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MAREA A VUTIE A POPORULUI
se făurește, se dezvoltă prin munca

neprecupețită a tuturor

La recenta consfătuire de lucru cu 
activiștii și cadrele din domeniul 
educației politice, al propagandei și 
ideologiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, s-a referit în mod deo
sebit la mecanismul economic prin 
care eforturile depuse de fiecare co
lectiv de muncă pentru sporirea 
producției, a eficienței sale, pen
tru gospodărirea rațională a mij
loacelor materiale și financiare 
se regăsesc in venitul național 
si la felul in care se reflectă 
aceasta in dezvoltarea economiei, in 
ridicarea nivelului de trai al angaja- 
ților întreprinderii, al întregului po
por. De munca fiecăruia, mai produc
tivă, de 4nallă calitate și mai efi
cientă. de spiritul său gospodăresc 
manifestat în producție depind ne
mijlocit progresul economic neconte
nit al tării, creșterea bunăstării fie
căruia și a tuturor.

Este cunoscut că. în fiecare între
prindere. pentru realizarea unui pro
dus se consumă materii prime, mate
riale, combustibil, energie etc., se fac 
cheltuieli cu reparația și întreținerea 
mijloacelor fixe, amortizarea, se 
efectuează o serie de alte cheltuieli 
gospodărești (iluminat, încălzit etc.) 
menite să asigure condiții optime 
pentru desfășurarea procesului de 
producție. Normal, economic 
valoarea produsului realizat 
mai mare decit valoarea 
cheltuielilor amintite. Ce 
această valoare suplimentară 
sului fabricat? Nimic altceva decît 
munca productivă a colectivului în
treprinderii, a muncitorilor care au 
transformat materiile prime și mate
rialele. adăugind o nouă valoare care 
se regăsește in produsul finit. însu- 
mind aceste valori nou create în 
procesul muncii în toate unitățile, 
în. intreaga economie, se obține ve
nitul național.

Din punct de vedere valoric, ve
nitul național astfel creat se repar
tizează pentru consum, precum și 
pentru dezvoltarea. în continuare, a 
eoonomiei naționale, pentru asigura
rea condițiilor materiale ale repro
ducției socialiste lărgite. La nivelul

este ca 
să fie 
tuturor 
conferă 
produ-

întreprinderii, procesul de distribuire 
a valorii nou create se reflectă, 
practic, sub forma fondurilor alo
cate pentru retribuirea muncii și 
sub forma beneficiilor. Dimensiunile 
fondurilor pentru retribuirea muncii 
sint strîns legate de îndeplinirea 
sarcinilor de producție; de nivelul 
eficienței cu care s-a muncit. Cu 
alte cuvinte, posibilitatea de a cîș- 
tiga — in primul rînd cit este sta
bilit și pe urmă de a obține un ve
nit suplimentar — este legată de 
munca fiecăruia ; venitul fiecăruia nu 
poate fi decît în raport cu ceea ce 
s-a produs in întreprinderea in care 
lucrează, intrucit nimeni nu poate 
trăi pe seama muncii altuia.

Apare, deci, cu claritate că este în 
interesul colectivului însuși și al fie
cărui 
valoarea 
muncii 
aportul 
venitului
substanțial. Căile sint :

• Creșterea producției. Îndeosebi 
pe seama sporirii mal rapide a pro
ductivității muncii, sau. altfel spus, 
realizarea unei cantități sporite de 
produse în aceeași unitate de timp 
— oră, zi, lună — prin adoptarea de 
măsuri tehnice, tehnologice și orga
nizatorice de ridicare a randamen
tului mașinilor și utilajelor, de me
canizare și automatizare a produc
ției, de utilizare rațională' a timpu
lui de lucru, a forței de muncă din 
întreprinderi. Efectul 
cienței producției este 
o parte, crește masa 
create prin fabricarea 
mai mari de produse.
parte, pe un produs se repartizează 
o sumă mai mică de cheltuieli ge
nerale — cum sint amortizările, chel
tuielile gospodărești ș.a. — și, prin 
urmare, se reduc costurile de pro
ducție și sporesc beneficiile.

• Reducerea cheltuielilor materia
le, prin diminuarea continuă a 
consumurilor de materii prime.

membru al său în 
nou creată în 

să fie cit mai 
întreprinderii la creșterea 

național să fie cit mai
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parte ca 
procesul 

marc, ca

asupra efi- 
dublu: pe de 
valorilor nou 
unei cantități 

Pe de altă

Comeliu CÂRLAN
(Continuare în pag. a V-a)

PITEȘTIUL
la răsăritul soarelui

la lucru cei cîtiva zeci de 
muncitori si tulburând som
nul copiilor din cartier.

Piteștiul avea sirene, dar 
n-avea fabrici

In aproape două decenii, 
din 1930 pină în 1948, nu
mărul muncitorilor a cres
cut cu... 500 ! Cutremură
toare statistică a lincezelii. 
In anul naționalizării, la o

puim că aici. în centrul Pi- 
testiului — unul dintre cele 
mai frumoase dintre cen
trele de orașe ridicate sau 
renovate în anii de după 
eliberare — aici, in odihni- 
toarea piață civică, unde 
cu ani in urmă putea fi as
cultat concertul cocoșilor, 
se află un ecran uriaș care 
ne transmite imagini din

de autoturisme Pi-
Cursă specială"'. Se 

omul odihnit, recon
in aerul pur al live- 
lingă casa lui si. în-

spre marai-
Cu ani în 

cind piața de legu-> 
păsări era chiar in 
si cind țăranii din 
mai îndepărtate isi 

păsăretul de cu 
prindă dimi-

Piteștiul reprezintă una din paginile cele 
mai dense, mai viu colorate din marea 
carte a construcției socialiste In care 
generațiile prezente și viitoare vor afla 
marile adevăruri despre înțelepciunea și 
cutezanța politicii partidului nostru de 

industrializare socialistă

Venitul national

Produsul social cuprinde totalitatea bunurilor materiale (mijloace 
de producție si mărfuri de consum) și a serviciilor cu caracter pro
ductiv realizate de toti oamenii muncii din sfera productivă, intr-o 
perioadă de timp determinată, de obicei intr-un an. In graficul de 
mai sus se observă că, din punct de vedere valoric, produsul social 
se compune din valoarea mijloacelor de producție consumate pentru 
producerea■lui (sau. cum se mai spune, din-cheltuielile materiale) .si . 
din valoarea nou creată in cursul anului respectiv (venitul national). 
Așadar, pentru a spori in ritm rapid venitul national — baza trainică 
a dezvoltării economiei naționale si a ridicării bunăstării generale a 
poporului — concomitent cu creșterea în ritm înalt a volumului pro
ducției industriale, agricole si a celorlalte ramuri, intr-o anumită 
perioadă. trebuie acționat pentru reducerea ponderii cheltuie
lilor materiale in produsul social. Cum rezultă din grafic, politica 
partidului de ridicare a eficientei economice prin reducerea costurilor 
de producție si. in primul rind, a consumurilor materiale, prin eco
nomisirea strictă a fiecărui gram de materie primă si material, a 
oricărei resurse de energie, se va reflecta — potrivit prevederilor pla
nului cincinal — in anul 1980 in diminuarea ponderii cheltuielilor ma
teriale in produsul social, comparativ cu 1975, asigurând creșterea co
respunzătoare a ponderii si volumului venitului national. Bineînțeles, 
orice reducere suplimentară a ponderii cheltuielilor materiale este 
în folosul intregii societăți, al nostru, al tuturor. Bunăoară. ÎN 1980, 
REDUCEREA CU UN PROCENT A PONDERII CHELTUIELILOR 
MATERIALE IN PRODUSUL SOCIAL ECHIVALEAZĂ CU UN VE
NIT NAȚIONAL SUPLIMENTAR DE CIRCA 14 MILIARDE LEI.

Cind ultimul jet de apă 
a limpezit oglinda asfaltu
lui era ora patru dimi
neața. O adiere de vînt. ve
nind dinspre munte, șoptea 
la geamurile orașului, alun
gind. în dimineața aceea a 
amurgului verii, aerul în
cins al caniculei de peste 
zi si mîngiind somnul oa
menilor cu răcoarea lui.

La marginea de sud a Pi- 
testiului. la poarta de in
trare dinspre Capitală, 
combinatul petrochimic, fă
clierul orașului, acoperă 
cerul cu uriașe pînze de 
foc. dind lumii de veste că 
aici se află cea mai mare 
si mai modernă unitate a 
chimiei românești.

Era ora patru dimineața, 
dar al treilea cintat al co
coșilor . nu s-a auzit, asa 
cum nu s-au auzit nici 
primul si nici al doilea pen
tru că ogrăzile pe unde isi 
mai află adăpost sint mult 
prea departe, 
nile orașului, 
urmă, 
me si 
centru 
satele
aduceau 
seară ca să 
neata loc bun in piață, la 
aceste ore avea loc un a- 
devărat concert cocosesc. 
Femeile de serviciu din ca
sele negustorilor, sam
sarilor de vite și cereale, 
în care Piteștiul era foarte 
bogat. îsi începeau preum
blarea de la un. capăt la al
tul a.1 pieței. înfieindu-si un
ghia în fructe să vadă dacă 
sint coapte, cîntărind găi
nile în miini si 
vorbe deocheate 
mai mucaliti — 
lasă din preț — 
netele din cartierul rîului 
care le ofereau, la concu
rentă, mărfuri 
seara de la 
sulul, un.de 
căruțelor.

Ucenici ei 
vălie somnoroși se făcea.u că 
mătură si stropesc trotuare
le din fata prăvăliilor, po- 
vestindu-si aventuri închi
puite din seara trecută 
bîrfindu-si patronii.

Intre timp începeau să 
sune sirenele orașului. Pen
tru că Piteștiul avea si
rene. Sunau de la textila 
din Găvana, de la făbricuța 
de încălțăminte din apro
piere. apoi din cealaltă 
parte a orașului, de la „ate
lierele de tabliere metalur
gice" si de la depoul C.F.R. 
Pină și un prăpădit de a- 

. telier de turnătorie a- 
vea sirena lui, care urla 
năprasnic si inutil, chemînd

schiimbind 
cu țăranii 
poate mai 
si ou bru-

cumpărate 
marginile ora- 
atineau calea

băieți de pră

si

Semănatul griului - în
Recomandări ale ministerului de resort privind efec
tuarea lucrărilor în condițiile din acăastă toamnă 
Zilnic pot și trebuie să fie semănate peste 200000 
hectare
aflăm la începutul 
octombrie. Practic.

ogoarelor au de

Ne 
lunii 
lucrătorii _______
efectuat acum cel mai mare 
volum de lucrări de pe 
parcursul unui an. Ca ni
ciodată. lucrările agricole 
din aceste zile se condițio
nează reciproc. A recolta 
la timp, a transporta si de
pozita producția de pe 
cimp și a elibera terenul 
cit mai repede de restu
rile vegetale înseamnă' a 
crea front de lucru pentru 
executarea arăturilor, pre
gătirea terenului si însă- 
mintarea cerealelor. Aceas
ta presupune ca in fiecare 
unitate agricolă să se facă 
o temeinică organizare a 
muncii, iar forțele să fie 
repartizate judicios pentru 
ca toate lucrările să se des
fășoare intr-un ritm si cu 
o eficientă sporită. Este 
necesar ca organizațiile de 
partid din agricultură, co
mandamentele comunale, 
toti comuniștii de la sate 
să acționeze prin toate mij
loacele muncii politice pen
tru a dezvolta si extinde

experiența bună dobîndită. 
Aoeasta. întrucât lucrărilor 
de recoltat — care cer. in 
continuare, un mare volum 
de muncă — li s-au adău
gat sarcini cel puțin tot atit 
de complexe si urgente pri
vind semănatul griului.

