mentația conform cu prevederile 
legale, utilajele ar fi fost realizate

• LA

de

HUNEDOARA

termenele inițiale
cu cinci luni înainte

• LA SĂVINEȘTI — în septembrie și octombrie

varășul Nicolae Ionete, l-a informat 
pe corespondentul „Scînteii" că a 
fost recepționat semnalul privind 
urgentarea livrării celor două con
densatoare de amoniac pentru noua 
instalație de pe platforma chimică 
Săvinești. Utilajele respective au 
fost expediate imediat beneficiaru
lui. Rezervorul de amoniac mențio
nat și el între utilajele restante este 
de multă vreme gata, însă nu a luat 
drumul spre Săvinești, deoarece 
beneficiarul a respins calculația de 
preț a producătorului și refuză plata 
utilajului. De la primul refuz din 26 
iulie a.c., producătorul a revenit cu 
două adrese în care solicită rezol
varea problemei, dar soluția pe care 
trebuie să o dea forurile de resort 
in U rzic.

3. „Cele relatate de beneficiarii 
noștri de la Săvinești sînt reale — 
ne-a confirmat ing. Petre Fluture, 
directorul întreprinderii mecanice 
de utilaj chimic din București. Cu 
precizarea că au fost întâmpinate o 
serie de greutăți' cu privire la ‘adap
tarea tehnologiilor de fabricație ale

la timp. La această dată toate pro
blemele tehnice au fost soluționate, 
s-au realizat toate SDV-urile și s-a 
trecut la execuție. Cu toate că uti
lajele au un ciclu mare de fabrica
ție și presupun un volum însemnat 
de colaborări este posibil ca 4 feva- 
poratoare să fie gata in luna sep
tembrie a.c., urmînd ca 2 să fie li
vrate la începutul lunii octombrie, 
iar ultimele 2 pînă la 30 octombrie 
a.c.

Aceste termene s-au discutat și cu 
organizația de partid din atelierul 
mecanisme, iar muncitorii s-au an
gajat să depună eforturile necesare 
pentru respectarea lor. Vă rugăm să 
asigurați colectivele de constructori 
și chimiști de la Săvinești că ne vom 
mobiliza și le vom acorda tot spri
jinul în urgentarea punerii în func
țiune a instalației respective".-

ÎN CONCLUZIE :
Trebuie apreciată promptitudinea cu 

care au răspuns unitățile furnizoare 
solicitărilor beneficiarilor. în mod

deosebit se cuvine subliniată recepti
vitatea colectivului de la întreprin
derea de mașini grele din București, 
care s-a angajat să facă eforturi 
deosebite pentru, ca utilajele pe care 
le va executa să fie livrate' și să 
producă oțel cît mai repede ; cunos- 
cînd seriozitatea și priceperea tehni
că a muncitorilor și specialiștilor de 
la I.M.G. București, nu ne îndoim că 
vor face totul 
timp cit mai 
trice.

în legătură 
zervorului de 
tivul de la Săvinești trebuie să se 
rețină că este inadmisibil și contrar 
spiritului și literei reglementărilor le
gale ca un utilaj important, odată 
terminat, să nu se afle încă pe șan
tier din cauza unui litigiu asupra 
prețului. Decizia asupra livrării uti
lajului trebuie emisă imediat, ur- 
mînd ca soluția problemei financia
re. precum și răspunderile pentru si
tuația care a apărut, să fie și ele 
stabilite fără alte tergiversări de or
ganele de resort.

Din nou se pot vedea. în situația 
relatată de directorul întreprinderii 
mecanice de utilaj chimic din Bucu
rești, care sînt consecințele neînde- 
plinirii de către beneficiar a obliga
ției de a clarifica din vreme toate 
problemele tehnice și de a asigura la 
momentul optim documentația de 
execuție. Este bine ca întîrzierea în 
fabricarea utilajelor, pe care între
prinderea furnizoare se angajează să 
o reducă cît mai mult posibil, să fie 
de învățătură pentru beneficiarul din 
Săvinești iși pentru toți acei benefi
ciari și proiectanți care se preocupă 
insuficient de îndeplinirea îndatoririi 
care le revine privind punerea la 
'timp la dispoziția furnizorului de 
utilaje a documentației de execuție.

pentru a executa în 
scurt cuptoarele elec-

cu cazul nelivrărli re- 
amoniac pentru obiec-

Corneliu CARLAN

Pentru un cîștig mai bun, muntă mai bună

UN OM SERVEȘTE TREI MAȘINI — iotă o realitate în sectoarele de prelucrări mecanice 
a întreprinderii de utilaj chimic din Găești

loare de peste 120 milioane lei, 840 tone mate
riale și elemente de construcții din mase plas
tice, medicamente în valoare de 254 milioane lei, 
peste 300 tone coloranti, pigmenți organici, lacuri 
și vopsele, 437 mii mp țesături și altele. Tot
odată, ca urmare a preocupărilor susținute pen
tru realizarea unor produse competitive, de bun 
nivel tehnic și calitativ, au fost depășite și sar
cinile planului la export, iar cheltuielile mate
riale la o mie lei producție marfă au fost reduse 
cu 1,3 lei în șapte luni. (D. Tircob).

PRODUCTIVITATE DE CÎTEVA ORI MAI MARE — 
prin mecanizarea operațiunilor de dezbatere a 
pieselor turnate. Punem imaginea în atenția altor 
unități similare, unde această operațiune se execută 

încă manual, cu ciocanul

(Urmare din pag. I)

De la 
„descurcă-te cum poți“, 
la organizarea științifică 

a muncii
Unitatea din Găești este relativ 

nouă, fiind dotată cu mașini și u- 
t.ilaie moderne. A început să produ
că in urmă cu numai 8 ani. Era nor
mal ca dotarea cu tehnică modernă 
să fie însoțită de o organizare mo
dernă. rațională, a fluxurilor de fa
bricație. In realitate, de la un an 
la altul, tocmai in acest perimetru 
al organizării interne s-a mers pe 
linia improvizațiilor. S-a ajuns, la un 
moment dat. dună cum se exprima 
plastic un muncitor, să se lucreze 
după principiul „descurcă-te cum 
poți". Șeful de atelier iși lua sub 
braț documentația utilajului ce urma 
să fie fabricat și începea, Împreună 
cu oamenii din subordine, să caute 
materialele în depozit, anoi să le de
biteze. să le roluiască, să Ie îmbine, 
să le sudeze ș.a, Se lucra ne apu
cate. intr-un stil meșteșugăresc. Cro- 
nometrind o zi de muncă obișnuită 
reieșea că cel puțin un sfert din 
timpul productiv era irosit. Oamenii 
erau nemulțumiți, plecind acasă cu 
câștiguri simțitor diminuate. Regula 
riguroasă a repartiției — „după mun
că si răsplată !“, nu putea fi încăl
cată.

— în vara anului trecut, în adu
narea generală a oamenilor muncii, 
cîtiva muncitori au ridicat deschis 
citeva probleme cu care se confrun
ta colectivul și care 
cinste deloc — ne 
Sănduțu, directorul 
ții. Cu energie s-a

întreprinderii să acționeze hotărît 
pentru a asigura din timp portofo
liul de comenzi și documentația de 
execuție a utilajelor chimice, la ni
velul sarcinilor de Plan. De aseme
nea, s-a cerut să se; acționeze pen
tru organizarea rațională, științifică, 
a fluxurilor tehnologice. “Imediat s-au 
făcut deplasări la principalii bene
ficiari și. ceea ce se părea a fi im
posibil. s-a realizat : am asigurat din 
timp comenzi și documentația pen
tru întreaga producție a acestui an. 
Cu bune rezultate s-a desfășurat și 
acțiunea de așezare logică a fluxu
rilor de producție. Tocmai in acest 
domeniu, am avui cel mai mult do 
lucru.. Cu toate că era evidentă ine
ficienta vechii organizări interne, oa
menii o acceptau pentru că se o- 
bișnuiseră cu ea. Unora, chiar le con
venea, deoarece după „paravanul" 
neajunsurilor organizatorice iși per
miteau să lucl'eze mai lejer, să 
senteze.

Se cuvine apreciată, în aceste 
prejurări. fermitatea cu care s-a 
cut la reorganizarea fluxurilor, 
luat măsura ca debitarea tuturor 
componentelor utilajului chimic, in
diferent de atelierul in care se reali
zează. să se facă centralizat. în con
tinuare, 
cializate 
Iată că.
lambicat 
desprins 
bine structurate în ansamblul între
prinderii. Comenzile pentru fiecare 
utilaj se lansează pe fișe și suban- 
samble și pe sectoarele de fabrica
ție, după un program riguros stabi
lit. pe faze și termene precise între 
principalele segmente ale angrenaju
lui productiv — debitare, roluire, su
dură, control nedistructiv — asigu- 
rindu-se o cit măi bună coordonare, 
în acest fel se elimină timpii nepro
ductivi. se asigură o urmărire, pas 
cu pas. a fiecărui utilaj, de la lan
sarea in fabricație pină la livrarea 
lui.

ab-

îm- 
tre- 
S-a

s-au constituit brigăzi spe'- 
ne operații și pe utilaje, 
în scurt timp, dintr-un a- 
angrenaj organizatoric s-au 
cîteva sectoare specializate,

nu-i făceau 
spune ing. Al. 
tehnic al unită- 
cerut conducerii

de legume —
Șerban, șeful 
cipă la lucru 
de oameni. Starea de maturitate a 
produselor ne obligă să grăbim re
coltatul". Și la cooperativele agri
cole Vad, Mintiu, Cășei, Cîțcău

ne spune ing. Stelian 
fermei. De azi, parti- 
un număr mai mare

la ora 10,agricolă din Răscruci,
deși era recoltată O\ mare cantitate 
de legume, căci echipele Măriei Ba- 
ciu și Corneliei Morar au intrat 
dis-de-dimineațâ în lan, nu ve
neau mașinile I.L.F. să le ridice. Ba 
mai muit, nu aveau nici ambalaje

TULCEA
Recoltatul sfeclei de zahăr și al 

florii-soarelui constituie, in continua
re. lucrări prioritare pentru lucrătorii 
ogoarelor tulcene. Dacă cu o săptă-

sute de cooperatori se aflau în 
grădinile de legume. Printr-o bună 
organizare a muncii, lucrările avan
sează repede. „Acum culegem faso
lea de pe ultimele hectare — ne ex
plică ing. Sanda Puriș, șeful fermei 
legumicole de la cooperativa agri
colă din Apahida. Am livrat la uni
tățile de stat 70 tone castraveți, cu
legem roșii șl alte produse".

După cum s-a văzut, printr-o am
plă mobilizare a cooperatorilor la 
lucru s-a reușit să se strîngă o mare 
cantitate de legume. Dar transpor
tul acestora întîrzie. La cooperativa

îndestulătoare. „Și noi o ducem rău 
cu ambalajele de la I.L.F. — ne 
spunea brigadierul legumicol Si- 
mion Cociș de la cooperativa agri
colă Iclod. Noroc că noi avem con-, 
tracte și cu întreprinderea de con
serve „11 Iunie" din Dej, care este 
mai promptă în preluarea produse
lor. Altfel, am fi nevoiți să le de
pozităm în cîmp".

Iată deci că, pe lingă constatări 
bune, există și unele carențe în pre
luarea produselor, carențe ce tre
buie înlăturate cit mai repede. (Al. 
Mureșan).

mînă în urmă ritmul recoltării sfeclei 
era sub prevederile graficelor înche
iate între producător si beneficiar, in 
prezent acesta este superior. Numai 
că aceasta produce acum necazuri. Pe 
3 septembrie, de exemplu, la secto
rul de primire din comuna Mihail 
Kogălniceanu al Fabricii de zahăr 
din Tăndărei se afla în stoc o canti
tate de peste 1 700 tone de sfeclă, în 
timp ce alte aproape 50 de autoca
mioane si tractoare cu remorci aș
teptau la descărcare de mai multe 
ore. Pentru aceeași zi erau asigurate

vagoane C.F.R, doar pentru maxi
mum 700 tone. Restul rămîne pe 
rampă. în bătaia vîntului si dogoa
rea soarelui. De ce această necon
cordantă dintre ritmul recoltării, cel 
al preluării si transportării ? Ne răs
punde inginerul Vasile Macavei. di
rector adiunct a.l direcției agricole 
județene : „Sectorul de preluare nu 
si-a organizat temeinic activitatea, 
nu a reușit pînă acum nici măcar 
să amenajeze drumul de acces, să 
asigure bascula si cintarele necesare 
pentru controlul calității produsului. 
Totodată, in sector este mare risipă, 
multă sfeclă a fost strivită din ne
glijență de roțile mijloacelor de trans
port. La rîndul lor. în ultimele zile, 
cooperativele agricole Turda. Mihai 
Bravu. Frecătei s.a. nu respectă pre
vederile graficelor de livrare, recol
tând si predînd beneficiarului canti
tăți mult mai mari decît poate prelua 
acesta. în sfîrșit, s-a adăugat și con
tinuă să se adauge insuficienta va
goanelor. care face ca transportul să 
nu fie ritmic, sfecla să se deshidra
teze pe rampă". Iată o problemă care 
trebuie rezolvată grabnic pentru ca 
nimic din recolta de sfeclă să nu se 
piardă; (Ernesto Mihăilescu).

„Cheia“ succesului — 
lucrul la mai multe 

mașini și acordul global
într-unul din atelierele secției de 

prelucrări mecanice, discutăm cu fre
zorul Gavrilă Marian :

— Cite mașini sînt în atelierul în 
care lucrați ?

— 30 de mașini de frezat.
— Cîte funcționează în prezent ?
— Toate, absolut toate !
— Totuși, nu vedem decît 10—11 

muncitori în acest schimb. Care-i ex
plicația ?

— Au fost, pînă nu de mult, tot a- 
titia muncitori cite mașini. Adică, o- 
mul și mașina. Apoi, de cînd am 
trecut la munca în acord global, am 
văzut că sîntem prea multi. Ne-am 
organizat mai bine munca si am 
demonstrat că un om poate servi cîte 
două mașini. în scurt timp, ne-am 
dat seama că putem servi chiar și 
trei ma-șini.

— La cîte mașini lucrați dumnea
voastră ?
‘— La 3—4, la cîte este nevoie. Und.e 

văd că este nevoie, intervin. Doar 
am spus că lucrăm în acord global. 
Am tot interesul. La fel fac și co
legii mei.

— De ce ?
— Cum de ce 1 Faci piese mai mul

te în schimbul tău. cîștigi mai mult. 
Am sta și peste program, dar nu se 
poate, că vin cei din schimbul II și 
după ei cei din schimbul III. Lu
crăm în trei schimburi complete. E 
normal : ies piese, ies și bani. Alt
fel nu se poate.

— Cît câștigați în plus față de re
tribuția tarifară într-o lună ?

—. Păi. odată adunați cei 280 lei 
pe care-i iau în plus ca urmare a 
majorării retribuției, începînd din 
vara aceasta. Apoi, cît să zic, 
15—20—25 la sută peste asta tot mai 
încasez. Cum spuneam, după cum lu
crăm.

...Am discutat în continuare pe a- 
ceastă temă cu încă 5 muncitori și 
maiștri. Toți, absolut toți sînt la u- 
nison în apreciere: muncești mai 
bine, cîștigi mai bine ! Iar pentru 
ca, în ansamblu, colectivul fiecărui 
atelier să fie direct cointeresat în 
mai buna organizare a lucrului și 
folosirea timpului de lucru, s-a in-

trodus si extins acordul global. în 
prezent. 65 la sută din muncitori lu
crează în acord global, față de nu
mai 30 la sută în anul trecut. Pină 
la sfirșitul anului, această pondere 
va ajunge la 75 la sută. Cit despre 
avantajele — de-a dreptul miraculoa
se in acest caz — ale introducerii 
acordului global ne vorbesc cîteva 
date sintetice : în atelierele prelu
crătoare, indicele de folosire a ma
șini lor-unelte este de 86,4 la sută ; 
lună de lună, in acest an. toate a- 
tclierele care lucrează in acord glo
bal au realizat și depășit — Si încă ♦ 
substanțial, cu 20—30 la sută ! — sar-, 
emile de olan,; a acționat prompt si 
eficient opinia colectivului pentru în
tărirea disciplinei — indicele de u- 
tilizare a fondului de timp maxim 
disponibil atingind un nivel record, 
de aproape 97 la sută !