Lucrătorii ogoarelor știu 
că a semăna griul la timp 
și în teren bine pregătit 
înseamnă a lua încă din 
start o serioasă opțiune 
pentru obținerea unei re
colte îmbelșugate. Cum se 
desfășoară lucrările ? Pină 
la data de 1 octombrie in- 
sămintările de toamnă s-au 
făcut in total pe 42 la sută 
din suprafețele prevăzute, 
din care griul a fost semă
nat pe 25 la sută din tere
nurile destinate acestei 
culturi. Evident, fată de 
data la care ne aflăm si. 
mai ales, fată de perioada 
optimă. în multe zone se
mănatul este întârziat. în 
unele județe, cum simt Il
fov, Constanta. Ialomița, 
Timiș. Arad. Caras-Seve- 
rin. Sibiu. Hunedoara. Mu
res. realizările la semănat

sint foarte mici. Acum, 
dună Ploile din ultima par
te a lunii septembrie, in 
toată tara s-au creat condi
ții favorabile pentru semă
nat — în stratul arabil so
lul a acumulat o umiditate 
optimă — ceea, ce nu mai 
justifică cu nimic reținerile 
unor specialiști de a începe 
această lucrare. Iată de ce. 
pentru perioada următoare, 
asa cum a indicat Ministe
rul Agriculturii, obiectivul 
central trebuie să-l consti
tuie trecerea Ia semănatul 
griului cu toate forțele, cu 
toată capacitatea de lucru, 
astfel ca in județele din 
nordul Moldovei si centrul 
Transilvaniei insămîntarea 
griului să se încheie pină 
la 15 octombrie, iar în ce
lelalte zone pină la 20 oc
tombrie. Este un obiectiv 
pe deplin realizabil întru- 
cit. cu mijloacele mecanice 
Pe care le au la dispoziție, 
unitățile agricole pot se
măna zilnic cite 211 000 ha. 
în ordinea priorităților : 
încheierea în cel mult una-

populatie de 29 000 de lo
cuitori existau 4 500 de 
muncitori în făbricute si a- 
teliere rudimentare. Surmu 
sirenele si iti strecurau în 
suflet, pentru cîteva clipe, 
sentimentul că orașul este 
plin de viată, puternic, bo
gat. Dar Piteștiul 
omul care străbate 
pădurea în miezul 
cu frica în sin si 
fluieră sau cîntă si. 
du-si glasul 
crede curajos 
sat. sigur pe

Piteștiul își 
cu sirenele !

Este trecut 
dimineața, 
apă a limpezit oglinda as
faltului. iar de după dealu
rile Ștefăneștilor mijește o 
rază de soare roșiatică, mu
iată parcă în cabernetul a- 
cestor

Exigențele 
Codului etic
• „N-a fost ușor"... • 
Și tu ești opinia publi
că ! • Tată... o oră pe 
săptămînă • FIȘIER SO
CIAL : Strop din același 

izvor; Separeul.
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era ca 
singur 
nopții 
atunci 
auzin-

puternic. se 
si calcă apă- 
el.
făcea curaj

de ora patru 
ultimul jet de

podgorii. Ne inchi-

plină desfășurare
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BRAȘOV

CARAS-«VERIN TULCEA
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BUCUMtn

CONSTANȚA

Stadiul însâmînțârii griului în cooperativele la 30 septembrieagricole

două zile a însămîntării 
orzului. Cu atit mai mult 
se impune intensificarea la 
maximum a însămîntării 
cerealelor de toamnă, cu 
cit pentru prima jumătate 
a lunii octombrie previziu
nile meteorologice indică 
timp frumos si o inrăută-

tire a condițiilor climatice 
pentru a doua jumătate a 
lunii.

In ce direcții trebuie să 
se acționeze pentru intensi
ficarea ritmului de lucru ? 
Pînă în prezent. 70 la sută 
din terenurile, destinate a 
fi insămîntate'au fost ara

te. din care 80 
deja pregătite 
mânat. Aceasta 
că există front de lucru ca
semănatul să se desfășoare

la sută sint 
pentru se- 

înseamnă

Aurel PAPAD1UC
(Continuare în pag. a III-a)

toate zonele orașului si din 
toate comunele județului. 
Urmărim, mai întii. sec
vențe de la capetele de li
nie ale transportului in 
comun. 165 de autobuze își 
așteaptă pasagerii. între 
4.50’ si 6,45’ vor duce și vor 
aduce de Ia locurile de 
muncă peste 50 000 de oa
meni. Teoretic, pentru că 
multi folosesc mașinile per
sonale. iar în Pitești o ma
șină personală revine la a- 
proximativ 24 locuitori. 
Concomitent, din toate co
munele județului pornesc, 
din oră în oră. sute de au
tobuze, 
pentru 
derilor 
moașa
de la poalele munților, pină 
în sud. dincolo de Costesti. 
poți vedea autobuze cu in
scripția ..I.A.P. (întreprin-

multe 
ansaiatii 
din oraș, 
comună

rezervate 
în.treprin- 
Din fru- 

Nucsoara.

O literatură

derea 
testi). 
scoală 
fortat 
zii de 
tr-o oră. se află la locul de 
muncă. Aproximativ 30 000 
de oameni fac zilnic acest 
drum. Nu în 
condițiile de 
foarte bune, 
mașina te ia 
poate spune. ..în poarta ca
sei".

Un fost fochist de loco
motivă. om foarte drag si 
apropiat, ajuns acum la 
vîrsta de 84 de ani. care a 
cunoscut gustul cărbunelui 
la Schitu Golești, iar apoi 
28 de ani al celui ars în lo
comotivă. comentează în fe
lul lui ..nemulțumirea” ce
lor mai tineri din sat care' 
trebuie să meargă citeva 
sute de metri pină la sta
fia de autobuz. întrebin- 
du-se nedumerit : „Nu știu 
dacă eu am mers mai multi 
kilometri pe jos sau cu lo
comotiva mea de manevră". 
Cu locomotiva lui de ma
nevră. pe care a lucrat o 
parte din acei ani. făcea o 
sută de metri in sus. o sută 
in jos la formarea trenuri
lor din gara Pitești. De a- 
casă. din comuna lui. oină 
la cea mai apropiată haltă 
făcea zilnic zece kilometri 
dus. zece kilometri inters, 
pe orice vreme. Aproxima
tiv 180 000 in anii lui de 
muncă.

Un om alergind după o 
piine mai mult decit o lo
comotivă !

Mii de 
după o piine. 
o zonă in care din 
rea pămintului se 
prost, din munca în 
trie, care practic nu 
se trăia la fel. iar din uce
nicia la micii meseriași si 
din corvoada în prăvăliile 
negustorilor si mai rău. în 
diminețile cind Piteștiul îsi 
făcea 
cursele 
Corbu. 
Pirvu. 
Pitești, 
oameni care 
adoarmă că trebuiau să se 
trezească, oameni care n-a- 
pucau să se curețe bine de 
praful adunat de pe peticul 
de păimint pe care îl lucrau 
si mergeau să culeagă altul 
de, cărbune. între un ne
somn si altul. între un praf

toate cazurile 
transport sint 
dar oricum, 

si te lasă, se

oameni alergau 
Argeșul era 

lucra- 
trăia 

indus- 
exista.

curai cu sirenele. 
C.F.R. adunau de la 

Stolnici. Costesti. 
Bradu si duceau la 
la depou, la gară, 

n-aoueau să

Anghel PARASCHIV 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteli"

(Continuare în pag. a III-a)

creată
cu conștiința 

participării active

• •

La fiecare carte scri
itorul. oricit de talen
tat. se simte începător, 
începător deoarece cit 
îi este viata dată el 
trebuie să reimagineze 
lumea, mereu in deve
nire. omul perfectio- 
nindu-si conștiința, o- 
mul luptind pentru 
atingerea sublimului 
ideal de om. într-o 
țară care, prin muncă 
si acțiuni de perfecțio
nare ale tuturor. în
drumați permanent de 
partid, devine tot mai 
frumoasă, tot mai bo
gată. Cel ce umblă in 
fiecare Colt al tării — 
si noi. ca scriitori, 
avem dintotdeauna a- 
ceastă nedezmințită pa
timă de a colinda dru
murile tării pentru a 
o cunoaște si a o simți 
mai bine — intilneste 
la fiecare pas. in fie
care zi alte noutăti in 
peisaj, alt obraz al 
omului, mai demn, mai 
conștient, mai aplecat 
peste munca lui. Si nu 

oare, fiecare 
citeva versuri 

doar, iubite si rostite 
pentru frumusețea lor 
încărcată de înțelep
ciunea si pătrunzătoa
rele emoții umane ? Si 
nu ne visăm fiecare 
măcar un personaj 
care prin plenitudinea 
cu care își trăiește ge
neros viata să fie luat 
drept călăuză de drum 
spre idealul uman de 
către cititorul ce în
chide cartea mulțumit, 
cu un plus de cunoaș
tere. si un plus de vis., 
si un plus de dorință 
de a fi mai bun. mai 
om. mai vrednic 1

Creație artistică de 
valoare, oricit talent si 
măiestrie artistică ar 
consuma scriitorul, nu 
poate exista fără un 
miez bogat, fără abor
darea unor veridice

probleme de viată, 
fără un sens deschis 
de o clară viziune 
ideologică, fundamen
tată pe filozofia mar- 
xist-leninistă. Aceas
tă esență a crea
ției artistice scriitorul 
n-o poate cuprinde de- 
cit trăind din plin, ac
tiv, in miezul ansam
blului măsurilor de ri
dicare a 
civilizație 
socialistă 
partidul 
în programul său si le

gradului de 
și conștiință 

pe care 
le-a înscris

însemnări de
Violeta

ZAMFIRESCU

visăm 
poet.

urmărește 
înfăptuirea, 
nu aderă 
înaltele idei ale parti
dului comunist, el este 
comunistul, ochiul sen
sibil. conștiința clară 
care se simte răspun
zătoare. necesară, păr
tașă. capabilă să inter
vină direct în desfă
șurarea dialectică a 
vieții. El înțelege cau
zele fenomenelor, este 
cel pe care il doare 
orice rămînere în 
urmă, greșelile de orice 
fel. este cel ce luptă 
si cel ce luminează 
puternic prin arta si 
acțiunea sa forța pozi
tivă a omului, a vieții, 
a faptelor. El vede si 
dialectica în ipos
tazele umbrite, fiind
că lupta contrariilor 
este fulgerată de lumi
nă. de naștere nouă, 
de aer purificat, de 
om care se luminează.

Participarea activă 
la viata de partid, 
participarea la viata

permanent
Scriitorul 

numai la

socială este osteneala 
roditoare care Îmbo
gățește. spiritul, obligă 
gindirea :' 
tele să îsi 
titudinea 
cialistă. 
tovarășului 
Ceausescu 
consfătuirea 
cu activiștii si cadrele 
din domeniul educației 
politice, al propagan
dei si ideologiei re
amintește că : „putinii 
membri de partid pe 
care-i aveam in tre
cut la scriitori si în 
domeniul propagandei 
erau participanti ac
tivi la viata de partid, 
ei nu considerau că 
este suficient ca mun
ca lor să se rezume la 
a scrie o poezie sau 
un roman — ci înțe
legeau că aceasta era 
doar o latură a acestei 
activități". Exemplul 
lor este viu si mobili
zator si pentru scriito
rii de azi. pentru toti 
acei făuritori de fru
mos angajați cu depli
nă responsabilitate in 
acțiunile majore ini
tiate de partid pentru 
progresul neîntrerupt 
al patriei noastre.

Pentru scriitorii con- 
știenti de talentul lor 
necesar culturii din 
țara noastră, timpul 
este împărțit între par
ticiparea activă, din 
interior, la viata de 
partid, la viata socială 
Si masa de scris. Con
știința scriitorului se 
desăvîrseste in această 
necontenită participare 
la viata spirituală a 
obștii. Este o condiție 
vitală pentru cuvîntul 
așternut pe hîrtie. E- 
senta vieții, sensul ei 
revoluționar, 
este miezul _ ___ _
pe care o plămădește, 
migălindu-și cartea 
bună, talentul oricărui 
scriitor.

și sentimen- 
i exprime a- 

urnană so- 
Cuvîntarea 
N i c o 1 a e 
tinută la 

de lucru

înnoitor, 
imaginii

Din noul peisaj al Capitalei : bulevardul Ion Șuiei? Foto : S. Cristian
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bine : 
Brad,

SCINTEIA

Strop din același izvor

mi s-au

care au comis diferite abateri 
fost primiți pe șantier. Au trecut 
atunci patru luni. Bineînțeles, 

reeducarea acestora trebuiau fo- 
„amănuntele" vechi, deci

— Cum stăm cu conștiința 7
— Crește, crește...
Pe Foti Craioveanu. secretarul 

comitetului de partid de la Șantie
rul naval Brăila. îl cunosc de cîțiva 
ani. Cu timpul, zisul schimb de 
replici a devenit un fel al nostru 
de a ne ura «ziua bună». Răspun
sul, mereu, este același : „crește, 
crește", dună care respiră adine. 
Știu că nu-i este ușor. Organizația 
de partid, al cărei secretar este, are 
cea mai mică medie de vîrstă din 
municipiu : 26 de ani. Nu-i de mi
rare dacă te gindesti că trei sfer
turi dintre angaja'T șantierului sint 
nu tineri, ci foarte tineri. Media de 
vîrstă a navaliștijor brăileni este 
acum de 20,8 ani și scade în conti
nuare : nou veniții (din ce în ce 
mai multi) sînt doar absolvenți ai 
școlilor profesionale... Deci, la în
ceput de drum. Deci, in formare. 
Tineri sosiți aici din toate colturile 
tării, ori ale județului, ca să ajungă 
navaliști. Practic. diferența de 
vîrstă intre cei care-i învață mese
rie și cei care și-o însușesc este 
neînsemnată. în aceste condiții, 
creșterea gradului de conștiință, 
integrarea tinerilor în procesul de 
producție devin elementul primor
dial. Este și motivul pentru care, 
de ani si ani, discuțiile reporteru
lui cu secretarul comitetului de 
partid de la șantierul naval dema
rează identic.

Dialogul nu este... întâmplător. 
Cu doi, cu trei ani in urmă, numă
rul absentelor nemotivate era în
grijorător. ca și procentul rebutu
rilor, consumul depășit de unelte, 
scule Si dispozitive verificatoare 
crea insomnii celor care le gestio
nau și discuții aprige în organiza
țiile de partid. U.T.C. și de sindi
cat... îneît. orice s-ar fi discutat, 
pe ordinea de zi revenea mereu 
formarea conștiinței muncitorești. 
Iar faptul că acum, la șantierul na
val brăilean. nici gînd să mai întîl- 
nești situații ca cele relatate mai 
sus reflectă tocmai faptul că cei mai 
multi dintre' cei veniti să învețe 
meserie au intrat pe făgașul drept, 
al muncii cinstite și responsabile, 
al integrării pină la identificare cu 
interesele colectivului. în numai 
trei ani saltul făcut de cei foarte 
tineri poate fi considerat spectacu
los. mai ales că mediul, nu trebuie 
uitat, este acela specific tuturor 
oraselor-port...

De regulă, cînd ajungem la ora 
anumitor, bilanțuri si la aceea a 
privirilor retrospective, obișnuim 
să spunem că n-a fost ușor. Bine
înțeles că n-a fost, că nu este și 
nici nu va fi simplu ca din ele
mente disparate, eterogene prin 
mentalități, medii de proveniență 
etc. să creezi un bloc omogen cu 
tărie de monolit, cu responsabilități 
Însușite organic — deci un detașa
ment conștient al clasei muncitoare. 
Ce se ascunde însă la Șantierul 
naval Brăila în spatele expresiei

brigadă de opinie și disciplină care 
urmărește, zilnic, toate aspectele 
vieții de pe șantier...

—• Dar, în primul rind, n-am uitat 
că fiecare om, mai ales tinerii, au, 
e imposibil să nu aibă, ascunse 
undeva, într-o cută a sufletului, a 
conștiinței lor. germenele genero
zității, al omeniei — îmi spunea 
Cornel Sinjenel, secretarul comite
tului U.T.C. din șantier. Totul este 
să depistezi această cută, acest ger
mene, și să-l cultivi. Rezultatele 
pozitive nu vor întîrzia să apară.

tovarășii săi de muncă diferite o- 
biecte si sume de bani. O dată de
pistat, normal ar fi fost să fie tri
mis la miliție. S-a evitat. Respecti
vul făcea parte din brigada artistică 
și ținea la ea ca la .ochii din cap. 
Președintele sindicatului, tovarășul 
Podeanu, i-a promis că la prima 
abatere va fi exclus de la activita
tea artistică. Au trecut lunile, anii 
și... n-a mai fost cazul...

Acesta a fost climatul în care, 
conform Hotăririi Comitetului Po
litic Executiv din 24 mai a.c„ tlne-

«n-a fost ușor» 7 Multe, foarte 
multe...

în primul rînd. sub conducerea 
organizației de partid s-a asigurat 
concentrarea eforturilor tuturor fac
torilor educaționali într-un șuvoi 
unic, și tocmai de aceea, puternic. 
Nu în ședințe se realizează educa
rea tinerilor, dar si in ședințe. Or
dinea de zi a adunărilor generale 
a fost mai bine orientată, conform 
cu necesitățile la zi. Membrii de 
partid cu experiență au participat 
alături de tineri la dezbaterile 
acestora. La locurile de muncă, 
aceiași tineri au fost luati în grija 
și supravegherea acelora maî 
vîrstnici, modele pozitive demne de 
urmat, ireproșabile. Stațiile de 
amplificare, gazetele satirice și ga
zetele de perete, panoul pe care 
erau afișate numele tinerilor sub 
titluri ca „Mindria șantierului" ori 
„Rușinea șantierului", brigăzile de 
agitație — toate au fost și sînt 
folosite din plin. De multă vreme, 
în flecare joi, oameni ai legilor sus
țin cu tinerii convorbiri în cadrul 
„lectoratelor juridice". S-a creat o

Oamenii nu sînt la fel. nu poți 
aplica unuia metoda care a dat re
zultate bune la altul.

Am cerut exemple și 
oferit.

Tinerii Vasile Maftei 
Borș, ambii de la secția 
erau indisciplinați. Sîmbăta plecau 
acasă, la tară si se întorceau abia... 
marți. Bineînțeles că producția 
pierdea, pierdeau si ei la retribuție, 
și totuși... S-a discutat cu ei indi
vidual si prin ședințe — inutil. Tre
buia găsit -amănuntul» acela care 
să-i sensibilizeze si a fost găsit. 
Ambii făceau parte din fanfara în
treprinderii (distinsă ulterior la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei") Acolo nu lipsiseră nici o oră, 
nu întirziaseră nici un minut. Re
petițiile fanfarei au fost mutate în 
ziua de luni si ambii tineri au în
cetat să mai fie... „probleme".

Alt tînăr, Gheorghe Mihalache 
(acum e în armată si scrie des la 
întreprindere), era deosebit de atent 
cu cei din jur, vorbea si se îmbrăca 
frumos, elegant chiar. Pină cînd, 
într-o zi. s-a descoperit că el este 
acela care făcea să

si Vasile 
mecanică,'

rii 
au 
de 
in

■ losite
trebuia folosită experiența cîștiga- 
tă. Totodată însă, la «arsenalul de 
metode» (expresia aparține secreta
rului Foti Craioveanu) trebuia a- 
dăugat ceva nou. un mijloc rigu
ros de observație si evidentă. Și a 
fost inventat... catalogul. S-a ple
cat de la afirmația validată de ex
periență că șantierul este și trebuie 
să fie o școală. Pasul următor : 
unde s-a pomenit scoală fără cata
log 7 Și toti cei 22 de tineri libe
rați din centrele de reeducare sau 
locurile de deținere si încredințați 
șantierului au fost trecut! în zisul 
instrument de lucru. Rubrici : 
Nume si pronume, data si locul 
nașterii, locul de muncă unde a 
fost repartizat, cine răspunde de 
el sf calificativul. Atît.

„Orele de dirigenție" de patru 
luni încoace au loc in fiecare sîm- 
bătă. după programul de lucru. Nu
mai că „diriginții" sînt mai multi: 
director, ingineri șefi, maiștri, se-

cretarî comitete partid,
U.T.C., sindicat. Cel chemat să răs
pundă la... lecție este în primul 
rlnd muncitorul sau maistrul căruia 
tinărul i-a fost încredințat spre re
educare. Urmează însuși tinărul. în 
funcție de răspunsurile primite, di
rigintele colectiv acordă calificati
vul. Transcriu „notele" primite in 
ultima sîmbătă: Stoian Viorel, 
născut la 25.01.1955. din Valea Cî- 
nepii, lăcătuș mecanic, încredințat 
maistrului Ilie Moșescu si șefului 
de echipă Ștefan Custură de la 
„construcții corp". Calificativ : 
foarte bine. Enache Fănel n, 13.06. 
58, Brăila, muncitor în formare, 
maistru Nicu Bălan — bine : Du
mitrescu Adrian, n. 1959. din Bucu
rești — satisfăcător ; Otelea Dumi
tru, n. 1960. din ChiȘcani — 
Streche Nicolae n. 1960. din 
Hunedoara — nesatisfăcător...

Am numărat : 1 — foarte
8 — bine ; 9 • — satisfăcător ; 4 
nesatisfăcător. Nu trebuie ii 
uitat că acum patru luni î 
au plecat de la „nesatisfăcător". 
Discut cu coautorii lui „foarte 
bine". Șeful de echipă Ștefan Cus
tură : „Am reușit să-i repartizăm 
pe toti la locuri de muncă care asi
gurau o calificare certă, în colecti
ve sănătoase și cu forță de influen
țare dovedită anterior în experien
țe similare : le-au fost asigurate 
locuri în cămine de nefamiliști, iar 
|n cadrul acțiunilor gospodărești și 
cultural-sportive fiecare a primit 
cîte o responsabilitate. Viorel 7 
L-am tinut tot timpul sub ochi, 
i-am dat lucrări care condiționau 
realizările echipei (amănunt 7) pro- 
gramindu-1 în schimburi ; e bun 
meseriaș, disciplina era punctul lui 
slab, acum eu spun la toți 
de-al nostru...".

... Desigur „n-a fost ușor", 
nimic nu este, nu poate fi 
greu cind acționează, cu răspunde
re comunistă, forța educativă a co
lectivului, capacitatea organizațiilor 
de partid de a antrena toate resur
sele umane, pedagogice în opera de 
modelare a tinerilor pe făgașul 
muncii cinstite și al demnității.

— Cum stăm cu conștiința 7
— Crește.
O simțim .si înțelegem cum creș

te. Si datorită cui.