Iată încă un mod de acțiune con
cret, jdeosebit de eficient. în vederea 
formării si întăririi spiritului colectiv, 
de echipă :

— Am constatat — ne spune to
varășul Nicolae Mindrican, secreta
rul comitetului de partid — că in 
ședințele lunare de partid sau de 
sindicat se criticau o serie de nea
junsuri care dacă erau înlăturate la 
timp ciștigam timp prețios pentru pro
ducție. Așa s-a născut ideea ca. la 
fiecare sfîrșit de săptămînă, șeful 
fiecărei formațiuni de lucru să facă 
o analiză scurtă, concretă. în legă
tură cu principalele deficiente sem
nalate în activitate în săptămina res» 
pectivă : absențe, stagnări în func- 

. ționarea utilajelor, „goluri" în apro
vizionare ș.a. La aceste analize parti
cipă un membru al comitetului de 
partid sau al consiliului oamenilor 
muncii. Operativ, pe baza discuțiilor 
concise, „la obiect" se stabilesc mă
suri imediate. Măsurile a căror apli
care depășește competența formației 
de lucru respective sint aduse la 
cunoștința conducerii întreprinderii, 
comunicindu-se finalizarea lor. în a- 
cest fel. consultînd permanent oame
nii, antrenîndu-i în soluționarea u- 
nor probleme, a crescut simțitor spi
ritul de disciplină, s-a întărit răs
punderea în munca fiecăruia.

Dacă mecanizarea 
și automatizarea...

...în secția de cazangerie ni se pre
zintă. cu justificată mîndrie. o in
stalație de Sudură automată... „Se 
fac adevărate minuni cu această in
stalație" — aflăm de la un maistru, 
într-o hală alăturată întîlnini o in
stalație similară. într-adevăr. mun
citorii cu care discutăm ne confir
mă că „se fac adevărate minuni cu 
această instalație". Productivitatea 
muncii ajunge să fie dublată. în plus, 
calitatea 
nătătită.

— De 
latia de ____
trebăm pe sudorul Marin Mihai.

— De vreo patru-cinci zile.
— De ce.?
— Mi se pare că nu sînt lucrări 

programate...
Da, acesta este adevărul. Cele două 

instalații sînt de înalt randament ; 1
existe și oameni pregătiți, cu efor
turi deosebite, pentru a lucra la a- 
ceste instalații, numai că nici una 
dintre ele nu este folosite la capa
citatea maximă. Cauza este cea pre
zentată de sudorul Marin Mihai. Și 
mai mult, cauza este bine cunoscu
tă de către conducerea unității. Dar 
nu s-au luat încă măsurile necesare 
pentru a asigura programarea pro
ducției în așa fel ca aceste instala
ții de înalt randament să funcționeze 
fără întrerupere. După cum rezerve 
nevalorificate existe și în domeniul 
mai bunei folosiri a forței de mun
că — unitatea avînd încă un număr 
de 90 de lucrători necalificați.

Este, desigur, pozitiv faptul că a- 
eemenea rezerve reale sînt cunoscu
te de către conducerea unității. Dar 
aceasta nu e suficient. Mai hotărît 
trebuie acționat pentru ca neîntîrziat 
fiecare posibilitate de ridicare a ran
damentului muncii să fie Imediat 
fructificată. Societatea noastră, noi 
toți avem nevoie de înaltă producti
vitate — chintesență a eficienței cu 
care cheltuim munca socială, sursă 
Inepuizabilă de .ridicare a bunăstării 
poporului.

sudurii este simțitor imbu- 
Și totuși...
cînd nu funcționează insta- 
sudură automată ? — îl in-
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10.00 Concert educativ
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un timp de rodnică, multilaterală
participare la viața cultural-artistică

Joi, 1 septembrie, ora 4 după- 
amiază : în sala de spectacole a clu
bului Șantierului naval Oltenița se 
pregăteau instalațiile sono, se verifi
cau luminile. Mai era doar o singură 
oră pînă la începerea concertului 
ansamblului folcloric „Doina Arge
șului" din Pitești. Instrumentiștii au 
intrat în scenă să-și strunească ar
cușurile... Atmosferă tipică înainte 
de concert. Afișele mari de la in
trare anunțau vedetele spectacolului. 
Și tinerii se grăbeau 
bilete...

Răsfoim agenda de 
lui și vedem notate ___
fiecare zi. De exemplu : 
20 august. S-a ținut o expunere in
titulată „File din istoria patriei", s-a 
desfășurat montajul literar „Din ste
jar, stejar răsare", apoi muzică, dans, 
la discotecă. Din iunie și pînă la 1 
septembrie aici au fost în turneu : 
Teatrul „Ion Vasilescu", ansamblul 
„Rapsodia română", ansamblul „Doi
na Ilfovului", Teatrul de revistă din 
Pitești. în fiecare sîmbătă și dumi
nică la „Clubul actualităților" se pro
pun concursuri, dezbateri pe 
politice, științifice. Există un 
de muzică", unde profesorii 
schi Ilarion și Dragoș Viorica au re
ușit în numai șase luni 
fanfară ; s-a cumpărat 
nouă de instrumente 
muncitori și elevi, au 
ciute la tubă, fligom...
23 August au avut primul 
public. Este cunoscut și 
folcloric care activează la 
șantierului naval. A obținut și pre
mii la concursuri internaționale in 
Franța, Spania, R.S/F. Iugoslavia. 
„Este deosebit de importantă pentru 
noi — spune Mateiaș Elena, secre
tara comitetului orășenesc de partid 
— activitatea clubului șantierul ui 
naval. Ea polarizează atenția tineri
lor din întregul oraș Oltenița. Și 
sînt în orașul nostru mii de tineri 
care vor să-și petreacă timpul liber 
în mod plăcut, instructiv, să np-și 
risipească orele în zadar. Avem un 
cinematograf și un „Cluh al elevilor" 
care este util mai ales in perioada

să-și cumpere

lucru a clubu- 
activitățile din 

sîmbătă,

teme 
,,cerc 

Covar-

să formeze o 
o garnitură 
și 16 tineri,, 

învățat să 
In ziua de 

concert 
ansamblul 

clubul

vacanțelor, și în curînd va fi gata, 
după reparații capitale, „Clubul ti
neretului" ; dar lăcașul de cultură 
care se impune este, fără îndoială, 
clubul șantierului naval. Și tinerii 
sînt interesați să participe la dez
bateri, să fie membri ai cercurilor 
tehnice (există un cerc de depanare 
radio—T.V.), ai brigăzii artistice, să 
vină la serile de film, la concerte".

Numai la Șantierul naval Oltenița 
sînt aproape 3 600 de muncitori, din
tre care 50%. sub 30 de ani. Ne gîn- 
dim și la elevii Grupului școlar, 
adică cei care frecventează cursurile

sportive ; și, tn general, activitatea 
culturală este astfel organizată incit 
să le trezească interesul pentru fru
mos, pentru artă, timpul lor liber să 
însemne și divertisment și instruire".

Intr-adevăr, Oltenița, vechiul tîrg 
știut de lume la început de veac 
doar ca „așezare slobodă unde se lu
cra negoțul și meseriile", pe care 
Alexandru Vlahuță o numea „sche
lă de grîne", este astăzi un mare 
șantier cu moderne întreprinderi in
dustriale, cu unități economice ca- 
re-și înscriu an de an realizările în 
harta industrială a țării. Un oraș în

Liceului industrial, sau ale Școlii 
profesionale de 3 ani, ale Școlii de 
maiștri, cei care învață meseriile de 
sudor, lăcătuș, electrician, tubulator. 
La numărul acestora se adaugă cel 
al tinerilor de la filatura „Oltenița", 
o întreprindere cu peste 3 400 de 
muncitori în care media de vîrstă 
este de doar 24 de ani. Apoi, cei care 
lucrează la I.P.I.L.F. (întreprinderea 
de prelucrare și industrializare a le
gumelor și fructelor), în virf de se
zon, peste 1 000 de tineri, și lucră
torii de la cooperativa „Dunărea", 
cooperativă meșteșugărească cu sec
ții de croitorie, țesătorie de covoare, 
marochinărie, în care majoritatea 
angajaților, in total 2 000, sînt tineri 
care se califică la locul de muncă. 
„Pentru ’ toți aceștia, adăuga Roșu 
Victor, secretar al comitetului orășe
nesc de partid, s-au creat condiții de 
muncă, de învățătură, de calificare, 
sînt deschise toate căile pentru per
fecționarea lor, așa cum sînt larg des
chise porțile spre cele două licee pe 
care le avem aici : Liceul „Alexan
dru Sahia" pe lingă care există și 
două clase pentru calificare — fila
tură. și Liceul industrial din cadrul 
Grupului școlar al șantierului naval : 
pentru ei s-au construit cele trei baze

care tinerii au un important cuvînt 
de spus. „După orele de muncă, de 
studiu — spune Nicolae Gheorghi- 
șan, un entuziast animator al vieții 
culturale, 
rului naval 
care știu 
sint buni 
•țesătoare
Oltenița 
precum Chirnogi,
Curcani, Căscioarele, vin să se cali
fice la locul de muncă, toți aceștia 
deci sînt invitați la activitățile clu
bului nostru. Nu numai la filme și la 
seri de dans, dar și la bibliotecă și 
la discuțiile din cadrul „Agendrt po
litice" ; așa cum in această diipă-a- 
miază îi invităm la concertele de 
muzică populară ale ansamblului fol
cloric piteștean. Acesta este scopul 
nostru, obiectivul muncii noastre : să 
oferim tinerilor din orașul nostru — 
fie că sînt muncitori ai șantierului 
naval sau ,aj cooperativei meșteșu
gărești „Dunărea" sau elevi, așa 
cum am mai spus — posibilitatea ca 
în orele petrecute aici să se instru
iască, să se documenteze. Să foloseas
că din plin timpul liber de care dis
pun".

La ora 5 după-amiază, joi, 1 sep-

directorul clubului șantie- 
tinerii muncitori, cel 

meseria de electrician, sau 
sudori, lăcătuși sau tinerele 
sau cei care vin acum în 
din comunele învecinate, 

Mitreni. Ulmenl,

tembrie. sala clubului Șantierului 
naval Oltenița era arhiplină. A în
ceput concertul, cîntă Ionela Prodan. 
Părăsim sala de spectacol, ca să vi
zităm căminele muncitorești și locu
rile de agrement, stadionul și „Clu
bul tineretului". Interlocutorii noștri 
ne vorbesc despre noile acțiuni cul- 
tural-artistice, acțiuni inedite, care 
vor fi împlinite în acest an. Se gîn- 
desc la „seri de poezie și muzică" în 
care să invite actori de frunte ai sce
nei românești, cîntăreți de muzică 
folk. Pînă cînd casa de cultură a o- 
rașului va fi gata, deci vor exista 
condiții mai bune pentru montarea 
spectacolelor lirice, vor propune so
liștilor Operei Române, operetei 
bucureștene să susțină pentru tine
rii din Oltenița recitaluri cu arii și 
duete, pagini celebre din literatura 
muzicală 
Ei știu 
ti neri. i 
nici o 
ră. iar 
nu are i
doresc. De asemenea, echipa de tea
tru are rezultate mai slabe, în parte 
și din cauză că nu prea au piese, nu 
găsesc broșuri de „Teatru scurt", iar 
cînd ajung în fine,în posesia lor iși 
dau seama că subiectele sînt mult 
prea depărtate de viața lor, de preo
cupările lor... Și bineînțeles, din tot 
ceea ce se organizează aici nu tre
buie să lipsească reuniunile tine
rești, serile de dans. Este firesc să 
se ofere tinerilor, ei înșiși să-și or
ganizeze petrecerea 
într-o ambianță cu 
rească.

O după-amiază la 
rului naval Oltenița. Cele 
locuri din sala de spectacole 
cupate. Printre spectatori : muncitori 
de la șantierul naval, țesătoare, elevi 
de la liceul industrial, tineri cărora li 
s-au creat condiții optime de instrui
re și de participare la o' bogată viață 
cultural-artistică.

DUMINICA,
4 SEPTEMBRIE 1977

PROGRAMUL 1
8,60 Sportul pentru toți
8,15 Tot înainte !
9,20 Film serial pentru copil
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10.00
11.40
12,30
13,00
13,05
14,00

PROGRAMELE 1 ȘI 2

17,00

21.55
22,25

Viața satului 
Bucuriile muzicii 
De straja patriei
Telex
Album duminical
Fotbal : Dinamo București — 
Universitatea Craiova
Film serial : Linia maritimă One- 
din
Floarea din grădină
Micul ecran pentru cel mici
1 001 de seri
Telejurnal
File de istorie : Capidava
Film artistic : „36 de ore" —
producție S.U.A. Premieră TV. 
„7 note... vesele 1“
Telejurnal

Paul ANGHEL

i românească și universală, 
că. deși aici trăiesc multi 

in orașul lor n,u există 
formație de muzică ușoa- 

..cercul de artă plastică" 
încă rezultatele pe care le

timpului 
adevărat

clubul

liber 
tine-

Șantie-
500 de 
sint o-

Smaranda OȚEANU

Tehnologia didactică—la nivelul exigențelor 
actuale ale perfecționării învățămîntului

PUNE UMĂRUL

UNDE ESTE MAI GREU
((Jrmare din pas. I)

Iu jurul orei 11,00
Posturile noastre de televiziune 
vor transmite direct sosirea Ia 
Sofia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, vor 
efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Bul
garia

16.30 Emisiune in limba maghiară
19,00 Patrie de cîntece șl flori
19.20 1 ooi de seri
19.30 Telejurnal
19,50
20.30
21.30
21.55
22.20

Panoramic
Odiseea. Episodul 4
Cadran mondial
Maeștri ai scene! lirice românești 
Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 Tineri soliști de muzică populară
16,50
17.05
17,40

Reportaj TV
Tntilnire cu satira și umorul
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală
Pentru căminul dumneavoastră

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală

18,15
18.30 Bucureștiul necunoscut
18,55 Film serial pentru copil : Cuoro, 

Episodul 5
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Emisiune de știință
20.20 Seară de operetă : „Spune, ini

mioară, spune" de Elly Roman 
Telex
Actualitatea bucureșteană 
Film serial : Regan

21,05
21.10
21.30

„Scrisoare de la Rahova
J

în cuvîntarea rostită la 
Plenhra C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie a.c.._ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
că etapa de așezare a în- 
vătămintului pe o bază 
nouă. în concordantă cu 
prevederile Programului 
partidului s-a încheiat, ur- 
mind ca ulterior să se pro
cedeze la unele mici co
recturi ne care le va im
pune viața. Totodată, acum 
un accent deosebit trebuie 
pus, în continuare, pe mo
dernizarea predării cunoș
tințelor. pe perfecționarea 
procesului de transmitere 
a celor mai noi și valoroa
se date ale științei, tehni
cii. culturii, astfel incit să 

bine 
gata 
con- 
pro-

cele două accepții obișnui
te ale conceptului mențio
nat : ca „totalitate a mij
loacelor materiale folosite 
in procesul de predare-în- 
vătare" sau ca „aplicare a 
principiilor științifice ale 
instruirii". Se impune sem
nificația care atestă că 
tehnologia didactică include 
elaborarea strategiilor opti-

lui au îndatorirea să-și folo
sească capacitatea si perse
verenta pentru elaborarea 
unor lucrări care să pună 
în lumină noua semnifica
ție a tehnologiei didactice, 
să prezinte strategii, mo
dele și mai ales să arate 
cadrelor didactice cum să-și 
întocmească, in funcție de 
specificul muncii lor. ase-

puncte de vedere

dăm societății oameni 
pregătiți, competenți, 
să-și aducă întreaga 
tribuție la realizarea 
gramului de ridicare a so
cietății pe noi trepte de 
civilizație materială și spi
rituală.' De aceea, sînt ne
cesare căutări creatoare in 
vederea găsirii funcționali
tății optime a cadrului or
ganizatoric stabilit, care vi
zează în mod prioritar 
modernizarea neîncetată a 
conținutului și perfecțio
narea tehnologiei didac
tice, in lumina concep
ției partidului despre inte
grarea invătămintului cu 
cercetarea si producția, cu 
practica socială. Realizarea 
unei asemenea sarcini soli
cită un deosebit si perse
verent efort de inovare. în
temeiat pe valorificarea 
experienței scolii si gîndirii 
pedagogice românești și 
pe asimilarea selectivă 
a achizițiilor înaintate ale 
invătămintului si științelor 
educației pe plan mondial. 
Prin complexitatea si am
ploarea sa. un asemenea 
efort depășește capacitatea 
cercetării specializate, ori- 
cît de puternică ar fi a- 
ceasta. solicitind inițiativa, 
spiritul prospectiv si par
ticiparea creatoare a tutu
ror cadrelor didactice,

în ceea ce privește teh
nologia didactică, acțiunea 
de renovare a ei nu se poa
te limita doar la 
tătirea metodelor, 
elor si mijloacelor 
noscute și nici la 
rea altora, ci reclamă 
primul rînd — reevaluarea 
si restructurarea conceptu
lui însusi de tehnologie di
dactică. în funcție de exi
gentele concepției asupra 
integrării, al cărei liant 
este munca. Numai pe a- 
ceastă bază teoretico-meto- 
dologică înnoită se poate 
edifica sistemul cunoaște- 
re-actiune propriu unei 
tehnologii didactice efi
ciente.