FIȘIER SOCIAL
9

bine ;

că-i

Dar 
prea

Omul din fata mea 
nu are nimic deosebit 
în aparentă. Un chip 
obișnuit, o fată negri
cioasă. ovală, puțin as
pră. Ascultă cu ochii 
intredeschiși o expli
cație tehnică. Zîra- 
bește abia șimtit unui 
gind de-al lui ivit pe 
neașteptate. S-ar spu
ne că ar trebui să fie 
grăbit după cum sună 
telefoanele după el, 
dar nu e grăbit, ascul
tă explicațiile tehnice 
în continuare. „Pot să 
vin deseară", spu
ne tehnicianul cu da
tele. „De ce. zice el. 
Să ne lămurim acum"! 
Și amindoi se apleacă 
asupra calculelor, a- 
propiindu-și capetele.

Are un nume care 
poate fi luat in două 
feluri. L-am auzit pri
ma oară din gura unor 
muncitori forestieri: 
„Cind o veni Bădicu o 
să vezi tu cit de 
dreaptă este linia 1“ — 
ii spuneau ei unui zi
dar care construise 
strimb un zid de spri
jin de din sus de 
Fieni. Am crezut a- 
tunci că Bădicu este 
un zidar mai prioeput.. 
mai în virstă. de care 
alt zidar mai tînăr ar 
fi trebuit să se ruși
neze pentru lucrul rău 
făcut. Tinărul zidar a 
meditat o clină si. of- 
tînd. a pornit la refa
cerea zidului. „Știa el 
ce face ! — a zis Bă
dicu aflînd întâmpla
rea. O dată am refă
cut e.u lucrarea unuia ! 
Credea că nu mă pri
cep !“. ..Nu puteți spu
ne că pricepeți toate 
meseriile întrunite în 
întreprinderea de ex-

nloatări forestiere oe 
care o conduceți !“. 
„Citeva le cunosc ! Pe 
cele principale. N-as 
putea da indicații cui
va dacă eu n-as fi ca
pabil să fac ce face el. 
Iar acolo unde n.u știu. 

»intreb. E simplu ! Șt 
discut cu oamenii, si-i 
ascult, că ei știu mai 
mult ca mine din viata 
practică. Si au idei. 
Surprinzătoare idei cî- 
teodată. punindu-mă 
pe ginduri ! Am citiva 
muncitori care îmi dau 
de lucru. în sensul 
bun al cuvîntuiui. așa 
că mai întotdeauna 
am buzunarele pline 
cu schițe tehnice. Un 
traseu de drum fores
tier in lucru mai bine 
trasat, ca idee, decît 
de topograf, o schiță 
de consolidare a unui 
perete de munte mai 
bine fundamentată ca 
a nroiectantilor. pla
nuri de organizare a 
unuia sau altuia dintre 
sectoarele de exploa
tare forestieră si atî- 
tea altele. Stau cîteo- 
dată în preajma soției 
mele, care lucrează la 
calculatorul întreprin
derii. mă minunez de 
rapiditatea si exactita
tea mașinii, dar plec de 
acolo întotdeauna cu 
sentimentul că nimic 
nu poate egala jude
cata vie. sensibilă,
profundă a sutelor si 
sutelor de muncitori
în mijlocul cărora 
muncesc. Mă întorc 
mereu la judecata lor, 
care îmbogățește si 
corectează calculele cu 
migală făcute in birou. 
Aoeste calcule reci nu 
prind aripi fără ei. E- 
leganta șoselei care

duce la cote 1 400 de la 
Sinaia se datoreste 
miinilor si iudecâtii 
lor. La Siriu. dacă tre
ceți acum oe acolo, 
viitoarele drumuri spre 
barai încep să se 
ivească, le puteți citi, 
si modelarea muntelui 
e rodul mintii si mii
nilor lor. Schitele, pla
nurile ne însoțesc tot 
timpul in construcția 
de acolo, dar numai a- 
cești oameni sint capa
bili să le traducă in 
realitate. Cu toate că 
n,u ar trebui să fiu ui
mit de toate acestea, 
pentru că ele sînt via
ta noastră obișnuită, in 
fiecare zi imi apar alt
fel și altfel, spărgind 
zidul rutinei."

Ne-am despărțit în
tr-o seară, el plecînd 
la sediul întreprinderii, 
la Buzău, eu urmînd 
traseele deschisa dcă 
muncitorii constructori 
de drumuri forestiere 
in Carnații sudici. Po
nosind seara în caba
nele forestierilor unde, 
la focurile cinei. îsi 
revedeau treburile de a 
doua zi. sau urmindu-i 
acolo unde, piatră cu 
piatră, rezideau mun
ții. am descoperit izvo
rul filozofiei simple 
care îl ferește oe om 
de rutină : farmecul 
lucrului miinilor noas
tre atunci cînd 
de limpezisuri 
răciniș.

Numai
asta, trebuie 
strop din același iz
vor !

deschi- 
în mă-

câ. pentru 
să fii

Și tu ești
opinia publică!

Recent în adunarea oa
menilor muncii de la între
prinderea pentru industria
lizarea cărnii Craiova, ti- 
năra muncitoare Elena 
Toma a fost unul dintre 
vorbitorii care au dat un 
cura foarte concret și com
bativ dezbaterilor. Atitudi
nea ej obiectiv-intransigen- 
ta, proprie de fapt majori
tății celor ce alcătuiesc co
lectivele de muncă, nu l-a 
ocolit nici pe director, pen
tru o serie de fapte nega
tive petrecute în întreprin
dere.

— Am spus ce-am gindit, 
ce-am simțit, mai bine-zis. 
Și sînt convinsă că n-am 
greșit. Așa sint învățată.

— Unii și-ar fi pus poate 
problema că se vor supăra 
cei criticați. Că ar putea 
vreunul să vă postrte pică...

— Atunci cind știi că ai 
dreptate nu trebuie să-ți 
fie teamă. Nici n-aș vrea 
să credeți că poziția mea a 
fost de ocazie, efectul unei 
indignări de moment. Nu, 
m-a mîhnit faptul că, deși 
am încercat s-o previn pe 
colega mea, Ioana Solomo- 
nescu, să nu persevereze in 
greșeală, atrăgindu-i aten
ția să nu mai sustragă car
ne, ea n-a ținut seama de 
observația mea. Eu insă 
n-am discutat in ședință 
numai cazul Solomonescu. 
Mi-am dat seama că nu 
era singura vinovată. Dacă 
n-ar fi știut că mai sus
trag și alții, dacă șefii noș
tri ar fi fost mai exigenți, 
apucăturile ei ar fi putut fi 
corectate...

...Alt caz. Citim dintr-o 
notă de constatare : „In le
gătură cu abaterile de la 
normele de etică și de la 
legile țării comise de Du
mitru Călin, am constatat 
următoarele : într-adevâr, 
cel în cauză a lipsit de la 
serviciu perioade îndelun
gate și totuși a primit re
tribuția întreagă ; in pon- 
tajele întocmite și semnate, 
de inginerul Remus Rogo- 
zea și de maistrul Ștefan 
Nicolaescu, D.C. era trecut 

<• ca... prezent ; pentru lipsurj
asemănătoare cel în cauză 
a mai fost sancționat și in 
anii anteriori"... Ca atare, 
cei ce au analizat cazul au 
propus măsuri de sancțio
nare a celor vinovați, in
clusiv punerea lor în dis
cuția colectivului de mun
că. De reținut că neregula 
a fost curmată ca urmare a 
sesizării formulate de lăcă
tușul Ion Roșianu în adu
narea oamenilor muncii de 
la I.J.L.F. Dolj.

...O întlmplare din comu
na Goești, același județ, re
latată de plutonierul adju
tant de miliție Gheorghe 
Cazaciuc:

— Cu dtva timp în urmă, 
în comuna noastră a fo6t 
prevenit un „caz" ce pu
tea să aibă consecințe 
deosebit de grave pentru 
doi cetățeni șl familiile lor. 
Aflați la un bufet, împreu
nă cu alțî 
tin Istrate 
năutu, sub 
lului, s-au

săteni, Constan- 
$i Dumitru Ar- 
influența alcoo- 
luat la harță,

apoi la bătaie. A apărut șl 
un cuțit... în aceeași clipă 
Insă, a intervenit gestiona
rul Constantin Fota și un ' 
consumator — Ion Forfotă. 
I-au imobilizat pe cei doi 
înainte de a se produce î- 
reparabilul, iar un alt con
sătean, Dumitru Anghel, a 
alergat să mă anunțe des
pre cele petrecute. Firește, 
au fost aplicate sancțiunile 
legale, dar mai important 
este faptul că datorită res
ponsabilității și hotăririi cu 
care au intervenit cei de 
față au fost preintîmpinate 
urmări grave.

Plutonierul major Dumi
tru Petruța, sectorist în 
municipiul Craiova, ne-a 
relatat cu satisfacție cum a 
fost ajutat de Gheorghe 
Popa, administrator la un 
bloc pe str/ Brazda lui No

CUM COMBAȚI

MANIFESTĂRILE

CARE CONTRAVIN

NORMELOR ETICE

ALE SOCIETĂȚII ?

ele, 
im- 
ati- 
ce-

vac, să descopere și să re
tină un escroc, despre care 
victimele — cinci la număr 
— nu depuseseră încă re- 
clamații. Conștient de pe
ricolul social pe care îl pre
zintă un asemenea infrac
tor, administratorul respec
tiv nu numai că l-a sesi
zat pe sectorist, dar l-a și 
sprijinit efectiv să-1 iden
tifice.

Așadar, cîteva cazuri din 
sfera relațiilor civice, apa
rent fără legătură între 
dar care au totuși un 
portant punct comun : 
tudinea responsabilă a
lor prezenti acolo unde și 
cind apar aspecte care con
travin normelor noastre de 
conduită socială, legilor tă
rii. Cazuri, modalități, in 
care, constituiți ca opinie 
publică, cetățenii își înde
plinesc rolul activ, hotărâ
tor, eficient ; de apărători 
ai intereselor colective și 
individuale, in același timp 
de promotori ai relațiilor 
morale sănătoase, ai eticii 
și echității, ordinii și disci
plinei sociale. In fond, a-ți 
explica părerea, a lua ati
tudine pro sau contra, a 
judeca deci faptele ce se 
petrec în jurul nostru, a 
reacționa prompt fată de a- 
bateri, constituie un drept 
civic inalienabil în societa
tea noastră, si implicit o 
datorie de conștiință.

Cu atît mai mult nu poa
te fi înțeleasă atitudinea u- 
nora care, deși prezenti in 
locuri și momente în care

se petrec fapte ce contravin 
flagrant moralei noastre, și 
normelor legale. în loc să 
intervină prompt și hotărît. 
adoptă poziția struțului. 
Recent la Craiova, intr-un 
autobuz, cetățeanul M.C. de 
68 de ani, din comuna Dră- 
nic, a fost lovit peste față, 
în văzul a numeroși călă
tori, de Dan Moraru de 22 
ani, de la întreprinderea de 
prestări din localitate, aflat 
sub influența accentuată a 
băuturilor alcoolice. De alt
fel, cel în cauză continua 
să se „cinstească" și în au
tobuz, in compania a doi 
amici. Șoferul Nicolae La- 
zăr a acționat prompt, con- 
ducînd autobuzul direct in 
fața sediului postului de 
miliție din Podari, unde au 
fost predați indivizii turbu
lență Dar în autobuz nu se 
aflau numai șoferul, huli
ganii și victima lor, ci și 
pasageri... neutri. L-am în
trebat pe unul dintre aceș
tia, inginerul D.V. :

— Ați văzut cînd bătrinul 
a fost lovit peste față 7

— Bineînțeles, eram 
proape.

— Și de ce n-ați inter
venit ? Ati fi putut lua a- 
titudine fată de asemenea 
comportare intolerabilă.

— Eu am crezut că... 
cunosc (7 !).

Ciudată 
indiferentei 
asemenea 
bil 1 *
nifestat din Plin como
ditatea celui ce nu intervi
ne decit în momentul în 
care e lezată direct pro- 
pria-i persoană. „Poziția 
struțului" exprimă, în ulti
mă instanță, individualis
mul celor ce tolerează aba
terile din jur. Foarte con
cludent și în cazul urmă
tor. într-o noapte, pe Calea 
Severinului s-a produs o 
spargere care a impus in
tervenția promptă a orga
nelor de miliție. Unul din
tre locatari, medicul S.B., 
a început 6ă reproșeze au
torităților că l-au deranjat. 
„Decît să vă supărați, mai 
bine ne-ați da o mină de 
ajutor". „Nu este treaba 
mea. Vă privește !" — a 
răspuns cel „deranjat" în- 
chizind fereastra.

Ce-i drept, nu este plă
cut să deranjezi și nici să 
fii deranjat, mai ales noap
tea, dar într-o asemenea 
situație, lipsa de interven
ție și reproșul 
constituie oare 
re, involuntară, 
rilor 7

Este un drept și, în ace
lași timp, o datorie a fie
cărui cetățean să ia atitu
dine față de manifestările 
ce lezează interesele colec
tivității, drepturile și liber
tățile persoanei, ordinea și 
liniștea publică. Aceasta ca 
o condiție hotărîtoare a re
educării elementelor cu 
mentalități înapoiate, a 
prevenirii tot mai eficiente 
a faptelor antisociale, a asi
gurării unui climat civic 
corespunzător principiilor 
noastre de muncă și viață.

dispară de la Dionisie ȘINCAN

Separeul

d€

că

Sergiu ANDON

ce fel 
contact

discretă 
încărcate 
cu bate- 
Misterul

satisfac 
in

nerăbdător 
masa si

Dar ar fi 
creadă 

surprinsă 
fi întîlnită 
restaurantul

insnre 
o intrare late-

să 
să 
a- 
de

Mircea BUNEA

povestea pornesc spre el decit

Unsprezece mese fru
mos aranjate cu un
sprezece etichete : „Re
zervat". Restaurantul 
principal din Horezu 
aștepta 
turiști, 
porniți 
în mai 
tămină 
mătate 
rîți deci să folosească 
intens zilele tot mai 
scurte ‘ale toamnei. 
Dar. ca un făcut, ime
diat ce turiștii s-au a- 
sezat la masă, s-a vo
latilizat jumătate din 
efectivul de osoătare 
al salonului. Mai e- 
xact. nu au dispărut 
cu totul, ci au început 
să circule cu viteză de 
accelerat înspre și 
dinspre 
rală.

Cind. 
servești 
pleci mai departe, 
sisti trei sferturi 
oră. o oră. o oră si... la 
o asemenea navetă 
precipitată, e greu să 
nu te impacientezi. 
Mai ales cînd sub 
privirile contrariate 
ale celor 45 de musa
firi au început să se 
perinde — spre intra
rea laterală.
— platouri 
cu fripturi si 
rii frapate. _____
s-a lămurit curînd — 
transporturile panta-

oaspeți, 45 de 
45 de oameni 
să înconjoare 

puțin de osăp- 
aproape o ju- 
din tară, hotă-

gruelice aveau ca 
punct final o încăpere 
cu aspect de birou. Iar 
înăuntru dejunau nu o 
armată de oameni, 
nici măcar 45 de per
soane — cifră ce ar fi 
schițat un început 
tratament echitabil 
ci numai trei inși.

Aveam să aflu
triumviratul de convivi 
reprezenta conducerea 
unei întreprinderi din 
împrejurimi aflată în 
„deplasare" la Horezu, 
în stil propriu făceau 
deci muncă de teren. 
Anomalia nu ținea a- 
sadar de servire pre
ferențială pur si sim
plu, ci de un nărav 
mult mai periculos : a- 
cela al contactelor cu 
viata repede cantonate 
în cite un separeu — 
propriu sau improvi
zat — al localurilor de 
alimentație publică.

Se înțelege că me
teahna nu caracteri
zează oe majoritatea 
oamenilor care îsi 
exercită răspunderile, 
deolasindu-se în focul 
activității concrete, in 
mijlocul oamenilor, pu- 
nindu-se în centrul 
problemelor ce recla
mă prezenta si autori
tatea lor. 
nedrept să se 
că ipostaza 
nu putea 
decit la

din Horezu. S-a m 
intimolat — e adevă
rat. din Oe in ce ma< 
rar — să caut dte un 
interlocutor responsa
bil dintr-o comună, să 
fiu asigurat că se află 
oe ogoare si să desco
păr că „lucrările agri
cole" se desfasur.au in
tr-o încăpere mai dos
nică a bodegii de vi
zavi, De aceea. nu atît 
aspectul, intolerabil și 
el. că 45 de oameni 
grăbiți trebuiau să aș
tepte servirea altor 3. 
l-as nune in discuție. 
Ci 
de 
cu 
cu
tarlalele 
ore bune 
încăperi 
meni nu
omul plecat oe teren 
trebuie să și mănînce. . 
Dar de aici oină la 

. festinuri tainice e cale 
lungă. Ce bine îi 
stă tipului de Om 
care, prețuindu-și ore
le lui și ale altora, 
indiferent de prestigiu! 
său. poposește la prinz 
numai atît cit e nece
sar. în același salon cu 
toți ceilalți, cetățeni ca 
si el. De altfel, propria 
reputație nu are decît 
de cîstigat.

întrebarea : 
teren, de 
viata, de legătură 

oamenii, 
depănate, 
de muncă. în 
ferite 7 Ni- 
contestă că.

se

a 
un

„justificare1 
fată de

__ act reproba- 
In realitate, s-a ma

dia Plin

adresat nu 
o
a

incuraja- 
infracto-

Mihai GROZAVU

Vă vom spune, pe 
unui copil.

în urmă cu ani. Alexandru Popescu 
din Galati s-a căsătorit cu Viorica Ursu 
din București, Ei au dat viață unei 
fetite : Popescu Milica. S-a închegat, 
astfel, nucleul unei noi familii. Dar, 
înainte ca acel copil să îngîne cuvîntul 
care binecuvîntează casa, duiosul cuvint 
.mama", deci la trei luni de la naștere, 
părinții au dus copilul la bunica (mama 
soțului), la Galați. L-au lăsat pentru 
mult: chiar pentru foarte mult timp aco
lo. Mai tîrziu. soții s-au despărțit in 
fapt. Milica s-a făcut mare, a învățat 
să citească povești și să scrie. Exact in 
ziua cînd a împlinit 11 ani, i-a murit 
tatăl. Prin lege i s-a acordat o pensie 
de urmaș. Și atunci, din neant, la ușa 
lor a apărut o femeie însoțită de un 
milițian : ..Cum, nu mă cunoști, puișor 7 
Sint Viorica, mama ta. Am venit să te 
iau". Nu, Milica n-a putut și n-a vrut 
să trăiască „la Viorica". S-a întors la 
Galati, la bătrîna bunică și la vecinii 
cu ai căror copii a crescut.

De aici a început sarabanda procese
lor. Pentru tutelă, pentru administrarea 
pensiei de urmaș, pentru încredințare... 
în timpul unuia din aceste procese, bu
nica a făcut un infarct și a murit. A 
continuat, ca parte in procbs, o mătu
șă. A intrat în joc autoritatea tutelară... 
Procesele continuă și azi. după mai 
bine de doi ani. între timp, pensia de 
urmaș a fetiței stă blocată (Viorica, în 
drept s-o ridice, n-o ridică și nu i-o 
trimite fiicei sale, din motive rămase 
pentru noi obscure). „Urmează — spune 
Milica, să mă duc la București, la Vio
rica (nu, nu-i poate spune mama) unde 
nu mă duc. ea fiind, pentru mine, o ne
cunoscută. Au început școlile, îmi tre
buie caiete, uniformă și altele, bani de 
mincare nu am, ea nu-mi trimite... No
rocul meu că mă adăpostesc vecinii ră
posatei bunici, alături de ai căror copii 
am crescut de mică și care m-au în
grijit".

Sigur, cazul are mai multe implicații. 
Dincolo de toate rămîne un adevăr 
trist. Un copil, fără nici o altă „vină" 
decît aceea că s-a născut („Soțul meu 
n-a vrut copil — ne spune Viorica — 
și cînd 
mis să 
cultam 
adaugă _ 
profund traumatizat, al cărui drum in 
viată este marcat de faptul că propria 
sa mamă nu i-a găsit ani de zile loc... 
in „viața personală".

Cum poate fi calificată mentalitatea 
unor astfel de părinți, care — în virtu-

eram în luna a cincea m-a tri- 
avortez. Și. uite, mai bine îl as- 
decît să am acuma necazuri" — 
ea fără să clipească !). Un copil

te» dreptului la ..fericire personală 
își lasă copiii' în voia soartei cu incre
dibilă ușurință și nepăsare 7 Atunci, 
mama și-a luat în brațe, pentru prima 
oară, copilul și a surîs — inegalabilul, 
indescriptibilul surîs al mamei în fața 
omului pe care ea l-a zămislit. Tatăl, 
topit de emoție, a venit cu flori la ma
ternitate. iar seara, cu rude si prieteni, 
gîndindu-se la numele pe care să-l dea 
omului abia venit pe lume, s-a amețit 
puțin la un pahar. Pentru ca, după un 
timp, să se petreacă absurdul.

..într-o zi — povestea de curînd cine

Ceilalți, nu. Copiii lui. nu. Mentalitate 
primitivă Egoism feroce, de neînțeles 
pentru oamenii a căror fericire perso
nală se găsește tocmai in sentimentul 
responsabilității fată de familie si socie
tate. In dorința Si posibilitatea de a 
ocroti oe cei care s-au născut 
si din dragostea lor. ..Părinților 
trebuie să le vorbim, desigur, 
responsabilitate socială. Dar să 
bim. în același timp, despre 
fată de ei înșiși, despre
care sînt datori fată de menirea primor
dială a omului, aceea de a se continua

in casa 
cu ora“ 
despre 

le vor- 
respectul 

respectul cu

o oră pe săptămînă
Ipostaza nedemnă a alergătorului după „fericirea 
personală" plătită cu nefericirea propriilor copii

va — un prieten de-al meu a venit aca
să. si-a strins niște lucruri intr-un 
geamantan si i-a spus nevesti-și : «dra
gă. eu am plecat, mă duc la alta, știi 
tu. ce rost are să mai stau aici dacă 
eu cu ea mă simt bine...» «Și copiii 7» 
a intrebat femeia stupefiată. «Ei. dragă, 
cu coclii facem noi cumva, or să creas
că. s-or descurca si ei... Si. afară de asta, 
o să am eu griiă. o să plătesc pensie de 
întreținere, o să-i văd o dată pe săptă- 
mină...»“. Simplu. înțelegeți 7 Copiii 
n-au decit să se „descurce". Nefericiți, 
lipsiți de ambianta binefăcătoare a unei 
familii, poate lipsiți si de un suport ma
terial firesc. Să se descurce ! Să renun
țe la visuri si la copilărie ! Să se îm
pace cu ..soarta" ! Pentru că tata nu mai 
poate fără un plus de ..fericire persona
lă" — înțeleasă ca o insuliță izolată, fe
rită de legile, de normele, de rigorile 
morale ale colectivității. Se va achita 
de obligațiile strict, legale, care nu-i pot 
însă compensa nicicum absenta din fa
milie, 
uneori, 
si de 
josnică
Da. el are dreptul la fericire personală.