în noua etapă de perfec
ționare a invătămintului 
nostru, au devenit inadec
vate. după opinia mea.

îmbună- 
procede- 
deia cu- 
inventa- 

îri

me pentru realizarea unor 
obiective educaționale bine 
definite prin corelarea și 
valorificarea deplină a po
tențialului de predare-în- 
vătare si prin evaluarea 
precisă a rezultatelor. Alt
fel spus, tehnologia didac
tică răspunde la întreba
rea : fiind date, pe de o 
parte, resursele si restric
țiile (psihologice, științifi
ce. s.a.). iar pe de altă par
te obiectivele învățării, ce 
se poate face pentru rea
lizarea integrală a celor 
din urmă ?

Componenta „resurse" 
este cea mai importantă și 
se referă la muncă — res
pectiv la ansamblul activi
tăților la care participă ele
vii. cadrele didactice, me
diul social — la timp, mij
loace tehnico-matcriafe si 
mijloace financiare. Pro
blema esențială pe care 
trebuie s-o rezolve tehno
logia didactică este folosi
rea deplină, maximală a 
acestor resurse. Valorifica
rea principiului muncii 
presupune activizarea ele
vilor. cadrelor didactice, a 
celorlalți factori educativi ’ 
si creșterea continuă a ca
pacității lor de influențare 
formativ-educativă a tine
retului. Utilizarea intensi
vă a timpului necesita par
ticiparea activă a elevilor 
si profesorilor la activități 
de predare, cercetare, pro
ducție si la acțiuni social- 
politice. care contribuie ho- 
tărîtor la sporirea efica
cității instruirii-educării și 
implicit la integrarea so
cială a tinerilor. Utilizarea 
cu mai mare sau mai mică 
eficientă a mijloacelor de 
invătămint si a celorlalte 
mijloace tehnico-materiale 
folosite pentru formarea 
elevilor depinde de adopLa- 
rea lor in modalități dife
rite. potrivit specificului 
fiecăruia. în funcție de 
scopurile bropuse.

Perfecționarea în acest 
sens a tehnologiei didactice 
nu se poate produce în 
cîteva săptămîni sau luni, 
dar nici nu trebuie să rămi- 
nă in urma actualei etape 
de perfecționare a învâță- 
mîntului. Oamenii de știin
ță și organele de îndrumare 
și control ale învățămîntu-

menea modele. în strînsă 
legătură cu această muncă 
de orientare, este necesar 
să se extindă și să se in
tensifice acțiunea de inova
re in invătămint prin culti
varea climatului productiv, 
de dezbatere îndrăzneață 
— de care depinde in mare 
măsură transformarea fie
cărei scoli intr-un labora
tor de creație pedagogică. 
Există, bineînțeles, o boga
tă experiență practică, con
cretă, in școlile noastre. Se 
conturează, pe plan mon
dial direcții interesante de

aprofundare si mai inten
să valorificare a valențelor 
'procesului de învățare, a 
relației profesor-elev. Ei 
bine, toate acestea trebuie 
să aiungă mai operativ și 
efietent la citnqștiMa ca-»- 
drelor noastre didactice, 
pentru o reevaluare si îm
bogățire a muncii fiecăruia, 
în funcție de acestea, se 
cuvine regîndit și în orice 
caz îmbunătățit sistemul 
de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor didactice și 
integrarea acestuia 
cetarea pedagogică 
hologică.

Este deci vorba 
stil perfecționat, 
de
ror
școala, un stil intr-adevăr 
comunist, pe măsura telu
rilor ce stau în fata învătâ- 
mîntului. a potențialului cu 
care sînt înzestrați educa
torii si a condițiilor create 
de partid activității lor.

cu 
și

cer- 
psi-

unde 
modern 

a munci al tutu- 
celor care slujesc

Dr. Emilian DIMITRIU
Institutul de cercetâri 
pedagogice și psihologice

intocmai a obiectivelor stabilite fie
cărui loc de muncă. Să se considere 
militant neobosit pentru realiza
rea întocmai a programului partidu
lui de dezvoltare economico-socială 
a țării. Să se simtă el însuși chemat 

.. in a transpune î.n operă, la locul lui 
de muncă, planurile . îndrăznețe de 
înflorire continuă a României socia
liste.

în același timp, este de datoria co
muniștilor. a tuturor constructorilor 
socialismului de a stimula — prin 
fapta de muncă, prin atitudinea îna
intată, prin exigența și consecvența 
revoluționară — opinia publică îm
potriva manifestărilor retrograde în 
îndeplinirea întocmai a îndatoririlor 
și răspunderilor încredințate, de ne
glijență și risipă, de activitate lip
sită de eficientă, manifestări ce con
travin spiritului revoluționar, norme
lor eticii și echității socialiste. Fie
care. la locul lui de producție — in 
uzină ori pe ogor, la planșetă ori la 
catedră, orjunde muncește — să dea 
măsura exactă a puterii lui de mun
că pentru sporirea avuției societății, 
pentru ca din această avuție să poală 
primi in raport cu cit a adăugat. Să 
milităm fiecare pentru a spori ne
contenit zestrea noastră de înfăptuiri, 
să dovedim prin fapta noastră dura
bilă spiritul revoluționar care ne 
animă. înțelegerea comunistă a im
perativelor acestui timp de mari /în
făptuiri, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

„Romanul" lui Paul An
gliei este alcătuit dintr-o 
succesiune de episoade, a- 
proape cinematografice, 
surprinzînd momente din 
zilele luării Rahovei in no
iembrie 1877. Prin diversa 
procedee, autorul lărgește 
insă sfera evocării, apropi- 
indu-se ori îndepărtindu-se 
cu un invizibil obiectiv de 
cîmpul propriu-zis al ope
rațiilor. Intrăm, astfel. în 
corturile comandanților de 
pe front, spre a reveni apoi 
în București, la masa unde 
iși ia micul dejun familia 
unui ofițer aflat undeva în 
linia întîi, trecem in revis
tă trupele din fața Ra
hovei odată cu tinărul 
colonel Slăniceanu spre a 
ne lăsa apoi purtați de tră
sura ce străbate la 
Bucureștii acelei 
învăluite 
kensiană • .-------- .
torul privește cu un ochi 
detașat scene „tipice" pe 
care evoluează personaje, 
familii, comandamente, ar
mate. Este evidentă inten
ția ca „Scrisoarea de la Ra
hova" tă.
asemenea 

unor 
reprezentative, 

... unei părți a 
cietății românești _ a mo
mentului nu atît prin 
personaje ori caractere, cit 
prin mentalități. Autorul 
este mai întîi un sociolog 
al istoriei care „vede" în
tr-un fragment atitudinea 
caracteristică. La micul de
jun al familiei Rășeanu, un 
erou al frontului venit de 
la Plevna constată cu oa
recare jenă că, „martor o- 
cular", știe mult mai puți
ne lucruri despre eveni
mentele in care a fost im
plicat decît interlocutorii 
săi. El trăiește sentimentul 
unei bizare „exproprieri".

Scena culminează cu sfa
tul blîndei doamne Rășca- 
nu care „i-a șoptit in fran
țuzește" : „Dacă vrei să 
studiezi, treci in bibliotecă. 
E mai multă liniște" I A- 
ceastă „liniște" studioasă, 
emblematică, exprimă o 
întreagă mentalitate. Ace
lași Toma Nicoară desco
peră apoi un București 
cuprins de forfotă, de fe
bra marilor și bruștelor 
prefaceri, într-un amestec 
debordant de obiceiuri 
vechi și noi, animat de fre
nezia progresului rapid. 
Scriitorul ne dă în descrie
rea orașului scos pe stradă 
ca la paradă, pagini an
tologice : o lume teatra
lă, fără perdele la feres- • 
tre, resimțind o mare plă
cere de a merge pe stradă 
ca pe scenă, de a face to
tul spre a atrage aten
ția si a fi privită. Există in 
toate aceste semne și see-

pas 
toamne 

într-o ceată dic- 
ș.a.m.d. : scrii;

ne ale vieții „pașnice" o 
reală aspirație spre pro
gres tradusă intr-un soi de 
lăcomie de forme noi, a 
căror funcție nu este tot
deauna înțeleasă. O nouă 
burghezie, abia ieșită din 
armura obiceiurilor feuda
le, iși manifestă cu sno
bism proaspăta aspirație 
spre Occident, dar aspira
ția este ea însăși foarte o- 
rientală. Pofta de viată se 
exprimă în voința de „a 
avea" într-un chip senza
țional, enorm si baroc. Su
gestia coexistentei forme
lor de aspirație spre o 
civilizație adecvată tim
pului și de înțelegere a 
progresului este excepțio
nală în astfel 
gini. ______
greșului recent 
pătură 
le

în astfel de pa- 
Monumentelbr pro- 

o anume 
„suprapusă" nu 

întrevede esența, ci

epocă, scrisori de front, 
imaginea consacrată si pro
pria ipoteză conduce la 
scene care se rețin, autorul 
avînd o puternică imagina
ție a vieții. Deși autorul 
are mereu aerul și tonul că 
evocă fapte, personaje,'eve
nimente cunoscute, din cind 
in cînd ele ies brusc din 
„ramă" arătînd laturi ne
cunoscute, oarecum mis
terioase pentru ele insele : 
privindu-se pentru prima 
oară in oglindă îsi descope
ră chipul. Este foarte greu 
de stabilit cu precizie in 
fiecare caz in parte punctul 
de trecere de la evocare la 
ficțiune, momentul în cate 
personajele iau cunoștință 
—. cu spaimă, cu neliniște 
ori cu mirare stupefiată — 
de ele însele, de ceea ce 
credeau că știu fără să fi 
văzut. Arta autorului con-

nea 
ne 
ta .

să reconstituie prin 
scene atitudi- 
categorii uma- 

via- 
so-

funcția, ornamenta-
Gara 

pavate

prin

doar 
lă, de epolet social.
Filaret, ulițele 
cu piatră adusă din Sco
ția, Hala Mare, „construc
ție absolut pariziană" ș.a. 
sînt privite aidoma blănu
rilor și manșoanelor pe 
care protipendada feminină 
le poartă nu pentru că a- 
duc căldură,. ci considera
ție. Epoca aceasta, privită 
rapid însă in diversitatea 
înfățișărilor ei umane, pli
nă de contraste este și e- 
poca nașterii unor pături 
sociale in care domină îm
pletirea do protocol foarte 
rural și foajte snob, de sti- 
nă și de „casă mare", unde 
se servesc delicatese uneori 
la prețuri exorbitante, dar 
cu mina vîrîtă in smînti- 
nă. Combinație de grosolă
nie și rafinament ca 
in prăvălia fabuloasă a lui 
Șiclovan, cu simbolica așe
zare „sociologică" a încă
perilor : spre stradă. în rînd 
cu lumea, se vede ameste
cul inextricabil de nou pre- 
valînd vechiul, de moravuri 
„sănătoase", dar mai ales 
satisfacții snoabe ale căror 
necesitate și gust nu sint 
realmente resimțite, din
colo, în încăperile din spate 
păstrîndu-se intact vechiul 
decor corespunzind cu firea 
adevărată, neprefăcută in 
esență a omului. Autorul 
pleacă adesea de la ima
gini consacrate : asa. de 
pildă, cazul gornistului 
Culiță Culea. a cărui imagi
ne statuară este evident 
„împrumutată" din clasicul 
tablou grigorescian. însă 
numai pentru a reda per
sonajului o spaimă și un 
dinamism acolo absente. 
Mai peste tot îmbinarea 
dintre document, jurnal de

stă tocmai în interferen
ța planurilor, in strecurarea 
in miezul reconstituirii a 
unui sens existential necu
noscut, nou, frapant. Dind 
satisfacție așteptării citito
rului care vrea să recunoas
că ceea ce știe (și impresia 
noastră este că aceste pa
gini de „evocare" sint și 
cele mai izbutite), subtexlul 
multor reconstituiri vizează 
de fapt, dincolo de pînza 
epocii, paradoxul unor des
tine. condiția umană mai 
generală a unor personaje 
care, pierzîndu-si întrucitva 
identitatea istorică cîștigă 
in expresivitate problema
tică.

Colonelul Slăniceanu. de 
exemplu, ilustrează astfel o 
dramă imperceptibilă a 
exjstentei 'ce trece printr-o 
victorie cu un secret senti
ment al eșecului, al unei 
anume insatisfacții. „Criza" 
lui de autoritate _. _.l__
nu numai din deosebirea de' 
vîrstă. grad si experiență 
dintre el și subordona
tul său, generalul ' Me- 
yendorf. ci mai cu seamă 
dintr-un sentiment vag dar 
siciitor că deși deține co
manda, un ochi invizibil il 
controlează, că deasțipra 
lui se întinde, ca și negura 
acelor zile, pînza unei au
torități ce-1 face să se sim
tă transformat din erou în 
personajul unei 
Este, desigur, 
tiune de ordin 
victoria de la 
inevitabilele 
victoria unei 
dovadă, pe lingă eroismul 
cu care ostașii noștri 6-au 
acoperit de glorie pe cîmpu- 
rile de luptă, si a străluci
tei competente si previziuni 
tactice a planurilor de

cinema
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Să nu crezi că nu mal exist :
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Corsarul negru (ambele serii) : 
SALA PALATULUI — 16.30; 19,30, 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.15, FAVORIT x — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,15;

„examinarea"
bă- 
su- 

Slă-

luptă. După 
dispozitivului stabilit, 
trinul general din 
bordinea colonelului 
niceanu îi spune acestuia :
„Strategic. Rahova este 
pentru dumneata un ca
dou. Practic, ai toate ele
mentele in mină. Nu-mi ră- 
mîne decît să-ti urez suc
ces..." „Cadoul" este, evi
dent. un mod special de a 
recunoaște. în limitele va
nității îngăduite, superiori
tatea unei concepții, a 
unui plan impecabil gîndit.

Desigur, autorul a do
rit să ilustreze prin per
sonaje „de epocă" anu
mite cazuri, probleme mai 
generale, fiindcă umanita
tea despre care scrie îsi 
punea realmente, sau doar 
trăia asemenea probleme. 
Scrisoarea este „de la Ra
hova". scrisă, adică. în parte 
cu ochii acelui timp însă 
acela care scrie este un om 
al timpului său. deci cartea 
trebuie citită din această 
dublă perspectivă.

Lăsînd 
episoade 
(buries ca 
ni torului 
re. strict ..autentică' 
cite știm) locul, si 
derea „epică" ale unor per
sonaje mi se par exagerate. 
Se înțelege că umana idilă 
prelungită și desfășurată in 
vis. Ia granița dintre închi
puire si adevăr a prințului 
(in general un perso
naj interesant) cu au
tohtona Adela Bals vrea 
să indice neaderenta a- 
cestuia. in realitate, la spi
ritul locului si al oameni
lor. Povestea de iubire este 
totuși cam artificială, for
țată si in orice caz supra
licitată. Citînd-o.' ne-am 
amintit aparenta iuvenil- 
naivă întrebare a lui Sado- 
veanu cînd s-a hotărît să 
atlandoneze scrierea unei 

. ..... ..... liecube pentru a începe lu-
izvorăste1 grul la loh Ursii : „Ce-mi 

phsă fnie de Heciîbe ?“.
Nici vorbă că ne pasă, dar 

aici este vorbă doar de o 
anume artificialitate, o lip
să de naturalețe care se 
simte. Cred că si episoadele 
etnografice — sugerîndu-ne. 
firește, aceeași opoziție in
tre două mentalități sau 
spiritualități incompatibile 
— sint cam încărcate, din
colo de strictul necesar. 
Cazul de conștiință al gor
nistului Culită Culea este 
și el. întrucitva. exagerat. 
Ce rezultă de aici ? Că au
torul manifestă pe alocuri 
un surprinzător gust pen
tru senzațional într-o scrie
re in genere superioară 
prin stil și originală in 
gîndire.

la o parte unele 
strict anecdotice 
urmărire a mo- 

turcesc pe Dună- 
i“ după 

întin-

înscenări, 
aici o ches- 
mai general: 
Rahova, cu 
jertfe, este 

stratageme.

C. STANESCU

Romanul social
(Urmare din pag. I)

14; 17; 20, GRADINA CAPITOL — 
19,30, GRADINA DtNAMO — 19.15.
• Cronica anilor de foc : VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.43; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 19,15, MODERN
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 19,15, VICTORIA — 9,15î 
11,45; 15,15; 17,45; 20.15.
• Cantata pentru Chile : MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
• Gloria nu cîntă : CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Și a venit ziua lămîilor negre :
FEROVIAR — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME

LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Benji — 9; 11; 13; 15,45, Șapte 
zile — 18; 20 : COSMOS.
• Străina (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,10, TO
MIS — 9; 12; 16; 19, la grădină — 
19.45, AURORA — 9; 12; 16; 19, 
la grădină — 19,30.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17;
19.30.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19, EFORIE 
— 8.45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Cartea junglei — 9,30; 11,15; 13; 
14,45; 16,30, Doamna cu cățelul — 
18,15; 20 : DOINA.

• Rocky : ARTA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
la grădină — 19,30.
• Robin Hood junior : GRADINA 
PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta ;
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : MUNCA — 9,30; 11,30; 13.30; 
15,30; 17,30; 19,45.
• Potopul (seriile III—IV) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.

• B.D. la munte și la mare : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : LIRA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Premiera : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Pledoarie pentru dragoste : 
POPULAR — 16; 18; 2(T.
• Pușca veche : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19,45.
• Pasărea albastră — 15,30, în
toarcere tîrzie — 18; 20,15 : DRU
MUL SĂRII.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9; 11: 13, Salvele Aurorei
— 15,30; 18; 20 : FLOREASCA.

Forța uriașă a ideilor 
socialismului a constat 
în cultul adevărului, 
simbolizat prin știință. 
Nu polemica facilă eu 
valorile pe care voim 
să le depășim ne asi
gură victoria, ci însuși 
adevărul, conștiința 
omului de . astăzi câ 
trebuie să depășească 
marasmul i 
list, cu tot 
său de erori.

Intrarea societății 
românești într-o etapă 
revoluționară a sporit 
amploarea exigențelor 
fată de literatură ca 
expresie a epocii. Ro
manul este in 
nuare cel mai 
reflecte atît 
desfășurare a 
mentelor, cit și 
lor insesizabilă 
tele cele mai 
ale sufletului 
nesc. Gama lui de 
loace se extinde

’ tinuu ; tot așa 
cibernetica face 
la un alt model 
gîndire matematică de- 
cit aritmetica, ceea ce 
nu Înseamnă că ii dis
prețuim pe filozofii 
greci, scriitorul de as
tăzi va întrebuința pro
cedee narative deose-

• Nemuritorii : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Lumea animalelor — 9.30; 11.30; 
13.30, Acești vecini „minunați" — 
16; 18; 20 : FLACARA.
• Desene animate — 9, Frații mei
păsări călătoare — 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20,15 : FLAMURA, GRA
DINA TITAN — 20.
• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Cidul (ambele serii) : GRADI
NA FESTIVAL — 19,36.
• Timidul : GRADINA FLA
CARA — 20.

SUn gentleman In Vestul sălba- 
C : GRADINA MOȘILOR — 19,45.

individua-
cortegiul

conti- 
apt să 
marea 
eveni- 

; trăirea 
în cu- 

ascunse 
ome- 
mij- 
con- 
cum 
apel 

de

bite de ale realiștilor 
clasici, ceea ce nu în
seamnă că ii consideră 
„depășiți". Sensurile 
diferite ale timpului, 
simultaneismul trăiri
lor psihologice, asocia
țiile culturale, șarja si 
chiar kitsch-ul pot fi 
justificate, cu atît mai 
mult disonanțele ex
presive, desfolierea
sensurilor adiacente 
ale cuvintelor, capaci
tatea lor de a rezona 
atît de variat în con
știința oamenilor. Pro
pensiunea spre monu
mental din cărțile lui 
Ion Lăncrănjan, asu
marea istoriei, cu o 
conștiință uneori tra
gică. forma superioară 
de catharsis pe care 
o propune, este con
temporană cu luxu
rianta imagistică a lui 
Eugen Barbu. îmbătată 
de arome, ale cărui 
personaje trăiesc este
tizant istoria, ca pe un 
spectacol, fiind expre
sia unor clase bolna
ve. în timp ce roma
nele lui Marin Preda 
se vor aproape un do
cumentar al evenimen
telor lineare, cu fina
litate edificantă. pen
tru a trage învățămin
te. cum ar fi făcut un 
personaj al său. Sînt

trei exemple de vigoa
re artistică, avînd for
mule totalmente dife
rite. care pot însă co
exista. mai bine-spus, 
care trebuie să existe 
împreună, pentru că 
absenta uneia ar sără
ci viața literară. în
cercarea de descifrare 
a procesului moral, de 
înțelegere a sensului 
istoriei este evidentă 
in cărțile lui Lauren- 
țiu Fulga, pe linia mo
dalității fantastice, u- 
neori extinzînd posibi
litățile de trăire a omu
lui, in condiții infer
nale, în război și ab- 
jectiune morală. O în
treagă generație de 
romancieri mai tineri, 
de la Fănus Neagu la 
Augustin Buzura. cau
tă apoi să re-creeze 
experiența unor ani de 
căutări și 
morale, de 
înalte și de 
acolo unde 
sufletească a persona
jelor nu a fost pe mă
sura evenimentelor. 
Nu întîmplător a fost 
și este romanul o spe
cie predilectă a scri
itorului contemporan, 
în paginile sale se 
poate găsi întreaga 
complexitate a epocii.

neliniști 
aspirații 

prăbușiri, 
structura

• Șapte păcate s GRĂDINA 
UNIREA — 19.30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 19.30, 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Muzica tn Bucureștiul de ieri și 
de azi“ — 19,30.

• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină. „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Comedie cu ol
teni — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Cam
ping Boema — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Școala 
generală 198, cartierul Militari) : 
Sințiana și Pepelea — 19,30.

\
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmitem dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului Republicii 
Socialiste România mulțumirile noastre pline de recunoștință pentru tele
grama de condoleanțe adresată în legătură cu prematura încetare din viață 
a iubitului nostru președinte, arhiepiscopul Makarios, care constituie o pier
dere tragică pentru poporul nostru.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele ad-interim al Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului indonezian și al meu personal, doresc să transmit 
Excelentei Voastre și poporului român sincera mea gratitudine pentru ama
bilul mesaj al Excelenței Voastre adresat cu ocazia celei de-a 32-a aniversări 
a Zilei independenței Republicii Indonezia.

La rindul meu, vă transmit aceleași bune urări.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VEȘTI BONE DE LA MONDIALELE DE CAIAC-CANOE

Flotila românească își confirmă 
din nou înalta clasă

• Vasile Dîba și Ivan Patzaichin — medalii de aur
• Maria Cozma și echipajul Agafia Orlov — Nasta- 

sia Nichitov — medalii de argint

Vasile Dîba Ivan Patzaichin

Agențiile de presă au transmis, 
aseară, de la Sofia, o știre care a 
produs satisfacții lesne de înțeles in 
tara noastră: Sîmbătă după-amiază 
s-au desfășurat pe Iacul Paneearevo 
primele întreceri finale. La caiac 
simplu 1 000 m victoria — șl deci 
medalia de aur — și titlul mondial 
au revenit, detașat, caiacistului român 
Vasile Dîba, cu timpul de 3’53”9/10, 
întrecîndu-1 cu peste două secunde 
pe Rudiger Helm (R. D. Germană) 
și pe Oreste Perri (Italia). La canoe 
simplu 1000 m, același suprem suc
ces l-a obținut. într-o manieră im
presionantă. toi un sportiv român, Ivan 
Patzaichin, învingător cu aproape două 
secunde avans în fata sovieticu
lui Serghei Antipov. La caiac 
simplu feminin, pe distanta de 
500 m, Maria Cozma a fost distinsă 
cu medalia de argint. La caiac dublu 
500 m. echipajul român alcătuit din 
Agafia Orlov si Nastasia Nichitov a 
cucerit tot medalie de argint, după 
ce a condus o bună parte din cursă.

Noi — si nu numai noi. ci lumea 
Sportivă de pe mai toate meridianele 
— știm prea bine cine sînt cei doi 
români campioni mondiali. Vasile 
Dîba. tânărul blond, născut cu 23 de 
ani in urmă în Jurilovca deltei noas
tre de basm, este de cităva vre
me cel mai rapid caiacist din 
lume: în proba sa preferată. 500 m, 
a cucerit titlul mondial cînd abia 
împlinise 20 de ani si a fost încu
nunat cu laurii olimpici în 1976; în 
proba de 1 000 m. 1a Olimpiadă a 
reușit „bronzul", iar acum, la Mon

(Urmare din pag. I) 

parea primordială pe care partidul o 
manifestă fată de aplicarea Progra
mului de creștere mai accentuată a 
nivelului de trai al întregului popor 
în actualul cincinal. De la 1 septem
brie s-a trecut la majorarea retribu
țiilor personalului muncitor din indus
tria metalurgiei feroase și cocsochi- 
mice, aceasta fiind a opta ramură de 
activitate în care se aplică prevede
rile Programului adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 28—29 iulie. Tot 
de la 1 septembrie s-a trecut si la 
majorarea alocațiilor de stat pentru 
copii, măsură de pe urma căreia be
neficiază toate categoriile de perso
nal muncitor care realizează o retri
buție tarifară de încadrare, majorată 
în prima etapă, de pînă la 4 000 lei. 
pentru toți copiii în vîrstă de pînă la 
16 ani. în viata a sute si sute de 
mii de familii se reflectă astfel, de 
pe acum. într-un fei sau altui, roa
dele Programului partidului de creș
tere mai accentuată a nivelului de 
trai al poporului. Aceasta oglindește 
exemplar adevărul pe care-1 sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu la re
centa vizită de lucru — că între vorbe 
si fapte, intre politica generală a 
partidului si realitate există o depli
nă concordanță. Cuvintele secretaru
lui general al partidului constituie 
un îndemn la o activitate neobosită, 
conștienți fiind că numai în munca 
minunatului nostru popor. în brațele 
și mintea fiecăruia stau izvoarele 
creșterii necontenite a avuției socie
tății. a nivelului de trai al tuturor. 
Pe această bază se vor înfăptui pre
vederile Programului partidului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai : rezultatele mereu mai bune 
obținute în creșterea producției și a 
productivității muncii, în creșterea 
avuției naționale.

Obiectivul acestor zile 

la sate: 
strîngerea recoltei

Săptămâna care se încheie a mar
cat in cronica actualității interne de
clanșarea bătăliei pentru strîngerea 
recoltei de toamnă. Se poate spune 
că aceasta este o acțiune de cea mai 
mare însemnătate, o cauză a întregu
lui popor, deoarece recolta întruchi
pează munca de un an de zile a sute 
și sute de mii de oameni care lu
crează în agricultură, dar si efortul 
mare făcut de societatea noastră pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a acestei ramuri importante a 
economiei naționale. Iată de ce acum, 
cea dinții datorie a tuturor locuitori
lor. de la sate este de a participa 

dialele de la Sofia — „aurul", revan- 
sîndu-se in mod strălucit în fața 
campionului olimpic — Helm, din 
R.D.G. Ivan Patzaichin. „bătrînul" 
lup de apă dulce, năsout la Mila 23, 
a recucerit acum, la 28 de ani, o su
premație pe care scepticii nu i-o mai 
prevedeau: la canoe simplu. 500 m, 
a cucerit de trei ori ..bronzul" mon
dialelor (în 1971. 1973 și 1974); la 
probele de dublu a obținut un titlu 
olimpic si două titluri mondiale; în 
proba de canoe simplu 1 000 m a fost 
campion olimpic în 1972 și vicecam- 
pion mondial în 1975, iar acum. în 
1977. campion mondial.

întrecerile supreme continuă as
tăzi cu finalele în celelalte probe de 
caiac si canoe. Dar de pe acum pu
tem sublinia cu îndreptățită satis
facție că la Mondialele din acest an 
flotila noastră — posesoare deja a 
4 medalii (două de aur și două de. 
argint) — și-a reconfirmat înalta și 
prestigioasa clasă internațională, im- 
punîndu-se prin aceeași valoare și 
prin aceleași răsunătoare victorii cu 
care a mai cinstit și reprezentat în 
atîtea alte mari competiții mișcarea 
sportivă din România. De aici, din 
țară — o caldă strîngere de mină 
reprezentanților noștri medaliați ieri 
și urări de noi succese în celelalte 
finale. Lor și tuturor caiaciștilor și 
canoiștilor tricolori care se întrec 
azi. la Sofia, pentru supremația 
mondială. în probele pe distanta de 
500 m și în probele de fond.

G. MITROI

pînă la ultimul la strîngerea și depo
zitarea in bune condiții a întregii re
colte. pentru ca nimic din roadele 
acestei toamne să nu se irosească. în 
aceste împrejurări din partea tutu
ror oamenilor muncii din agricultu
ră se cere manifestarea în cel mai 
înalt grad a spiritului de organizare, 
a inițiativei si responsabilității, iar 
din partea organizațiilor de partid de 
la sate, a comandamentelor comunale 
și consiliilor populare o muncă susți
nută. bine organizată pentru mobi
lizarea generală a tuturor mijloace
lor mecanice și a tortelor umane 
existente. Chiar în condițiile nu din

CRONICA SĂPTĂMÎNII
tre cele mai favorabile din această 
vară există posibilitatea să obținem 
o recoltă agricolă bună — si nici un 
efort nu trebuie crutat pentru a 
transforma această posibilitate într-o 
realitate efectivă.

Opțiuni fundamentale 

în cîmpul vieții 
internaționale

în cuvintarea rostită la adunarea 
populară din municipiul Brașov, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, abor- 
dind importante probleme ale dezvol
tării economico-sociale a țării, a 
reafirmat — ca o expresie a unității 
organice, dialectice dintre politica 
internă și cea externă a partidului și 
statului nostru — orientările funda
mentale ale activității internaționale 
a României, în spiritul răspunderii 
neclintite față de interesele vitale ale 
națiunii noastre socialiste, ale păcii 
în lume. A fost din nou afirmată cu 
pregnanță preocuparea consecventă 
îndreptată spre extinderea relațiilor 
cu țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
voința de a contribui activ la înfăp
tuirea securității în Europa, la stin
gerea focarelor de conflict, la solu
ționarea tuturor problemelor acute 
ale contemporaneității.