(Nemai vorbind de faptul că. 
tatăl respectiv uită să se achite 
obligațiile legale... E mult prea 
fapta ca s-o mai discutăm aici).

prin urmași. Prin urmași care să-i re
prezinte in viitor cu . demnitate, cu o 
deplină sănătate fizică si morală. înnobi
lați sufletește din bogăția si acuratețea 
morală a părinților.

..Ce să faci cu un asemenea om 7 — 
se întreba cel care ne istorisea cazul. 
Să faci apel la justiție. Da. asa m-am 
gindit. si eu. Tribunalul o să constate 
despărțirea în fapt, o să pronunțe sau 
nu un divorț, o să-1 oblige la plata unei 
pensii de întreținere...".

Va rezolva asta problema 7 Le va reda 
copiilor zimbetul cald al părintelui 7 
Clipa fericită, cînd vine acasă tata de 
la lucru 1 Va putea pensia să înlocuias
că prezenta părintelui care chibzuiește, 
lingă ei. ce fel de pantofi să le cum
pere. cum să fie băiatul ajutat la ma
tematică. spre ce profesie să se îndrep
te fetita 7 Instanța de judecată va ho- 
tări. de exemplu, că tată! poate să-si 
vadă copiii o dată pe săptămînă. Si ast
fel tatăl, cufundat in egoismul său. va 
trăi împăcat. ..Ce vreți cu mine 7 Mă 
încadrez în lege !“. Tată cu ora ! Dar 
cine ar putea să știe ce întrebări chi
nuitoare îsi nune copilul atunci cînd. în 
..ora" aceea, in acele clipe, din ochii pă-

rintelui nu mai _ _
priviri seci ori încărcate de ginduri gre
le 7 Și cind părintele înstrăinat se uită 
mereu la ceas ? Și de ce oare întinde 
copilul cu atîta reținere mina spre pun
ga cu bomboane oe care i-a adus-o 
tata 7 Mai devreme sau mai tirziu. co
piii voi- refuza să recunoască un aseme
nea părinte. „Viorica, pentru mine, e o 
străină" zice fetița de 14 ani despre fe
meia care — timp de 11 ani — nu i a 
dat prilejul să-i spună mamă.

Cui să te adresezi ca să aperi un ast
fel de copil traumatizat 7 Justiției 7 Și 
eL desigur. Dar in primul rind. să ne 
adresăm justiției noastre omenești ! Să 
facem anei la judecata si la simțul res
ponsabilității cu care sînt datori fată 
de noi. fată de societate, cei care cred, 
poate intr-o rătăcire de-o clipă, că este 
posibilă o fericire în afara împlinirii 
datoriilor primordiale ale vieții. Si să-i 
trezim la realitate, să spulberăm neferi
cita clină a rătăcirii ! Să-i punem in 
fata rigorilor morale ale societății socialiste.

Desigur, viata îsi urmează cursul ei. 
nu totdeauna liniștit Se ivesc într-o 
căsnicie si accidente nefericite, cind. 
dintr-o pricină sau alta, se ajunge la 
divorț. E un moment greu si trist. Nu 
coate fi deloc socotit un fapt divers. 
De aceea, omul in cauză, cei care-1 în
conjoară si îl pot aiuta sint datori să 
facă totul pentru a se evita un aseme
nea deznodămint aflat in contradicție 
cu legile morale ale societății noastre : 
pentru a se evita cazurile de abandon 
asemeni celor la care ne-am referit în 
aceste rînduri. chiar dacă ele nu sînt 
caracterizate de lege ca atare. Un ins 
i se adresează soției, ca si cum i-ar spu
ne că se duce la cinematograf : „Dragă, 
eu plec de la voi !". Chiar dacă nu e 
numit asa în lege, faptul rămine o fugă.

„Și-âtunci — a încheiat cel care ne 
istorisea — ne-am strins mai multi din
tre cei care-1 cunoșteam si l-am scutu
rat bine pe tatăl fugar. I-arn zdruncinat 
toate judecățile strimbe si l-am făcut să 
înțeleagă că e liber să-si caute ferici
rea. dar nu s-o rănească pe a altora, 
mai ales ne a copiilor săi. «Bine — a 
zis el — dar eu îmi iubesc copiii. Ce să 
fac însă dacă, stiti. oe soția mea nu mai 
pot s-o iubesc ?». «Te înșeli — i-a spus 
unul dintre noi. Cum poți să iubești o 
floare fără să iubești oămintul din care 
a crescut 7» Și-a luat geamantanul si s-a 
întors acasă. «Unde ai fost, tăticule 7» 
«în deplasare, dragul tatii !»“.

Intr-un fel nu mintise. Fusese o ple
care cam... declasată.

Mihai CARANFIL

desfasur.au
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Față în față:

ANGAJAMENTELE - FAPTELE
Cuvîntul muncitoresc al colectivului întreprinderii 

„23 August“ din Capitală onorat prin importante realizări 
în întrecerea socialistă

Cind au lansat, la începutul anului, 
chemarea la întrecere către toate în
treprinderile din industria construc
toare de mașini, oamenii muncii de 
la uzina „23 August" din Capitală 
și-au stabilit cu exactitate, cu meti
culozitate, am spune, obiectivele. 
S-au avut în vedere, pe de o parte, 
rezultatele bune din 1976, an in care 
producția suplimentară s-a ridicat la 
120 milioane lei ; pe de altă parte, 
planul pe 1977 prevedea o creștere 
însemnată a tuturor sarcinilor, pen
tru a căror realizare exemplară tre
buiau căutate noi resurse tehnice, 
materiale și organizatorice. Tocmai 
din aceste căutări, din. această gân
dire colectivă, s-au cristalizat cu lim
pezime obiectivele întrecerii :

• 150 MILIOANE LEI PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA, 
CONCRETIZATA ÎN 50 MO
TOARE DE 700 CP, 500 TONE 
UTILAJ TEHNOLOGIC PEN
TRU INDUSTRIA CHIMICA, 
200 TONE PIESE FORJATE, 
50 TONE BARE FORJATE ;

• DEPĂȘIREA NIVELULUI 
PLANIFICAT AL PRODUC
TIVITĂȚII MUNCH CU 3 LA 
SUTA ;

• REDUCEREA CHELTUIE
LILOR LA 1 000 LEI PRODUC- 
ȚIE-MARFĂ CU 2 LEI.

Angajamentele asumate stabileau 
sarcini exacte și în domeniul asimi
lării de noi produse, calității produc
ției, perfecționării cadrelor.

Cum își onorează colectivul de mii 
și mii de angajați ai întreprinderii 
angajamentul luat în întrecerea so
cialistă ? Recent, comitetul de partid, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii au analizat tocmai această 
problemă. Ce concluzii au reieșit ?

— In primul rind, rezultatele obți
nute dovedesc realismul angajamen
tului nostru, ne spune tovarășul Ca
rol Dina, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. S-au realizat 
în 8 luni, suplimentar, 80 milioane 
Iei la producția industrială, la care 
se adaugă alte sporuri de producție 
în septembrie, pentru care nu avem 
socotelile încheiate. Ne-au rămas 
pentru ultimul trimestru al anului 
de realizat deci 60—62 milioane lei 
din angajament. Adunările de partid 
din secții au stabilit drept principală 
sarcină comuniștilor pentru perioada 
următoare concentrarea tuturor for
țelor pentru îndeplinirea exemplară 
atit a planului cit și a angajamentu
lui asumat în al doilea an al cinci
nalului. Am știut cu toții, încă de la 
începutul anului, că înfăptuirea ce

lor propuse nu va fi un simplu „ga
lop de sănătate", ci va necesita o 
muncă tenace, bine organizată în fie
care sector, în fiecare secție, zi de zi, 
lună de lună.

Vizitînd secțiile întreprinderii, dis- 
cutînd cu numeroși muncitori și ingi
neri, ca un fir roșu s-au desprins 
hotărîrea lor de a îndeplini punct cu 
punct angajamentul asumat, înalta 
responsabilitate muncitorească.

— Ne-am angajat să depășim pla
nul’cu 150 milioane lei. Și-l vom 
depăși, apreciază muncitorul Marin 
Avram. Este o chestiune nu numai 
Internă a colectivului nostru. Pe 
cincinal, trebuie să obținem supli
mentar. în întreaga economie, mai 
mult de 100 miliarde lei. De această 
producție suplimentară sînt legate 
nemijlocit progresul mai rapid al ță
rii, creșterea bunăstării fiecăruia 
dintre noi. Miliardele acestea de lei 
sînt tocmai însumarea angajamente
lor noastre muncitorești, reprezintă 
puterea de mobilizare a colectivelor 
de muncă din întreaga țară. In aces
te condiții, realizarea angajamentului 
de către fiecare uzină are o impor
tanță deosebită economică și socială.

In înțelegerea adîncă a semnifica
țiilor întrecerii socialiste își află ră
dăcina, ' punctul de pornire, faptele 
de muncă exemplare, bunele rezul
tate obținute.

Să ne oprim asupra unuia din 
obiectivele-cheie ale angajamentului 
— depășirea cu 3 la sută a producti
vității muncii. în trei trimestre.

PRODUCTIVITATEA A FOST 
DEPĂȘITĂ NU CU 3. CI CU 
4,5 PROCENTE.

Aplicarea cu rigurozitate a unui pro
gram care cuprinde numeroase mă
suri tehnice si organizatorice a făcut 
posibil acest succes. „Greutatea" în 
acest program o deține promovarea 
progresului tehnic. Introducerea unor 
procedee tehnologice noi. cum sînt 
extrudarea la cald si la rece, prelu
crarea pe masini-agregat a carcaselor 
pentru locomotive, decuparea danturii 
la roțile dintate cu module mari, fre- 
zarea spațială a segmentilor pentru 
vasele sferice, a dus la sporirea sub
stanțială — dublarea, chiar triplarea 
productivității muncii la unele ope
rații și locuri de muncă. La aces
tea să adăugăm mecanizarea si auto
matizarea unor operațiuni cu volum 
mare de lucru, extinderea acordului 
global, calificarea sau ridicarea cali
ficării a aproape 5 000 de lucrători 
și avem imaginea unei acțiuni vigu
roase, cuprinzătoare, menite să spo
rească randamentul muncii.

Dar, analiza de care aminteam la 
începutul acestor rînduri a relevat 
că există în îndeplinirea angajamen
tului colectivului si restante. Astfel, 
în locul diminuării cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă. în 8 luni 
pe ansamblul întreprinderii s-a con
semnat o depășire cu 37 de lei. In 
cadrul plenarei comitetului de partid 
al uzinei, care a dezbătut recent a- 
ceastă problemă, s-a criticat faptul 
că au trebuit să treacă 8 luni din 
acest an pentru a fi supusă discuției 
deschise- neindeplinirea sarcinilor de 
creștere a eficientei economice, deși, 
lună de lună, s-au înregistrat depă
șiri ale cheltuielilor planificate. S-a 
arătat că economisirea a peste 300 
tone de metal si a aproape 3 000 tone 
combustibil convențional nu au putut 
„acoperi" depășirile la consumul 
altor materii prime si materiale, că 
și aceste economii nu reflectă pe de
plin posibilitățile reale existente în 
întreprindere.

Critica nu a rămas fără urmări 
practice. In scurt timp a fost elabo
rat de un colectiv larg, în care fie
care secție a avut reprezentanți, un 
program de măsuri, al cărui obiectiv 
este recuperarea pînă la sfârșitul 
anului a restantelor consemnate în 
domeniul eficientei economice. înde
plinirea integrală a angajamentului.