în acest context, știrea despre a- 
propiata vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R. P. Bulgaria, 
la invitația tovarășului Todor Jivkov,

Plecarea delegației sindicale 
din R. D. Germană

Sîmbătă la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, de
legația Federației Sindicatelor Libere 
Germane, F.D.G.B., condusă de tova
rășul Harry Tisch, președintele Con
siliului Central al F.D.G.B.. care, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a făcut o vizită în țara 
noastră.

' La aeroportul internațional Otopenl.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE FRANCEZE
In continuarea vizitei întreprinse în 

tara noastră, delegația parlamentară 
franceză, condusă de Roland Nunges
ser, prim-vicepreședinte al Adunării 
naționale franceze, a fost, sîmbătă. 
oaspete al județului Argeș. în cursul 
dimineții, membrii delegației au avut 
o întrevedere cu Constantin Matei, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, și au 

făcut o vizită la întreprinderea de

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

Corneliu Ion, campion continental 
la pistol viteză

în penultima zi a campionatelor 
europene de tir. care se desfășoară 
la poligonul Tunari din Capitală, 
sportivul român Corneliu Ion a obți
nut un remarcabil succes, cucerind 
titlul de campion continental si me
dalia de aur Ia pistol viteză cu 598 
puncte, performantă ce egalează re
cordul mondial al nrobei. în vîrstă 
de 26 de ani. de profesie economist, 
component al clubului Steaua Bucu
rești. Corneliu Ion a terminat învin
gător la capătul unei pasionante în
treceri susținute în compania valo
roșilor țintași Heinz Weissenberger 
(R.F. Germania) și Gianfranco Man- 
telli (Italia), situati pe locurile urmă
toare Tu 596 și, respectiv. 595 puncte.

în proba de pușcă liberă 3 x 40 
focuri, victoria a revenit lui Ulrich 
Lind (R.F. Germania), cu un total de

Tncepînd de mîine, la Costinești

Finalele Cupei „Scînteii tineretului" la tenis
Prima, și cea mai mare, competi

ție de masă cu caracter republican 
deschisă tuturor tinerilor ce vor să 
practice tenisul a luat ființă în a- 
nul 1974, din inițiativa ziarului „Scîn- 
teia tineretului" — care a pus astfel 
în joc și un frumos trofeu transmisi
bil (o amforă antică, ale cărei laturi 
reprezintă cîte o rachetă de tenis). 
Cupa „Scînteii tineretului" a ajuns 
acum la a IV-a ’ ediție, interesul cu. 
care este înconjurată și popularitatea 
de care se bucură fiind de la an la 
an în evidentă creștere.

Tradiționala întrecere se adresea
ză, printr-un regulament. propriu dat 
publicității, tuturor categoriilor de 
tineri care au împlinit 10 ani și. nu 
au depășit 25 : elevi, muncitori, stu
dent!. săteni și militari. Menirea ei 
este, pe de o parte, de a apropia de 
tenis ma>se cit mai largi de băieți și 
fete, iar, pe de altă parte, de a pro
pulsa spre performantă pe jucătorii 
cei mai talentați. Pînă acum, am
bele obiective se realizează cu suc
ces : etapele de masă au antrenat 
100 000 tineri la prima ediție, 200 000 
la a doua. 220 000 la a treia si circa 
250 000 acum, la a patra ediție. Tot
odată, cu fiecare an sînt aduse în 
arena performanței noi talente : Vio
rel Căciulescu. din Bicaz, finalist a- 
nul trecut la categoria 10—14 ani. a 
ajuns anul acesta în finala catego
riei lui și la campionatele naționale ;

este salutată cu deosebită satisfacție 
de opinia publică din România — ca 
și din țara vecină — care își expri
mă încrederea că noul dialog la ni
vel înalt româno-bulgar va marca, ca 
și precedentele, un moment de cea 
mai profundă semnificație în dezvol
tarea relațiilor de strînsă prietenie 
și colaborare dintre popoarele, parti
dele și țările noastre.

O ilustrare elocventă a orientărilor 
de politică externă, reafirmate cu 
a.tîta claritate în cuvintarea de la 
Brașov, a constituit-o bogatul pro
gram de întrevederi și contacte din 
această săptămină ale secretarului 
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general al partidului, președintele 
republicii, cu personalități politice 
din diferite țări ale lumii, cu repre
zentanți de frunte ai unor partide 
politice și organizații de masă și ob
ștești. Primirea, în acest cadru, a 
delegației sindicatelor din R. D. Ger
mană a prilejuit exprimarea satis
facției reciproce pentru evoluția me
reu ascendentă a relațiilor, de prie
tenie și colaborare dintre' cele două 
țări și popoare. în același spirit, con
vorbirile cu prilejul primirii minis
trului de finanțe al Liberiei — purtă
torul unui mesaj de prietenie din 
partea președintelui William R. Tol
bert jr. — miniștrilor comerțului ex
terior din Republica Guineea și, res
pectiv, dezvoltării economiei din 
Republica Federală Nigeria au puș 
în evidență imperativul unității și 
solidarității popoarelor africane, tu
turor popoarelor lumii, în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului — care-și 
dovedește și mai puternic semnili- 
cația și actualitatea în aceste zile, 
cind regimurile rasiste de la Preto
ria și Salisbury recurg la noi ma
nevre și acțiuni agresive.

în același timp, primirea vieesecre- 
tarului național al Partidului Socia
list Italian a dat expresie bunelor 
relații dintre P.C.R. și acest partid ~ 
evoluție reliefată și de mesajul 
transmis de secretarul general al 
P.S.I. odată cu reafirmarea convin
gerii că adîncirea conlucrării dintre 
partidele comuniste, socialiste, sociai- 
democrate, dintre toate forțele pro
gresiste și democratice, obiectiv fun
damental pentru a cărui înfăptuire 
partidul nostru militează prin în
treaga sa activitate pe plan interna- 

delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. de activiști ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Au fost de fată Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

autoturisme din Pitești — rod al co
laborării " tehnice româno-franceze. 
După-amlază. parlamentarii francezi 
au vizitat hidrocentrala si barajul de 
pe Argeș, precum și mînăstirea 
Curtea de Argeș.

în aceeași zi. președintele Comite
tului executiv al Consiliului populat 
județean Argeș a oferit un dineu în 
onoarea oaspeților francezi.

(Agerpres)

1 161 puncte, urmat de D. M. Cooper 
(Anglia) — 1160 puncte si Ghenadi 
Luscikov (U.R.S.S.) — 1 158 puncte.

La poziția „in genunchi" a termi
nat învingător Ghenadi Luscikov — 
391 puncte, urmat de Ulrich Lind — 
389 puncte si Viktor Vlasov (U.R.S.S.) 
— 388 puncte, iar la poziția „în pi
cioare". medalia de aur a fost cîști- 
gată de D. M. Uooper — 378 puncte, 
urmat de Petr Kovarik (Cehoslova
cia) — 376 puncte și Sven Johansson 
(Suedia) — 374 puncte.

în proba de mistreț alergător, 
după 40 de focuri, conduce sportivul 
sovietic Aleksei Kedjarov. cu 384 
puncte.

Campionatele se încheie astăzi, cînd 
sînt programate probele de pistol ca
libru mare si mistret alergător (ulti
ma manșă).

Daniel Stănescu. din Tîrgoviște, a 
învins de curind in semifinalele 
campionatelor naționale pe cunoscu
tul component ai lotului național de 
juniori. Florin Segărceanu, Și exem
plele ar mai putea continua.

Potrivit tradiției, cîștigătorii etape
lor județene se întîlnesc în finalele 
pe țară programate în frumoasa ta
bără pentru tineret de la Costinești. 
începînd de mîine și pînă joi, 240 
de campioni județeni și ai munici
piului București își vor desemna 
cîștigătorii la cele trei categorii de 
vîrstă (fete și băieți) : 10—14 ani, 
15—19 ani. 20—25 de ani.

Trofeul principal — Cupa „Scîn
teii tineretului" — va fi,, a.țribuit ju
dețului ai cărui reprezentanți vor ob
ține prin adiționare cel mai bun 
punctaj. De asemenea, și alte organe 
care sprijină organizarea competiției 
acordă .trofee : C.C. al U.T.C. — cîte 
o cupă campionilor la fiecare cate
gorie ; Federația română de tenis — 
rachete primilor trei clasați.

Va fi o sărbătoare tinerească a 
sportului la Costinești. fiindcă în a- 
ceeași perioadă se desfășoară aci și 
alte finale ale unor competiții orga
nizate în cadrul „Daciadei" : „Cupa 
Cutezătorii" la fotbal (o la fel de 
tradițională întrecere organizată pen
tru pionieri de revista „Cutezătorii") 
și „Cupa U.T.C." la handbal (desti
nată tinerilor din mediul rural).

țional, slujește intereselor fundamen
tale ale oamenilor muncii, înfăptuirii 
nobilelor idealuri-ale păcii, securității 
și progresului social, în Europa și în 
lume.

Pentru o reglementare 

justă și durabilă 

în Orientul Mijlociu
Săptămîna încheiată a înscris in 

agenda ei un șir de acțiuni politico- 

diplomatice. reuniuni, contacte și de
mersuri consacrate problemelor com
plexe ale Orientului Mijlociu. După 
cum este cunoscut, pornind de la im
plicațiile grave ale persistenței stă
rilor conflfttuale în această zonă, ca 
și in alte regiuni ale lumii, partidul 
și statul nostru militează consecvent 
in sprijinul (mor reglementări pe oale 
politică — întreaga experiență inter
națională punind în evidență că 
recurgerea la forță nu poate decît să 
complice și să agraveze și mai mult 
situația, primejduind pacea întregii 
lumi. în acest sens, România socia
listă se pronunță consecvent, ca 
unică modalitate de rezolvare a si
tuației din Orientul Mijlociu — po
ziție reafirmată și cu prilejul vizitei 
recente la București a primului mi
nistru israelian — pentru retragerea 
trupelor Israelului din teritoriile o- 
cupate in urma războiului din 1967, 
recunoașterea dreptului poporului pa- 
lestinean la autodeterminare, inclusiv 
crearea unui stat propriu, indepen
dent și liber, asigurarea independen
ței, integrității și securității tuturor 
statelor din regiune. In ansamblul 
eforturilor în această direcție un rol 
important este chemată să joace con
vocarea cit mai grabnică a Conferin
ței de la Geneva, cu participarea tu
turor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, reprezentant unic al poporului 
palestinean. Așa cum se arată în cu
vintarea ținută la Brașov, acei care 
nu înțeleg să țină seama de realități 
își vor asuma o mare răspundere în 
fața istoriei, a propriilor popoare, a 
întregii omeniri — fiind necesar să 
se facă totul pentru pace.

Cronica zilei
Membrii Ansamblului de cîntece si 

dansuri al Armatei Sovietice ..A. V. 
Aleksandrov", care întreprinde un 
turneu în tara noastră, au depus, sîm
bătă dimineața, coroane de flori la 
Monumentul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de I, 

• și 1 septembrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin noaptea șl dimineața 
în nordul țării. Izolat, la începutul in
tervalului, în sudul țării, va ploua slab. 
Vintul va sufla slab pînă la potrivit 
(20—30 kilometri pe oră). Intensificări 
de scurtă durată (40—50 kilometri pe 
oră) se vor semnala, la începutul In
tervalului, în regiunile din sud. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, Iar cele maxime în
tre 20 și 30 de grade.

În cîteva rînduri
• în turul doi al turneului inter

național de tenis de la Forest Hills, 
jucătoarele noastre au obtinut victo
rii, callficîndu-se în continuare. 
Virginia Ruzici a eliminat-o cu 6—2, 
6—3. pe cunoscuta campioană bra
ziliană Maria Bueno, iar Florența Mi
hai a învins-o cu 2—6. 6—1. 6—1 pe 
americana Stacy Margolin.

• Campionatele balcanice de călă
rie au continuat sîmbătă, la Sibiu, 
cu desfășurarea probei pe echipe 
(obstacole) rezervată juniorilor. Cla- 
salhentul probei: 1. Bulgaria — 4
puncte penalizare; 2. România — 8 
puncte penalizare; 3. Grecia — 17
puncte penalizare.

Competiția se încheie astăzi, odată 
cu disputarea probei de obstacole 
pe echipe pentru seniori.

• La Constanța au continuat sîm
bătă întrecerile competiției interna
ționale masculine de volei pentru 
„Trofeul Tomis". Reprezentativa 
României a întîînit formația U.R.S.S., 
partida încheindu-se cu scorul de 
3—1- (15—6, 16—14, 7—15, 15—13) in 
favoarea voleibaliștilor noștri. In 
alte două meciuri, echipa Poloniei 
a invins cu 3—0 (15—3, 15—5, 15—9) 
formația Ungariei, iar echipa R.D. 
Germane a dispus cu 3—0 de selec
ționata de tineret a Cubei. Turneul 
continuă astăzi dimineață, la ora 
9,30. cu meciul Cuba (tineret)—Polo
nia, iar după-amiază, de la ora 17, 
cu partidele R.D. Germană—U.R.S.S. 
și Ungaria—Cuba (tineret).

• Campionatul mondial de motoci- 
clism de viteză s-a încheiat la Gote4 
borg cu victoria lui Ivan Mauger 
(Noua Zeelandâ). care a totalizat 14 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Peter Collins (Anglia) cu 13 
puncte si Ole Olsen (Danemarca) cu 
12 puncte.

AZI LA FOTBAL

Cea de-a patra etapă 
a diviziei A

In țară sînt programate, la ora 16, 
următoarele partide : Politehnica Ti
mișoara — Sportul studențesc : C.S. 
Tîrgoviște — F.C. Constanța ; Poli
tehnica Iași — U.T.A. ; F.C. Petrolul 
Ploiești — F.C. Olimpia Satu Mare : 
Jiul Petroșani — F.C. Corvinul ; 
F.C.M. Reșița — F.C. Bihor.

în Capitală : Dinamo — Universi
tatea Craiova (stadion Dinamo, ora 
14 — meci televizat) ; Steaua — F.C. 
Argeș (stadion Steaua, ora 16).

Iubitorii de fotbal bucuresteni au. 
In plus, prilejul să asiste la două 
partide de „B“ : Progresul — Pandu
rii Tg. Jiu și Metalul — Carpati Si
naia (ambele programate la ora 11. 
pe terenul gazdelor).

In sprijinul dezarmării, 

al edificării unei noi 

ordini economice și 

politice mondiale
Cu rezultate neconcludente s-au 

încheiat. în această săptămină. lu
crările sesiunii Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva. Deșj' s-au 
prezentat numeroase documente și 
idei, în ansamblu, sesiunea din acest 
an a comitetului n-a depășit inerția 
reuniunilor precedente, elaborarea 
unor măsuri concrete de dezarmare 
continuînd să se lase așteptată. în
scriind această problemă ea obiectiv 
prioritar al întregii sale activități in
ternaționale, România socialistă mi
litează ferm pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare generală, 
și, in primul rind, de dezarmare nu
cleară. Această preocupare statornică 
este ilustrată și de activitatea țării 
noastre la lucrările Comitetului pre
gătitor al sesiunii speciale, din mai 
anul viitor, a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării — 
România pronuntîndu-se pentru or
ganizarea sesiunii la nivelul cel mai 
înalt, cu convingerea eă aceasta va 
contribui la rezultate eficiente.

Pe agenda actualității vest-euro- 
pene s-au înscris, in această săptă- 
mînă. ca un eveniment central, per- 
turbațiile financiare din Peninsula 
Scandinavă — zonă considerată, pină 
nu demult, „mai la adăpost" în fața 
dificultăților economice care au a- 
fectat, în ultimii ani, majoritatea ță
rilor capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial. Valul de deva
lorizări monetare din țările scandi
nave dovedește persistența și acuita
tea fenomenelor de criză din lumea 
capitalistă, agravarea unor probleme 
de ordin social și umanitar, evident 
cu forme specifice de manifestare de 
la o țară la alta, dar cu consecințe 
ce se răsfrîng asupra ansamblului re
lațiilor economice internaționale.

Persistența acestor probleme, cu 
toată gama implicațiilor interne și 
externe, evidențiază necesitatea 
eforturilor conjugate pentru soluțio
narea lor, pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări internaționale, a unor 
acțiuni comune ale tuturor națiunilor 
lumii, indiferent de orinduire, grad 
de dezvoltare sau potențial. în vede
rea edificării unei noi ordini econo
mice, $1, implicit, politice, interna
ționale — obiectiv pentru care Româ
nia socialistă militează neobosit, con- 
siderîndu-1 ca o necesitate vitală 
pentru întreaga omenire.

Sosirea unei delegații guvernamentale 
cehoslovace

Sîmbătă seara a sosit În Capitală 
o delegație condusă de Stanislav 
Razi, vicepreședinte al guvernului 
cehoslovac și președintele Comisiei 
Cehe de Planificare, care face o vi
zită în țara noastră cu prilejul inau
gurării „Zilelor economiei si tehnicii 
cehoslovace", manifestare ce se va 
desfășura în tara noastră între 5 șl 
9 septembrie.

La sosire, pe aeroportul Otopenl,

încheierea lucrărilor Conferinței internaționale
stadiul cercetărilor"„Viitorul Europei

Sîmbătă au luat sfîrsit lucrările 
Conferinței internaționale „Viitorul 
Europei — stadiul cercetărilor", des
fășurate în Capitală sub egida Fede
rației mondiale de studiere a viito
rului si Academia de stiinte sociale 
si noliti.ee a Republicii Socialiste 
România.

Timp de trei zile, oameni de știin
ță din 20 de țări ale lumii au dezbă
tut probleme maiore menite să iden
tifice cele, mai adecvate căi si me
tode pentru stimularea dezvoltării 
cooperării între statele continentului 
nostru în vederea întăririi securității 
europene, asigurării unei Daci trai
nice in lume.

în ședința de închidere au luat 
cuvîntul prof. Bertrand de Jouvenel, 
președintele fondator al Asociației 
„Futuribles" și al Federației mon
diale de studiere a viitorului, Mahdi 
Elmandjra. președinte, și Eleonora 
Massini, secretar general al federa
ției. care au subliniat importanta 
acestei conferințe oe constituie un

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„POLITYKA" (Varșovia):

Consecințele nefaste
ale cursei

Nu există în prezent în lume pro
dus creat de mîinile oamenilor 
care prin perfecțiune tehnică sau 
preț de cost să se poată compara, cu 
instrumentele de ucidere. Acest fapt 
în.spăimîn.tător rezultă din dispropor
țiile cheltuielilor pentru lucrări de 
cercetare și dezvoltare aferente, pe 
de o parte, domeniului militar și, pe 
de alta, domeniului civil. La fiecare 
100 dolari comenzi militare în S.U.A., 
Marea Britanie și Franța, peste 50 
sînt destinați cercetărilor. Jumătate 
din oamenii de știință din lume (cir
ca 400 000) lucrează în laboratoarele 
și poligoanele militare. Ritmul inven
țiilor și al sferei de perfecționări în 
domeniul armamentelor a atins pa
rametri uriași. Armele „îmbătrînesc" 
extrem de repede, iar prețul echipa
mentului din fiecare nouă „genera
ție" crește într-un ritm amețitor. 
Dacă un tanc din perioada celui do 
al doilea război mondial a costat 
40 000 — 70 006 dolari, în prezent 
prețul de cost al unui tanc (de 
exemplu de tipul ,,Leopard-2“) se ri
dică la aproape un milion dolari ; 
înarmarea unei divizii blindate îna
inte de război costa, la prețurile ac
tuale. 7,5 milioane dolari, iar în pre
zent — peste 500 milioane dolari. Cu 
banii necesari înarmării unei astfel de 
divizii pot fi construite 20 mari spi
tale, inclusiv întreaga aparatură mo
dernă necesară.

însă tancurile sînt totuși re
lativ „ieftine". Un submarin costa 
înainte de război 5 milioane dolari, 
prețul de cost al submarinului „Po
laris" din 1972, dotat cu rachete in
tercontinentale, a ajuns la 250"milioa
ne dolari, iar submarinul atomic 
„Trident" va costa 1,5 miliarde do
lari.

în această cursă a înarmărilor sînt 
angrenate un număr tot mai mare de 
țări, inclusiv, din păcate, țările in 
curs de dezvoltare. în perioada 1965- 
1970, țările în curs de dezvoltare au 
cheltuit în medie 1,4 miliarde dolari 
anual pentru importuri de. arme, cu

„LE MONDE" (Paris):

Un sfîrsit de săptămină 
ca toate celelalte...

Cunoscutul cotidian francez denunță escalada violenței și recrudescenta 
activității cercurilor de extremă dreaptă din țările occidentale.

Valul de criminalitate care bintuie în țările occidentale stîrnește 
o înarijorare crescindă in rindurile opiniei publice din aceste țări, in 
condițiile in care, paralel cu delincverița „obișnuită", devin tot mai 
numeroase actele de violență ^comise de organizațiile de extremă dreap
tă. Semnificativ în acest sens este articolul „Un sfirșit de săptămină 
ca toate celelalte", apărut intr-un număr recent al cotidianului „LE 
MONDE", sub semnătura lui Pierre Viansson-Ponte, unul din cei mai 
reputați publiciști francezi.

A fast un sfirșit de săptămină ca 
toate celelalte' — se arată in artico
lul din „Le Monde". Un sfirșit de 
săptămină normal, dacă se poate 
spune astfel, cu număr „obișnuit" de 
asasinate, agresiuni, furturi și tot 
soiul de alte acte de delincventă, 
precum și cu unele întîmplări mai 
puțin obișnuite. Iată, la întîmplare, 
ci te va episoade petrecute în acest 
răstimp :

• La Paris. în stația de metro 
Montmartre, o haimana a aruncat 
sub roțile trenului care încă nu se 
oprise o femeie aflată pe peron. Asa
sinul era în vîrstă de 23 de ani. iar 
victima — o mamă de familie, care 
a decedat pe loc, avea 37 de ani.

• La Tourcoing. patru băieți și o 
fată, toti în vîrstă de 21 de ani, au 
bătut pînă l-au lăsat în nesimțire pe 
unul din tovarășii lor de petrecere, 
după care l-au aruncat într-un șanț ; 
ulterior s-au reîntors și l-au zdrobit 
craniul cu lovituri de pat de cara
bină.

• La Grenoble, o încăierare ge
nerală, soldată cu 10 victime.

După cum se vede — continuă ar
ticolul — un sfirșit de săptămână ca 
toate celelalte, cu acte de violentă 
determinate de tarele societății in 
care trăim, care cultivă atit de sis
tematic primatul forței brutale, tn 
numeroase alte acte de violentă co
mise se pot insă identifica și moti
vații „politice", tot mai îngrijorătoa
re. legate de recrudescenta activită
ții cercurilor de extremă dreaptă :

• La Fontenay-sous-Bois, in apro
piere de Paris, a fost mistuită în 
flăcări clădirea care slujea drept 
adăpost temporar pentru un grup de 
refugiat) chilieni. Din fericire nu au 
fost victime. Pe unul din zidurile 
calcinate s-a găsit inscripția : 

delegația a fost salutată de Vasile 
Răuță, vicepreședinte «1 Comitetului 
de Stat al Planificării, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, și membri al 
ambasadei.

(Agerpres)

prilei rodnic de analiză a unor pro
bleme de mare actualitate privind 
colaborarea europeană pe plan eco
nomic, politic și cultural-științtfic, 
bogăția de idei cuprinsă în comuni
cările prezentate, referitoare la pro
blematica dezarmării. instaurării 
securității și promovării largi a co
operării între popoare, soluționării 
problemelor ecologice, importanța 
științei puse în slujba deciziei politice.

Prof. Mircea Malița, membru al 
prezidiului Academiei de științe so
ciale și politice a Republicii Socia
liste România, a subliniat faptul că 
această conferință, desfășurată în
tr-un spirit de conlucrare, se în
scrie în curentul puternic de opinie 
care se pronunță pentru aplicarea 
măsurilor prevăzute de actul final 
de la Helsinki și în spiritul îndem
nului adresat de președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu, oamenilor 
de știință de a aprofunda proble
mele vitale ale continentului.

(Agerpres)

înarmărilor
alte cuvinte, au destinat acestui scop 
circa 3 la sută din toate mijloacele 
afectate importului, iar. dacă se ia 
în considerare și echipamentul mili
tar, coeficientul se ridică la 6 la sută.

Ultimii ani ău dus la o reducere 
simțitoare a bazei de materii prime 
a lumii. Cu toate acestea, folosirea 
materiilor prime în scopuri militare, 
în special a metalelor rare, nu este 
în scădere, ci. dimpotrivă. De exem
plu, în 1970 Statele Unite au folosit 
în aceste scopuri din totalul dispo
nibil : bauxită — 14 la sută, cupru — 
13.7 la sută, plumb — 11,3 la sută, 
zinc — 11,2 la sută. La avioanele s- 
mericane ,,F-8“ și „F-105", produse 
în anii ’50. 8 la sută din greutatea fu- 
selajului era din titan, metal extrem 
de rar, la actuala generație de a- 
vioane „F-14" sau „F-15" titanul este 
prezent în proporție de 13 la sută, în 
timp ce avionul de recunoaștere „SR- 
71“ este construit aproape în întregi
me din titan și aliaje ale sale. Con
sumul de petrol pentru miile de a-: 
vioane, nave și transportoare ale tu
turor armatelor este estimat la 110- 
150 milioane tone anual, în timp ce 
pentru satisfacerea necesităților în
tregului continent african sînt sufi
ciente 60 milioane tone anual.

Cheltuielile mondiale pentru înar
mare sînt de două ori mai mari de
cît totalul cheltuielilor guvernamen- i 
tale mondiale pentru asigurări sociale 
și de 15 ori mai mari decît ajutorul 
acordat țărilor în curs de dezvoltare.

Atunci cînd se vorbește despre 
înarmări, mai frecvent se operează 
cu noțiunea de risipă a mijloacelor 
decît cu cea a pierderilor și distruge
rilor uriașe pe care folosirea le im
plică. Acest aspect însă nu poate fi, 
sub nici un motiv, ignorat: omul de 
știință elvețian J. Babei a calculat că 
în ultimii 5 500 de ani au avut loc 
14 000 de războaie mai mari sau mai 
mici, ui care au pierit 3 640 milioa
ne oameni, iar pierderile materiale 
au fost inestimabile.

„Moarte roșilor !“. „Trăiască Pino
chet !“ si semnătura : „Grupul Her
mann Goering".

• La Reims, un grup de necunos- 
cuți a deschis focul împotriva mem
brilor unui pichet de grevă din fața 
unei uzine locale. După toate proba
bilitățile. atentatorii erau spărgători 
de grevă.

• în seara de duminică. în țața 
domiciliului parizian al unei acti
viste pentru respectarea drepturilor 
civile, d-na Assouline, a fost desco
perită o bombă. Din fericire, bomba 
a putut fi dezamorsată la timp.

Și lista s-ar putea lungi : O ex
plozie, tot la Paris, în localul socie
tății Chrysler France. Descoperirea, 
de^asemenea la Paris, a unui arsenal 
în toată regula — mine, detonatoare, 
arme, muniții, precum și a unui mare 
număr de documente false, toate 
aparținînd unei organizații de extre
mă dreaptă etc., etc.

După cum se vede •— continuă ar
ticolul — din ce in ce mai mult vio
lenta obișnuită și violenta politică 
— in speță atentatul cu bombe, in
cendiile. atacurile cu mitraliere, me
tode tradiționale ale extremei drep
te — tind să se contopească, astfel 
incit, la un moment dat. devine a- 
proane imposibil să fie distinse una 
de alta.

O asemenea împletire riscă să ducă 
la un haos generalizat în care ni
meni să nu se mai poată simți în 
siguranță. Din fericire, nu am ajuns 
încă la acest punct. Dar dacă ținem 
seama de bilanțul unui singur sfirșit 
de săptămină. un sfirșit de săptă- 
mînă ca toate celelalte, această 
perspectivă nu apare atit de înde
părtată, In cazul în care nu se vor 
lua măsuri hotărîte pentru curmarea 
valului de acte de violență — în
cheie autorul articolului.

noliti.ee
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Jncepe vizita în UPJIulgaria
a tovarășului Nieto Ceausescu și tovarășul Elena Ceausescu

încheierea convorbirilor dintre tovarășii 
Hua Kuo-fen și losip Broz Tito

NICOSIA

DiALDGUL LA NIVEL ÎNALT VA DESCHIDE 
ND! $1RODNICE PERSPECTIVE COLABORĂRII 

PRIETENEȘTI ROMÂND-BDICAREDeclarații și aprecieri ale unor personalități ale vieții politice, economice și culturale bulgare

PEKIN 3 (Agerpres). — La Pekin 
s-au încheiat, simbătă. convorbirile 
dintre Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Iosip Broz Tito, pre
ședintele U.C.I., președintele R.S.F.

Iugoslavia, aflat în vizită oficială de 
prietenie in R.P. Chineză.

In aceeași zi. președintele Hua 
Kuo-fen a oferit un banchet in 
onoarea președintelui Tito și a mem
brilor delegației iugoslave, transmite 
agenția China Nouă.

Noul președinte 
al Ciprului 

a depus jurămîntul

DE PRETUTINDENI

AFRICA AUSTRALĂ
• Planul anglo-american de soluționare a problemei rhodesiene 
transmis Consiliului de Securitate © Acte de agresiune ale forțelor 

rhodesiene împotriva Botswanei • Declarația lui Olof Palme

..Așteptăm cu inimile deschise. cu 
caldă prietenie oaspeții stimați din 
România". Asemenea gînduri si sen
timente ne-au fost mărturisite pre
tutindeni pe meleagurile bulgare în 
zilele premergătoare vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in tara 
prietenă și vecină de la sud de Du
năre, la invitația tovarășului Todor 
Jivkov. Factori politici de răspun
dere, reprezentanți ai vieții econo
mice și culturale din Sofia, conducă
tori ai organelor locale de partid, oa
meni ai muncii din întreprinderi in
dustriale și unități agricole au ți
nut să-și exprime satisfacția pentru 
cursul rodnic al colaborării româno- 
bulgare în opera de construcție socia
listă. evidențiind rolul hotărîtor în 
această evoluție, în întărirea priete
niei dintre popoarele noastre, al în
tâlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. devenite 
o practică statornică plină de rodni
cie in relațiile dintre cele două parti
de, țări și popoare.

La Comitetul Central al P. C. Bul- 
dar. tovarășul TODOR GANCEV, 
adjunct al șefului secției de propa
gandă și agitație, arăta că populația 
Sofiei. întregul popor bulgar se pre
gătesc să facă o primire sărbătoreas
că solilor poporului român. ..Este 
bine cunoscut ce influență pozitivă 
au avut întotdeauna intilnirile dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu asupra relațiilor bulgaro- 
române. E de ajuns să faci un bilanț 
al rezultatelor colaborării noastre pe 
toate planurile pentru a putea a- 
precia că, neîndoios, si actuala întîl
nire va jalona noi căi de acțiune, 
pornind de la posibilitățile largi pe 
care le oferă economiile țărilor noas
tre in plină dezvoltare". Referin- 
du-se la bunele relații de colaborare 
existente între Comitetele Centrale 
ale P.C.R. și P.C.B., interlocutorul a 
relevat. în același timp, atenția ce 
se acordă in Bulgaria, pe planul ac
tivității educative, cultivării tradiții
lor de prietenie dintre popoarele 
noastre. „Avem pe teritoriul bulgar 
numeroase locuri care evocă momen
te luminoase ale luptei noastre co
mune pentru cucerirea independenței. 
La Plevna și Grivița. unde mii de 
ostași români, s-au jertfit pentru in
dependența Bulgariei, anul acesta, la 
centenarul istoricelor bătălii, a fost 
un neintrerupt pelerinaj. Si aceasta 
exprimă sentimentele de inaltă pre
țuire pe care poporul bulgar le nu
trește față de acest trecut glorios, de 
caldă prietenie față ■ de ponorul ro
mân. Dorim.' să facem totul pentru a 
cultiva aceste sentimente, pentru a 
contribui la dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-bulgare".