S-a si trecut la ..cura de slă
bire" a unor produse cu gabarite 
mari, folosirea pe scară mai lar
gă a laminatelor de tolerante nega
tive. reducerea pierderilor de prelu
crare s.a. însă, la fel de important 
este ca. pe lîngă aceste măsuri teh
nologice si tehnice, să se intensifice 
munca de educație, pentru ca spiritul 
de bun gospodar să se manifeste din 
plin la fiecare loc de muncă. Nu tre
buie pierdut din vedere de organiza
țiile de partid, sindicat si U.T.C. că 
3 000 de lucrători, majoritatea din 
secțiile prelucrătoare, sînt înscriși 
în cadrul inițiativei : „Nici un gram 
de metal în plus, nici un gram pier- 
dut". acum fiind mai mult decât ne
cesară revitalizarea inițiativei, popu
larizarea metodelor de muncă folo
site de fruntași.

COLECTIVUL DE LA „23 
AUGUST" A OBȚINUT PÎNĂ 
LA SFÎRȘITUL LUNII SEP
TEMBRIE O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARĂ DE CIRCA 88 
MILIOANE LEI. CONCRETIZA
TA ÎN MOTOARE. UTILAJ 
PENTRU INDUSTRIA CHIMI
CĂ. BARE FORJATE.

La piese forjate, produse la care, 
angajamentul prevede un spor de 200 
tone, nu s-a realizat pînă la aceasta 

dată nici o tonă. Să fie oare încă un 
punct „sensibil" în bilanțul de pînă 
acum al întrecerii ?

— Cele 200 tone de forjate se vor 
fabrica negreșit, afirma tovarășul Ste
fan Cazacu. secretarul de partid al 
secției. De cîteva luni sântem in mu
tare cu secția, prilej cu care se efec
tuează repararea si montarea tuturor 
utilajelor, pentru a le spori vigoarea 
tehnică — rezerva în care stau as
cunse cele 200 de tone. Comuniștii 
secției și întregul colectiv s-au angajat 
ca în octombrie să asigure depășirea 
capacității de producție a noii forje. 
Acum există certitudinea respectării 
angajamentului la piese forjate. A- 
ceastă certitudine s-a cîstigat prin e- 
forturile deosebite ale formațiilor de 
lucru conduse de maiștrii Coriolan 
Maghete si Mares Ioan, șefii de e- 
chipă Vasile Băcanu. Niță Petre. Ste- 
lică Pătrascu.

Preocuparea pentru livrarea unor 
cantități mai mari de produse soli
citate de economia națională a reieșit 
și din discuția pe care am avut-o în 
final cu directorul general al între
prinderii, tovarășul inginer Mircea 
Drăgulin.

— Problema nr. 1 în activitatea din 
trimestrul IV a consiliului oamenilor 
muncii o va constitui realizarea 
exemplară a planului pe acest an și 
angajamentului asumat în întrecere. 
Există în întreprindere asigurate, în 
cea mai mare măsură, condițiile ne
cesare. Nu putem ocoli însă faptul, 
tot atît de adevărat, că pentru unele 
produse — nominalizate în angaja
ment — fabricarea lor decurge încă 
nesaitisfăcător. Iată de ce facem un 
apel către furnizorii noștri, pentru a 
ne sprijini în realizarea angajamen
tului pe anul 1977 :

— Combinatul siderurgic din Ga
lati să livreze cantitatea contractată 
de tablă X-52 de 12,3 mm ;

— întreprinderea de garnituri pen
tru etanșare din Rm. Sărat să expe
dieze în condiții corespunzătoare de 
calitate garniturile de chiulasă ;

— Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești să asigure calita
tea prevăzută în documentație pentru 
cauciucul folosit la cuplaje si furtu
nuri ;

— întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița să înceapă livrări
le de cuzineți împerecheati pentru 
motoare :

— întreprinderea de motoare elec
trice București să amelioreze ca
litatea dinastarterelor pentru motoare.

Dan CONSTANTIN

într-una din secțiile întreprinderii de aluminiu din Slatina

După majorarea de la 1 octombrie a retribuțiilor

în noi ramuri ale industriei

ALUMINIȘTII DIN SLATINA SE ANGAJEAZA: 

„Vom da tării cantități suplimentare 
din pretinsul «metal alb», cn cheltuieli 

de producție cit mai reduse"
Noile si importantele majorări ale 

retribuției lucrătorilor din industria, 
metalurgiei neferoase si a produse
lor din substanțe abrazive, din căr
bune si grafit reflectă încă o dată 
grija permanentă a partidului si sta
tului nostru pentru creșterea conti
nuă a bunăstării oamenilor muncii, 
pentru asigurarea unui trai tot mai 
prosper fiecărei familii. Cum se re
flectă noile majorări în bugetele de 
familie ale aluminiștilor slătineni ? 
Cu ce gînduri întâmpină oamenii 

•muncii din cetatea metalului alb 
noua măsură a partidului de sporire 
a retribuțiilor ?

Mai întii, o cifră globală : prin 
creșterea retribuțiilor în prima eta
pă. de la 1 octombrie, veniturile lu
crătorilor de la întreprinderea de a- 
luminiu Slatina vor spori cu circa 
25 milioane lei anual. Cifra globală, 
sugestivă. însumează sporurile de 
cîstiguri individuale ale fiecărui om 
al muncii, sporuri care vor asigura 
satisfacerea la un nivel superior , a 

cerințelor de trai ale fiecărei familii 
din această importantă unitate eco
nomică a tării.

...Hala nr. 6 de electroliză. Stăm 
de vorbă cu maistrul Marin Comă- 
nescu.

— Noi, aluministii — ne spune 
maistrul — ne-am bucurat Întot
deauna de grija deosebită a parti
dului si statului pentru contri
buția adusă la dezvoltarea econo
miei, Din 1965, de la intrarea în func
țiune a uzinei si pînă acum, am be
neficiat de mai multe majorări, ceea 
ce a făcut ca retribuția medie ne 
întreprindere să crească în această 
perioadă de circa 2,2 ori. Acum ur
mează o nouă majorare. Retribuția 
mea lunară sporește de la 1 octom
brie a.c. cu peste 500 lei. Ținînd sea
ma însă de sporul de vechime, de 
sporul de acord global, câștigul meu 
va spori de fapt cu mult mai mult.

Retribuția 
înainte 

de majorare

In etaina a doua de majorare se va 
adăuga desigur o nouă creștere. Dar 
bugetul familiei mele sporește si prin 
majorarea retribuției soției, laboran
tă în aceeași unitate, care va încasa 
în plus. începînd cu această lună, a- 
proane 300 lei lunar. Sintem pe de
plin constienti că aceste noi măsuri 
de creștere a nivelului de trai ne 
obligă să muncim mai cu spor. în 
folosul nostru si al societății, să dăm 
țării producții mai mari, de calitate 
superioară, cu cheltuieli materiale cît 
mai reduse.

Aceeași bucurie si satisfacție pen
tru noile măsuri de majorare a re
tribuțiilor. aceleași angajamente de 
muncă am consemnat si in cadru, 
colectivelor din secțiile de anozi, la 
uzina mecanică de utilaj metalurgic 
si piese de schimb, la turnătorie. 
Iată cum se vor majora retribuțiile 
a doi dintre muncitorii acestor 
secții :

Retribuția 
după 

majorare
Ciștigul 
în plus

lată-l pa cîțiva dintre sutele și sutele de fruntași de la întreprinderea „23 August", cei care prin hârnicia și competența lor contribuie la realizarea exemplara a sarcinilor de plan și 
angajamentelor (în ordine, de la stingă la dreapta): llie Hașeganu, șef de echipă; Florian Petruț, rectificator; Cristea Ciobahu, strungar; Nicoiae Drăghici, șef de echipă; Radu Radu, șef de 

echipă ; Florea Stelian, lăcătuș Foto : S. Cristian

Semănatul grîului-în plină desfășurare
(Urmare din pag. I)
cu intensitate timp de 6—7 
zile. Problema cea mai im
portantă. de care depinde 
evitarea oricărei întârzieri, 
o constituie însă eliberarea 
de culturile tîrzii — po
rumb. soia, sfeclă de zahăr 
— a celor peste 600 000 
hectare care urmează să 
fie semănate cu grîu. Este 
deci imperios necesar ca in 
toate unitățile agricole for
țele mecanice si manuale 
să fie concentrate la recol
tarea cu prioritate a cultu

rilor pe terenurile destinate 
griului, pentru a putea fi 
arate și pregătite în cel 
mai scurt timp.

Sarcinile de o deosebită 
importantă trasate de con
ducerea partidului privind 
creșterea producției de ce
reale impun ca toate lu
crările să se execute la un 
înalt nivel agrotehnic. în 
acest context, subliniem 
răspunderea ce revine me
canizatorilor și specialiști
lor de a realiza semănatul 
in condiții de calitate su

perioară. factor hotărâtor 
pentru obținerea unor re
colte mari. Toate opera
țiile de la arat, pregătirea 
solului și semănatul pro- 
priu-zis trebuie să se des
fășoare sub directa în
drumare și supraveghere 
a specialiștilor. Comisiile 
constituite pe comune și 
unități au obligația să con
troleze pe fiecare parcelă 
cum se execută lucrările, să 
manifeste exigență sporită 
la recepția arăturilor, pre
gătirea solului și semănat,

să nu admită, nicăieri și 
sub nici un motiv, abateri 
de la normele de calitate, 
de la regulile agrotehnice 
stabilite.

Acum. în aceste zile, de
cisive pentru recolta vii
toare de grîu. comanda
mentele județene si comu
nale. organizațiile de partid 
din agricultură, organele a- 
gricoie si conducerile uni
tăților trebuie să ia măsuri 
ferme ca semănatul să se 
desfășoare cu toate forțele 
pînă la ultimul hectar.

Prin autoutilare
- productivitate sporită

La întreprinderea de prefabricate 
și materiale de construcții din Con
stanța a avut loc un important eve
niment de producție .— intrarea în 
exploatare a două noi linii tehnolo
gice de mare capacitate, realizate 
prin autoutilare. Este vorba despre 
instalația de turnare a fâșiilor de 
beton pentru planșee si aceea de 
formare a stâlpilor folosiți la liniile 
electrice aeriene. Aceste realizări au 
urmări deosebit de favorabile pen
tru activitatea întreprinderii, dintre 
care se evidențiază sporirea cu 40 la 

sută a indicelui de ocupare a supra
fețelor productive, creșterea cu circa 
15 la sută a productivității muncii 
la nivelul întregii unități, optimiza
rea fluxurilor tehnologice si îmbu
nătățirea calității unor sortimente.

De altfel, acest coleotiv fruntaș al 
industriei constănțene este în măsu
ră să raporteze în prezent livrarea 
către șantierele de construcții, de la 
începutul acestui an, a unui volum 
suplimentar de materiale de con
strucții echivalent cu 2 250 aparta
mente. (Agerpres).

Constantin Stănică. muncitor
specialist la secția de anozi
(treapta I) 2 219 lei

Ion Tudorică, laminator
la secția de turnătorie
(categoria 6, treapta III) 2 078 lei

Desigur, la aceste cîstiguri se vor 
adăuga sporurile de vechime si de 
acord global, ceea ce înseamnă de 
fapt o majorare si mai substanțială 
a veniturilor.

— Si eu și toti tovarășii mei de 
muncă — ne spune muncitorul Con
stantin Stănică — știm foarte bine care 
este izvorul acestor venituri supli
mentare : creșterea producției și a 
productivității muncii. reducerea 
cheltuielilor materiale si ne această 
cale creșterea avuției naționale. Și 
tocmai pentru că știm care este a- 
cest izvor al prosperității — ce stă 
în puterea noastră să-l sporim — 
vom face în continuare si mai mult 
pentru a asigura resursele creșterii 
bunăstării fiecăruia dintre noi si ale 
întregului popor.