Tn ansamblul pregătirilor ce se 
fac la Sofia în vederea noii întîlniri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. un loc central îl 
ocupă definitivarea proiectelor de 
documente vizînd colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică româno- 
bulgară. După cum s-a anunțat, în

ultima săptămînă au avut loc întîl
niri de lucru ale Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare, ale re
prezentanților unor ministere din 
cele două țări. în baza indicațiilor și 
hotărîrilor de principiu adoptate an
terior la cel mai înalt nivel, a fost 
întocmit un amplu program de ex
tindere și adîncire a conlucrării pe 
multiple planuri. Un succint tablou 
al rezultatelor de pînă acum, și în
deosebi al perspectivelor acestei co
laborări, ne-a fost prezentat de to
varășul NENO VASILEV, vicepre
ședinte al Comitetului de stat al 
planificării, vicepreședinte al părții 
bulgare în Comisia mixtă de colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
„Retrospectiva realizărilor înregis
trate în colaborarea bulgaro-română 
profilează cu putere dimensiunile 
proiectelor noastre de viitor, ne-a 
declarat d-sa. Clădită pe temelia le-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA SOFIA

gâturilor de strinsă prietenie stator
nicite de-a lungul veacurilor in 
lupta comună pentru libertate și in
dependență națională, colaborarea 
din anii socialismului a cunoscut o 
neîntreruptă dezvoltare. Noi deschi
deri au adus in această privință ul
timele congrese ale partidelor noas
tre. care au adoptat ample programe 
de dezvoltare economică și socială, 
ceea ce oferă nebănuite posibilități 
în realizarea unor acțiuni de coope
rare, între care unele, cum ar fi cele 
două platforme industriale — de la 
Ruse și Giurgiu ale întreprinderii 
comune pentru construcția de mașini 
grele — au și început să prindă viață, 
lucrările avansind pe un front larg ; 
este, de asemenea, in curs de defini
tivare proiectul tehnic al complexu
lui hidroenergetic Turnu Măgurele — 
Nicopole. Au fost pregătite pentru a 
fi luate in discuție la apropiata în- 
tilnire la nivelul cel mai înalt pro
puneri pentru noi obiective ce ur
mează a fi realizate in comun și sin- 
tem siguri că această întîlnire se va 
solda cu hotărîri de mare importantă 
pentru extinderea colaborării noastre 
economice și tehnico-științifice."

Atît la Comitetul de stat al plani
ficării. cît și în convorbirile cu alți 
factori de răspundere bulgari apt re
ținut atenția ce se acordă dezvoltării 
formelor noi de colaborare, respectiv 
cooperării și specializării în produc
ție în ramuri de vîrf, purtătoare ale 
progresului tehnic. Există în această 
privință un început de bun augur în 
domeniile metalurgiei, construcțiilor 
de mașini. electronicii, început 
care, potrivit intențiilor si dorințe
lor ambelor părți, urmează să fie 
dezvoltat prin semnarea de noi a- 
corduri și convenții.

Aceeași satisfacție este împărtăși
tă de importanți factori ai vieții 
culturale bulgare pentru evoluția le

găturilor dintre țările noastre în do
meniul schimburilor, de bunuri spi
rituale. Despre această colaborare 
ne-a vorbit tovarășul PEIO BER- 
BENLIEV, vicepreședinte al Comi
tetului pentru cultură, la deschide
rea expoziției de tapiserie contem
porană românească de la Sofia. „In
teresul cu care au fost primite de 
fiecare dată manifestările culturale 
românești în Bulgaria, ca și cele 
bulgare în România, este o mărtu
rie a comuniunii spirituale, a apro
pierii între creația folclorică din ță
rile noastre, a trăiniciei legăturilor 
statornicite în decursul vremii 
între popoărele noastre. Apropiata 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Bulgaria ne oferă și 
mai mult garanția că relațiile prie
tenești dintre popoarele noastre vor 
deveni și mai strinse. și mai rodnice".

„Avem dorința profundă ca legă
turile strinse dintre cele două țări 
socialiste vecine și prietene să se 
dezvolte continuu — și acestd este 
unul din telurile fundamentale ale 
politicii externe bulgare. ne-a de
clarat tovarășul NIKOLAI MINCEV, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Există toate temeiurile să se 
aprecieze că relațiile de colaborare 

' dintre țările noastre se dezvoltă bine 
în toate domeniile — politic, econo
mic. tehnico-științific, cultural. Este 
știut că la. aceasta cea mai prețioa
să contribuție o aduc intilnirile pe
riodice dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu. Sîntem de a- 
ceea încredințați că noile convorbiri 
la nivelul cel mai înalt vor da un 
nou impuls pentru lărgirea și apro
fundarea în continuare a legăturilor 
noastre frățești. iar aceasta va fi, 
totodată, un aport la dezvoltarea 
colaborării și destinderii în Balcani, 
la cauza socialismului si păcii în 
întreaga lume".

...Sofia, întreaga Bulgarie sînt în 
așteptarea solilor poporului român. 
Reportajele prezentate în aceste zile 
la televiziune și radio, articolele pu
blicate in ziarele și revistele centrale 
se fac ecoul sentimentelor de bucurie 
ale tuturor oamenilor muncii bulgari 
pentru evoluția rodnică a colaborării 
noastre, subliniind, așa cum scrie 
ziarul „Rabotnicesko Delo", or
ganul C.C. al P.C.B., că „nu 
există sudură mai puternică a 
prieteniei dintre popoare, decit aceea 
realizată de sîngele vărsat în co
mun, in numele libertății, indepen
denței naționale și dreptății sociale. 
dec.it aceea a idealurilor și telurilor 
'comuniste comune, aceea a muncii 
comune pentru socialism, pentru fe
ricirea clasei muncitoare". Pretutin
deni se exprimă aici încrederea — ca 
și în rîndul opiniei publice românești 
— că noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
va face ca punțile prieteniei, durate 
peste Dunăre de-a lungul timpului, 
să se întărească și mai mult, spre 
binele ambelor ponoare, al cauzei so
cialismului și păcii'.

Dumitru ȚINU

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul permanent al Marii Britanii la 
Națiunile Unite, ambasadorul Ivor 
Richard, a transmis în mod oficial 
Consiliului de Securitate planul 
anglo-american de soluționare a pro
blemei rhodesiene. în scrisoarea a- 
dresată președintelui in exercițiu al 
consiliului. Rudiger von Wechmar 
(R.F.G.). ambasadorul britanic cere 
ca textul planului să fie distribuit 
ca document oficial.

GABERONES. — „Actele de a- 
gresiune ale regimului minoritar ra
sist rhodesian împotriva teritoriului 
Botswanei cunosc o escaladare con
tinuă" — a declarat, la Gaberones, 
ministrul informațiilor, Daniel Kwe- 
lagobe. El a arătat că, de la 17 de
cembrie 1976, cînd guvernul Botswa
nei a denunțat ultima oară acțiunile 
agresive comise de rasiștii rhodesieni,

și pînă în prgzcnt. au avut loc alte 
24 de violări ale integrității terito
riale a Botswanei. Ministrul infor
mațiilor a precizat că „frontiera 
Botswanei a fost violată în repetate 
rinduri de forțe teroriste și agenți ai 
regimului ilegal din Rhodesia". El. a 
arătat.’că aceste acte de agresiune 
echivalează, practic, cu un război 
declarat de Rhodesia tării sale.

Tn cadrul unei conferințe de presă, 
Olof Palme, vicepreședinte al Inter
naționalei Socialiste și președinte al 
Partidului Muncitoresc Social De
mocrat din Suedia, a declarat, la 
Lisabona, înaintea începerii vizitei 
sale în cinci țări ale Africii australe, 
că scopul acestei vizite este întărirea 
legăturilor de solidaritate dintre or
ganizația al cărei vicepreședinte este 
și țările africane din așa-numita 
„prima linie".

NICOSIA 3 (Agerpres). — Sîmbă- 
tă. noul președinte al Ciprului. Spy
ros Kyprianou. a depus jurămîntul 
în fața Camerei Reprezentanților. 
La ceremonie au participat. între 
alte oficialități, membrii guvernului 
și reprezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. in Cipru, 
Javier Perez de Cuellar.

După cum s-a mai relatat. Spy
ros Kyprianou va asigura exercita
rea funcției supreme în stat pînă la 
expirarea. în luna februarie 1978. a 
mandatului prezidențial acordat ar
hiepiscopului Makarios. Lff acea da
tă vor fi organizate noi alegeri pre
zidențiale.

Tn discursul de învestitură, pre
ședintele Kyprianou a accentuat ne-i 
cesitatea unei soluții pașnice a pro
blemei cipriote, avînd la bază rezo
luțiile O.N.U.. respectarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
Ciprului.

Președintele Kyprianou a reafir
mat hotărirea sa de a continua în 
toate domeniile linia politică trasa
tă de arhiepiscopul Makarios.

★
Spyros Kyprianou. de profesie 

jurist, s-a născut la 28 octombrie 
1932. De la proclamarea independen
tei Ciprului. în 1960, si pînă in 1972 
a îndeplinit funcția de ministru de 
externe. In septembrie 1976. ca lider 
al. Frontului Democratic din Cipru, 
este ales președinte al Camerei 
Reprezentanților.
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agențiile de presă transmit:
La invitația C.C. al P.C.

Bulgar, Consiliului de Stat și
Consiliului de Miniștri ale R.P. Bul
garia. o delegație de partid si de stat 
a R. D. Germane, condusă de Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului . de 
Stat al R.D. Germane, va face o vi
zită oficială de prietenie în R.P. Bul
garia. in prima jumătate a lunii 
septembrie — informează agenția. 
B.T.A.

Relațiile 
tugheze. In

angolezo-por-
cursul vizitei între

prinse în R.P. Angola de o delegație 
de partid și guvernamentală portu
gheză. condusă de Antonio Macedo, 
președintele Partidului Socialist Por
tughez. și de Manuel Alegre, secretar 
național al partidului, s-a căzut de a- 
cord ca ambele țări să depună efor
turi pentru a realiza. în domeniul 
presei, schimburi de informații obiec
tive. Delegația a fost primită de pre
ședintele R. P. Angola. Agostinho 
Neto, care a adresat primului minis
tru al guvernului portughez. Mario 
Soares, invitația de a vizita Angola.

0 mare demonstrație in 
favoarea acordării unei amnistii ge
nerale a detinuților politici din Spa
nia s-a desfășurat la Bilbao. Orga
nizată de 29 de partide politice și a- 
sociații sindicale, manifestația a reu
nit aproximativ 250 000 de partici
pant!. In .discursurile lor. vorbitorii 
s-au pronunțat, între altele, pentru o 
amnistiere totală si legalizare^ tutu-' 
ror partidelor politice.

Deschiderea unor Tîrguri internaționale

LA PLOVDIV
SOFIA 3 (Agerpres). — Simbătă 

s-a deschis la Plovdiv, în prezența 
primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov. a altor conducători 
de partid și de stat bulgari, tradi
ționalul tirg internațional, aflat in 
acest an la a 33-a ediție.

Organizată sub semnul celei de-a 
33-a aniversări a eliberării Bulga
riei de sub dominația fascistă și a 
100 de ani de1 la eliberarea țării de 
sub jugul otoman, la actuala e- 
diție participă 40 de țări, printre 
care și România.

România, care este o prezență 
tradițională la Tirgul de la Plov
div. expune, in acest an. prin 16 în
treprinderi de comerț exterior, pe 
o suprafață de 1 800 mp, produse 
de înalt nivel competitiv, realizate 
în special de întreprinderile con

strucțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei și industriei ușoare. Bogata 
participare din acest an dobindeșt.e 
semnificații aparte in perspectiva 
apropiatei vizite oficiale de priete
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o va face în Bulgaria, 
încă din prima zi. pavilionul țării 
noastre a primit vizita tovarășului 
Todor Jivkov și a altor conducă
tori de partid și de stat bulgari, 
care s-au interesat îndeaproape de 
performantele produselor românești 
prezente la tirg. adresind felicitări 
expozanților români pentru modul 
de organizare și de prezentare a 
standurilor, pentru bogăția de ex
ponate, din care majoritatea fac 
obiectul schimburilor de mărfuri 
româno-bulgare.

Tot simbătă, în cadrul tîrgului din 
orașul de pe malul drept al Mări
tei, a fost sărbătorită Ziua României.

LA LEIPZIG

Sub deviza „Pentru comerț mondial neîngrădit, pentru progres teh
nic", astâzi iși deschide porțile ediția de toamnâ a Tîrgului internațional 
de la Leipzig, la care participă circa 6 000 expozanți, din aproximativ 50 
de țări ale lumii Țara-gazdă, R. D. Germană, va prezenta, prin interme
diul a circa 2 800 de întreprinderi de comerț exterior, ultimele realizări din 
diferite ramuri ale economiei. România este prezentă și la această ediția 
cu o largă gamă de produse, 17 întreprinderi de comerț exterior prezen» 
tînd exponate din 10 ramuri industriale — construcții de mașini, chimie, 
transporturi, bunuri de consum etc. în Imagine: piața centrală a orașu
lui, unde se află principalul pavilion expozițlonal.

SOFIA

COMUNICAT 
BULGARO-UNGAR
SOFIA 3 (Agerpres). — Comunica

tul privind vizita în R.P. Bulgaria a 
lui Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
și convorbirile pe care acesta le-a 
avut cu Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al țării-gazdă. 
relevă prietenia frățească și coopera
rea multilaterală dintre cele două 
țări, precum și dorința guvernelor 
lor de a adinei această cooperare.

Abordînd un larg cerc de probleme 
internaționale, cele două părți au 
subliniat importanța îndeplinirii Ac
tului final semnat la Helsinki, atît 
pentru întărirea păcii și securității 
în Europa, cît și pentru cooperarea 
bilaterală și multilaterală dintre sta
tele europene, S.U.A. și Canada. De 
asemenea, părțile au subliniat că 
reuniunea de la Belgrad trebuie să 
contribuie la promovarea înțelegerii 
reciproce și a încrederii între țări și 
popoare.

La semnarea noului tra
tat asupra Canalului Panama vor 
fi reprezentate cel puțin 23 de țări 
membre ale Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.). la care se vor ală
tura Canada si Guyana, care au sta
tut de observator în cadrul O.S.A. Po
trivit ăinei liste provizorii. 14 pre
ședinți latino-americani vor fi pre- 
zenti la ceremonia în cadrul căreia 
președintele Jimmy Carter si premie
rul Omar Torrijos vor semna noul 
tratat. v

Convorbiri. Seful rpPre^n- 
tanței permanente a R. D. Germane 
in R.F. Germania, ambasadorul Mi
chael Kohl, a avut, vineri, la Bonn 
convorbiri cu ministrul de stat la can
celaria federală, Hans Jiirgen Wis- 
chnewski. A continuat cu acest pri
lej examinarea problemelor privind 
normalizarea mai departe a relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G.

Criza de guvern din 0- 
landa. ReSina Iuliana i-a primit 
vineri seara pe Joop den Uyl. primul 
ministru demisionar și lider al parti
dului socialist. si pe Gerhard Veringa. 
consilier democrat-crestin. numit cu 
o misiune de informare, cerîndu-le să 
examineze împreună ansamblul posi
bilităților de a forma într-un timp cît 
mai scurt posibil un nou cabinet, a- 
nuntă un comunicat oficial dat publi
cității la Haga. Den Uyl a mai fost 
însărcinat de două ori. în ultimul 
timp, cu o astfel de misiune.

FESTIVALUL NAȚIONAL
Modena, oraș cu puternice tradi

ții revoluționare, considerat pe 
bună dreptate „inima" Emiliei 
Romagna — prima „regiune roșie" 
a Italiei — găzduiește. începînd de 
simbătă dupi.-amiază, festivalul 
național al ziarului „l’Unitâ". A- 
ceastă tradițională manifestare în
cununează campania anuală a pre
sei comuniste italiene. în cadrul 
căreia, pe parcursul cîtorva luni, 
au fost organizate circa 8 000 fes
tivaluri — de cartier.. zonă, oraș, 
provincie, la care a participat peste 
o treime din întreaga populație a 
tării.

Timp de 16 zile, „orașul festiva
lului", creat într-o zonă de la 
marginea Modenei. prin munca a 
sute și sute de comuniști și simpa- 
tizanți ai partidului, va înregistra 
o bogată suită de manifestări poli
tice. culturale și sportive, din care 
se evidențiază, prin semnificația ei, 
cea dedicată transformării Europei 
într-un continent al păcii și înțe
legerii între popoare.

Ca și edițiile precedente, si fes
tivalul de la Modena se bucură de 
o largă participare internațională,

AL ZIARULUI „L’UNITÂ“
fiind prezente cu standuri si ex
poziții proprii țări socialiste din 
Europa și de pe alte continente, 
partide comuniste și muncitorești, 
partide progresiste și mișcări de 
eliberare națională din numeroase 
țări ale lumii. Tara noastră parti
cipă la festival cu un stand al zia
rului „Șcînteia", numeroase foto
grafii înfățișînd momente semni
ficative din lupta poporului român 
pentru libertate și indep'endentă. 
realizări ale României în ultimele 
trei decenii, pe calea făuririi socie
tății noi. socialiste, ca și aspecte 
din activitatea internațională des
fășurată de tara noastră, inclusiv 
imagini de la intilnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășii 
Luigi Longo și Enrico Berlinguer. 
In cadrul standului a fost amenaja
tă. totodată, o expoziție de carte 
politică cuprinzînd la loc de frunte 
cele șase volume de „Scrieri alese" 
ale președintelui Nicolae Ceausescu, 
publicate de editura „Teti“ din Mi
lano.

Radu BOGDAN
Moderia

Inmînarea unor decorații.
La sediul Comitetului Permanent 
al Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene a avut loc ceremonia 
înmînării unor ordine de stat mem
brilor delegației române de activiști 
de partid din armată, condusă de ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu. 
adjunct al ministrului apărării națio
nale si secretar al Consiliului poli
tic superior al armatei, care efec
tuează o vizită, pentru schimb de ex
periență în R.P.D. Coreeană. înalte
le distincții au fost înmînate. în nu
mele președintelui Kim Ir Sen. de 
Kim Dong Ghiu, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene.

La ceremonie au fost de fată am
basadorul României la Phenian. Du
mitru Popa, și atașatul .militar aero 
și naval al tării noastre în R.P.D. 
Coreeană. Constantin Anghel.

Protocol hulgaro-mongol.
La Sofia a fost semnat protocolul 
celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
mixte interguvemamentale bulgaro- 
mongole de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Documentul pre
vede extinderea cooperării bilaterale 
pe multiple planuri.

Fostul prim-ministrv. al 
Pakistanului, Zul£ikar AIi Bhut- 
to, a fost arestat sîmbâtă dimineața,.

■de autoritățile militare, informează 
agențiile de presă, precizînd că nu au 
fost furnizate explicații în legătură 
cu această actițme.

Protest împotriva mane
vrelor militare ale Seulu
lui. Secretariatul Comitetului pen
tru reunificarea pașnică a patriei din 
R.P.D. Coreeană a dat publicității un 
document prin care condamnă hotărî- 
rea autorităților de la Seul privind 
efectuarea, timp de o lună, a unor 
exerciții de trageri navale. în Marea 
Sudului, transmite agenția A.C.T.C. 
în document se arată, de asemenea. 

‘ că în urmă cu cîtva timp au fost e- 
fectuate manevre de război terestre, 
la care au fost mobilizate largi efecti- 

*ve militare. ..Clica marionetă a lui 
Pak Cijan Hi trebuie să înceteze 
imediat campania sa războinică, să 
pună capăt acțiunilor care alimentea
ză confruntarea dintre Nord și Sud. 
care vizează perpetuarea divizării na
țiunii". subliniază documentul.

Academia de Științe a 
R. P. Chineze 3 or8anizat recent, 
în localitatea Huangshan din provin
cia Anhvei. o sesiune de comunicări 
privind teoria particulelor fundamen
tale. transmite, agenția China Nouă. 
Fizicienii chinezi au raportat obține
rea unor succese remarcabile în stu
dierea structurii interioare a particu
lelor fundamentale, a interacțiunii si 
intercondiționării lor. S-a subliniat 
necesitatea unei mai strinse legături 
între cercetători si filozofi, a unei e- 
valuăj’i a recentelor descoperiri din 
fizica modernă pe baza dialecticii ma
terialiste. precum și adoptării meto
dei dialecticii în- analizarea diverselor 
școli ale teoriei particulelor funda
mentale și a tendințelor care se dez
voltă în prezent.

Șomajul în S.U.A. 145 la 
sută din negrii americani sînt actual
mente șomeri, iar 35 la sută din aceș
tia sînt tineri, relevă statisticile ne 
luna august date publicității la Wa
shington. 15 lideri al mișcării pentru 
drepturi civice americane. între care 
și Goretta King, văduva pastorului. 
Martin Luther King, au declarat că 
preconizează o acțiune comună în 
semn de protest.

Naționalizarea unui post 
de radio. PostuI de radi° »Ja- 

maica Redifussion". apartinînd secto
rului proprietății private, a fost tre
cut sub controlul statului, prin achi
ziționarea de către guvernul iarnai- 
can a tuturor acțiunilor deținute de 
firma „Redifussion International Li
mited".

0 puternică explozie, pr°- 
vocată vineri de o bombă plasată la 
intrarea unui imobil din Beirut 'în 
care își are sediul un grup de presă, 
a provocat rănirea a patru persoane 
si pagube materiale considerabile — 
s-a anunțat oficial în capitala liba
neză.

Spania și Piața comună. 
Cu prilejul unei vizite efectuate la 
Bruxelles, primarul Parisului. Jacques 
Chirac, fost prim-ministru, și-a ex
primat opoziția fată de intrarea Spa
niei în Piața comună, arătind că acest 
lucru ar aduce prejudicii în sectorul 
agricol Franței si altor țări ale C.E.E.

• ROBOTI INDUS
TRIALI. In regiunea Nikolaev 
din Ucraina „roboții" prelucrea
ză peste 20 la sută din piesele 
fabricate în. întreprinderile me
talurgice. La centrul de calcul 
din Nikolaev se- elaborează în 
prezent instalații automate com
plexe alcătuite din mașini, com
putere și roboți cu o înaltă efi
cientă economică. în compara
ție cu mașinile care funcționea
ză autonom, aceste agregate ne
cesită cheltuieli de muncă de 
12 pînă la 15 ori mai mici.

• MUZEE INSOLITE. 
Tn Franța, relatează săptămîna- 
lul „L’Express", există uri șir 
de muzee consacrate unui sin
gur subiect sau unei singure 
activități. Profilul lor este, ade
sea. din cele mai ' neașteptate. 
Există, astfel, un muzeu al în
călțămintei, care reunește mai 
multe mii de pantofi, ghete și 
papuci din toate epocile și din 
toate țările ; muzeul de speolo
gie cuprinde documente, echi
pament, instrumente științifice, 
diorame. ilustrind activitatea 
plină de neprevăzut de explo
rare a peșterilor subterane ; 
muzeul pipei evocă istoria aces
tei instrument de fumat, care a 
suscitat inepuizabile rezerve de 
fantezie din partea creatorilor 
săi ; muzehl drumului de fier 
include o colecție unică de lo
comotive cu aburi, electrice si 
Diesel, iar muzeul jucăriilor — 
o colecție de exponate din cele 
mai rare, începînd cu secolul 
al XVIII-lea și pînă la începu
tul secolului nostru ; în fine, 
muzeul pîinii prezintă diverse 
forme și compoziții ale acestui 
aliment de bază al omenirii.

• CUNOSCUTUL 
NAVIGATOR T H O R 
HEYERDAHL proiectează o 
nouă călătorie, de data aceasta 
din delta celor două fluvii ale 
Mesopotamiei — Tigru și Eufrat. 
Cu ajutorul unei ambarcațiuni 
de trestie, „Tigris", el speră să 
străbată Oceanul Indian ajun- 
gind pînă în Asia de sud și 
Asia de est. „Tigris", cu un 
echipaj de 14 oameni, își propu
ne să urmeze presupusul itine
rar al străvechilor locuitori ai O- 
rientului Mijlociu, care se crede 
că au ajuns pe meleagurile sud- 
asiatice cu 5 000 de ani în urmă.

• IMENS REZERVOR 
SUBTERAN DE APĂ IN 
EGIPT. Geologii egipteni au 
descoperit în subsolul zonelor 
de deșert ale țării ceea ce ziarul 
„Al Ahram" consideră că ar 
putea fi unul din cele mai mari 
rezervoare de apă subterană din 
lume. El se întinde de fapt in 
trei regiuni adiacente, pe o dis
tanță de 900 de kilometri, por
nind de la extremitatea vestică 
a tării, pînă pe țărmul Mării 
Roșii, în est. Forajele au dove
dit că rezervorul poate permi
te extragerea și pomparea unei 
cantități anuale de aproximativ 
730 miliarde litri, respectiv 5 la 
sută din debitul Nilului ; o ca
racteristică a rezervorului con
stă in faptul că el se umple 
permanent.

• AVENTURĂ FELINĂ. 
In locuința unei familii din 
satul Dom-Martin aux Bots 
de lingă munții Vosgi (Franța) 
s-a petrecut de curînd un eve
niment neobișnuit : gospodina 
și-a, pregătit mașina de spălat 
și și-a pus rufele in recipient. 
Sunetul telefonului a făcut-o 
să-și întrerupă activitatea, după 
care a revenit și a pus mașina 
în funcțiune. Auzind insă un 
zgomot ciudat înăuntrul mașinii, 
și-a chemat soțul pentru a lă
muri misterul. Desfăcînd cu grt- 
jă capacul, stăpinii casei au des
coperit cu uimire propria lor 
pisică, care se strecurase in mij
locul rufelor în timpul absen
tei stăpînei. Animalul a rămas 
viu și nevătămat și, desigur, 
foarte curat.

• URANIUL AUSTRA
LIAN. Guvernul australian a

Sesiunea Consiliului Ligii Arabe
CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 

s-au deschis simbătă lucrările celei 
de-a 68-a sesiuni a consiliului Ligii 
Arabe, la nivelul miniștrilor de ex
terne.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a evocat în 'alocuțiu
nea sa evoluțiile din Orientul Mij
lociu și ă cerut, statelor arabe să 
adopte o poziție mai fermă fată de 
măsurile luate de Israel în teritoriile 
arabe ocupate.

Abdc] Halim Khaddam. vicepre- 
mier și ministrul de externe si
rian. a prezentat Comitetului Poli
tic un proiect de rezoluție privind 
convocarea unei conferințe arabe la

nivel înalt în octombrie,, pentru a 
examina situat ia actuală' din Orien
tul Mijlociu și evoluțiile survenite 
după Conferința arabă la nivel inalt 
de la Rabat.

Khaddam a prezentat un alt pro
iect de rezoluție privind politica 
israeliană in teritoriile arabe, ocupa
te. Proiectul evidențiază» că o pace 
justă și durabilă poate fi realizată în 
Orientul Mijlociu numai prin retra
gerea tuturor forțelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate si prin 
restabilirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean. inclusiv drep
tul la autodeterminare și la un stat 
independent.

hotărit să permită exploatarea 
și exportarea uriașelor rezerve 
de uraniu ale tării, după o in
terdicție de patru ani, au infor
mat oficialități guvernamentale. 
Va lua ’ființă un consiliu con
sultativ în problemele uraniului, 
care va urmări și coordona a- 
ceastă industrie. Australia po
sedă 20 la sută din rezervele 
cunoscute de combustibil nu
clear ale lumii occidentale.

Pe agenda Conferinței anuale a T. U. C.

Opoziția sindicatelor britanice
față de limitele guvernamentale in domeniul salariilor

• PLANETARIU BU- 
DAPESTAN. Luna aceasta a 
fost inaugurat la Budapesta uri 
planetariu de mari proporții. 
Cupola edificiului are o înălțime 
de 20 m și un diametru de 23 m, 
fiind una din cele mai mari din 
lume. Planetariul dispune de 
echipament modern, printre care 
160 aparate de proiecție, cu 
ajutorul cărora vizitatorii pot 
urmări cerul instelat cu mișcă
rile aparente ale astrelor. Acus
tica unică a sălii de sub cupolă 
este conferită de un strat de 
aluminiu avînd 50 milioane de 
perforații foarte fine.

Consiliul General al Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) a ho- 
tărît să nu se opună, la Conferința 
anuală a T.U.C. ale cărei lucrări vor 
începe luni la Blackpool, proiectului 
de moțiune privind sprijinirea uniu
nilor sindicale ale căror negocieri cu 
patronatul pentru reînnoirea contrac
telor colective de muncă sînt afectate 
de limitele guvernamentale în dome
niul salariilor1, transmite agenția 
Reuter. Proiectul de moțiune respin
ge orice limită guvernamentală în 
domeniul salariilor, dacă guvernul nu 
revine asupra angajamentelor sale 
privind plafonarea cheltuielilor pu
blice. ceea ce echivalează cu respin
gerea politicii guvernamentale în do
meniul limitării voluntare, de către 
sindicate, a revendicărilor de sporire 
substanțială a salariilor, pentru a le 
aduce la nivelul de creștere a ratei 
inflației.

Acesta, scrie agenția Reuter, este 
cel mai controversat punct de ne a- 
genda Conferinței T.U.C.. care repre

zintă un număr de H.5 milioane- 
muncitori, apartinînd uniunilor sindi
cale afiliate, si care a cooperat in 
ultimii doi ani cu guvernul laburist 
Ia aplicarea programului antiinflatio-' 
nist. inclusiv la limjtarea sporurilor 
de salarii în cadrul negocierilor pen
tru reînnoirea contractelor colective 
de muncă. Odată cu încheierea ulti
mei faze a programului antiinflatio-- 
nist guvernamental, la 31 iulie, cabi
netul a exercitat presiuni asupra sin
dicatelor pentru realizarea unei înțe
legeri cu T.U.C. privind limitarea 
majorărilor de salarii la 10 la sută în 
următoarele 12 luni si realizarea unui 
acord pentru acceptarea unui decalai 
de . un an între momentul adoptării 
hotăririi si cel al aplicării reglemen
tărilor respective. în concepția auto
rităților laburiste, o asemenea înțe
legere ar fi necesară pentru aduce
rea sub control a inflației si reduce
rea șomajului, care a atins în iulie 
nivelul de 6.9 la sută din totalul for
ței de muncă a tării, afectând 1 635 000 
persoane.

• PROTEJAREA DIN
ȚILOR CU MATERIAL 
PLASTIC. La Universitatea de 
medicină din Tokio a fost ela
borat un material sintetic pen
tru îmbrăcarea dinților sănătoși 
pentru a preveni îmbolnăvirea 
lor. Substanța principală in pre
pararea acestui material îl con
stituie metilmetacrilatul. La în
ceput, suprafața dintelui este 
curățată cu acid fosforic și apoi 
se aplică un strat de monomer 
lichid de metilmetacrilat. In fi
nal, se pulverizează un strat de 
polimer al aceleiași substanțe. 
„Enamitul", cum au fost denu
mite aceste substanțe, este con
siderat primul material care 
poate rămîne fixat pe suprafața 
dinților timp de mai mulți ani.
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