Marin Voiculescu. inginer princi
pal la secția I-electroliză, ne face si 
el calculul cîstigurilor de care va be
neficia.

— De la 1 octombrie retribuția va 
spori cu 640 lei. la care se adaugă 
cei 265 lei pe care ii primesc în plus 
începînd cu luna trecută ca alocație 
de stat pentru cei trei copii pe care 
îi am (375 lei. fată de 110 lei cît 
primeam anterior). Adăugind si spo
rurile pentru vechime si pentru lu
cru în acord global, voi primi prac
tic cu aproape 1 000 lei mai mult. 
Noile cîstiguri îmi vor permite să-mi 
construiesc o locuință nouă, să cresc 
si să-mi educ în condiții mai bune 
copiii.

Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. Matei Fira. ne spune 
că asemenea calcule îsi face în a- 
ceste zile fiecare angajat, pentru că 
flecare are proiecte pentru creșterea

2 764 Iei 545 lei

2 581 lei 503 lei 

bunăstării familiei. In același timp 
însă fiecare se simte dator să răs
pundă prin noi fapte de muncă mă
surilor adoptate de partid, iar a- 
ceasta înseamnă. între altele, sporirea 
angajamentului initial al uzinei de 
la 500 la 800 tone aluminiu peste 
plan. Realizările de Pină acum ob
ținute în întrecerea socialistă — depă
șirea producției globale cu peste 50 
milioane lei și a planului la export cu 
40 milioane lei valută, precum și în
semnatele economii de alumină 
calcinată, săruri de fluor, anozi a- 
samblati — sînt o garanție că si în 
acest an angajamentele aluminiștilor 
din Slatina vor fi pe deplin ono
rate.

— Creșterea retribuțiilor — ne-a 
spus interlocutorul — ne bucură pe 
fiecare, dar ea ne obligă în același 
timp să muncim în continuare mai 
bine, să creștem productivitatea 
muncii, să reducem consumul de e- 
nergie electrică la electroliză, să 
realizăm economii de materiale, pen
tru că numai astfel vom contribui, 
prin propriile noastre eforturi, la în
făptuirea programului de ridicare mai 
accelerată a nivelului de trai al po
porului.

Sînt gînduri si fapte care scot în 
evidentă atît bucuria fată de noile 
măsuri adoptate de conducerea de 
partid pentru creșterea veniturilor 
oamenilor muncii, cât si hotărîrea lor 
de a da tării cit mai mult alumi
niu. de calitate superioară. în con
dițiile unei înalte eficiente econo
mice.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Sclntell*

(Urmare din pag. I)
si altul se consuma o exis
tentă dură, jumătate în- 
tr-un sat care îl îndemna 
pe om să plece, jumătate 
într-un onas care îl făcea 
să-i pară rău că i-a trecut 
porțile. Dar oamenii își iu
beau satele. îsi iubeau ora
șul. Copiii luau uneori notă 
proastă la purtare pentru 
că mâzgăleau hărțile din 
cartea de geografie. „De ce. 
adică Brașovul. Ploiiestiul. 
Timișoara. Constanta s.a. 
să fie notate pe hartă cu 
mai multe cerculete si scri
se cu literă mare — îsi spu
neau ei — iar Piteștiul cu 
un punctulet care abia se 
zărește" ? Si trăgeau de 
jur-impreiurul punctului 
minuscul cîteva cercuri 
groase si subliniau cu o li
nie numele orașului. Să fie 
și Piteștiul mare I

Copiii isi făceau curaj cu 
cerculețele mizgălite în car
tea de geografie !

Este ora la care în ma
rile combinate si întreprin
deri ale orașului. Combina
tul petrochimic. întreprin
derea de autoturisme. în
treprinderea de motoare 
electrice. Combinatul de 
articole tehnice din cau
ciuc. întreprinderea de 
stofe „Argeseana". între
prinderea textilă. întreprin
derea de încălțăminte. 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului, fabrica de bere, 
în toate cele 18 întreprin
deri de interes republican 
si în alte zeci de unităti 
economice începe schimbul

de dimineață. Aproape 
83 000 de oameni își vor 
ocupa și în această zi, Ia 
orele fixate, locurile de 
muncă fără să fie chemați 
de sirene.

Piteștiul nu are sirene, 
dar are mari si modeme 
întreprinderi si combinate !

industria Pitestiului dă 
economiei sute de bunuri 
materiale dintre cele mai 
necesare progresului econo
mic și bunăstării oameni
lor : produse chimice, mo
toare electrice, autoturisme, 
stofe, mobilă, țesături, ali
mente. Cea mai mare parte 
a acestor unităti sînt con
struite sau dezvoltate pînă 
la dublarea și triplarea ca
pacităților in ultimii 10 ani. 
Piteștiul. economia, indus
tria lut cu toate preface
rile sociale care i-au ur
mat. reprezintă una din 
paginile cele mai dense, 
mai viu colorate din marea 
carte a construcției socia
liste. pagină de viată si 
muncă bărbătească. îndrăz
neață. în care generațiile 
prezente si viitoare vor afla 
marile adevăruri despre 
înțelepciunea si cutezanța 
politicii partidului de in
dustrializare socialistă, des
pre încrederea in capacită
țile creatoare ale ponorului, 
despre chibzuință care ne-a 
îndemnat să investim mult 
si cu folos pentru dezvol
tarea forțelor de producție, 
să consumăm atît cît este 
rational si ne , permit posi
bilitățile, să nu ne mîncăm 
viitorul, să ne facem dato
ria fată de noi si fată de

generațiile care vor urma.
Cu sprijinul conducerii 

partidului, al secretarului 
său general. tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. care s-a 
aplecat mereu cu adîncă 
grijă si cu omenească înțe
legere asupra cerințelor a- 
cestei zone atît de năpăs
tuite in trecut. în decurs de 
10 ani. intre 1966—1976 in 
Pitești au fost investite 
fonduri însumând peste 23 
de miliarde lei. din care 80 
la sută au fost destinate 
construirii de noi capacități 
de producție industrială si 
dezvoltării celor existente.

ÎN PREZENT, PRODUC
ȚIA INDUSTRIALA A A- 
NULUI 1965 SE REALI
ZEAZĂ ÎN MAI PUȚIN DE 
O LUNĂ !

„Frumos!". Atît zice acum 
omul obișnuit cu cifre care 
indică pretutindeni creșteri 
spectaculoase, cu miliarde 
investite, cu zeci de mii de 
apartamente construite ui- 
'tind uneori să se mai în
trebe : „Cum a fost posi
bil ?“. De pildă, cum a fost 
posibil ca in Pitești să 
crească doar intr-im dece
niu de 12 ori producția in
dustrială ? încercăm să ne 
imaginăm ce ar fi însemnat 
Piteștiul astăzi fără uriașul 
volum de investiții finan
ciare. materiale, de muncă, 
îndeosebi in ultimul dece
niu. ce ar fi însemnat pen
tru economia sa. pentru 
viata oamenilor diminuarea 
cu numai — să spunem — 
zece la sută a acestor in
vestiții.

Desigur, consecințele unei

asemenea presupuse dimi
nuări a volumului de inves
tiții nu pot fi definite strict 
matematic, implicațiile eco
nomice si sociale fiind în a- 
semenea situații mult mai 
ample si mai profunde de- 
cit arată calculul hirtiei.

Să notăm, totuși, strict 
statistic.

ÎN DECENIUL AMIN
TIT, ÎN PITEȘTI AU FOST 
CREATE CIRCA 48 000

ȘI STUDENȚILOR CARE 
AU FRECVENTAT DIVER
SE FORME DE ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT ÎN ANUL ȘCOLAR 
1975—1976 ESTE APROAPE 
EGAL CU ÎNTREAGA 
POPULAȚIE A MUNICI
PIULUI. LA RECENSĂ- 
MÎNTUL DIN 1956.

Cîte din școlile Piteș- 
tiului n-ar fi existat, cite 
mii de tineri s-ar fi oprit în 
pragul celor puține cîte e-

bază. ca si pe seama spo
rului natural al populației
— 15 000 de persoane în ul
timul deceniu, indicele spo
rului natural fiind aproape 
dublu fată de media pe tară
— virata medie a locuitori
lor a scăzut la 29 de ani !

Trecem la aceste ore ale 
dimineții pe lingă Casa 
Armatei, clădire care în 
urmă cu două decenii era 
un fel de „vedetă" a arhi-

PITEȘTIUL
LOCURI NOI DE MUNCA 
— ADICĂ MAI MULT DE- 
C1T ÎNTREAGA POPU
LAȚIE A ORAȘULUI DIN 
ANUL 1960.

Presupusa diminuare a 
volumului de investiții ar fi 
însemnat aproape 8 000 
locuri de muncă mai puține. 
8 000 de oameni ar fi fost 
lipsiți de posibilitatea unei 
munci de calificare superi
oară. 8 000 de familii al că
ror buget ar fi fost mult 
micșorat.

75 LA SUTA DIN POPU
LAȚIA PITESTIULUI S-A 
MUTAT ÎN LOCUINȚE 
NOI. CONSTRUITE ÎN PE
RIOADA 1966—1976.

Presupusa diminuare a 
fondurilor de investiții ar fi 
lipsit aproximativ 15 000 de 
oameni de bucuria unui că
min nou. confortabil.

NUMĂRUL ELEVILOR

xistau cu mai bine de un 
deceniu, două în ifrmă jin- 
duind fără speranță la o 
meserie ?

Dar cum să înregistrezi 
statistic frumusețea, bucuria 
si pofta de viată care nu se 
pot citi debit pe chipul oa
menilor. în siguranța pasu
lui si seninătatea privirii 
lor. în atmosfera străzii. în 
culoarea caselor — albul 
domină, ca un simbol al 
primenirii — în forfota tih
nită a parcurilor. în coche
tăria pitestencelor. în tine
rețea si vigoarea acestor 
oameni.

Mai ales tinerețea !
Procesul de atragere a 

forței de muncă în orașul 
Pitești a avut ca element 
caracteristic — determinat, 
desigur, și de structura locu
rilor de muncă — o întine
rire a populației. Pe această

tecturii din centrul orașului, 
frumoasă si acum, dar par
că puțin stingherită de su
plețea si farmecul clădiri
lor din jurul său. Doar u- 
șile si lampioanele de pe 
mica terasă făcute din fier 
forjat.' într-o ornamentație 
simplă, elegantă, rețin în
trucâtva atenția trecătorului 
mai puțin grăbit. Poate că 
nu multi piteșteni știu că 
aceste porti si aceste lam
pioane sint opera elevilor 
de la fostul liceu industrial. 
Faptul, desigur, nu are nici 
o importantă, luat ca ata
re. dar ele sînt un fel de 
piatră de hotar care separă 
aspirațiile profesionale ale 
generațiilor tinere de acum 
două-trei decenii de ale ce
lei intrate în viată cu nu
mai un deceniu în urmă. 
Atunci, orice băiat de la 
„industrial" care se plimba

cu o fată făcea ce făcea si 
ca din întâmplare trecea pe 
lingă Casa ofițerilor — cum 
i se spunea — și zicea așa. 
într-o doară: „uite, astea 
sînt făcute la noi", chiar 
dacă el nu trăsese nici mă
car o dată la foalele din 
atelierul de lăcătuserie.

Oricât de îndrăznețe, as
pirațiile profesionale ale 
generațiilor de acum două- 
trei decenii erau limitate de 
starea generală a economi
ei. a industriei, a tehnicii : 
tinerii care învățau o mese
rie făceau mărunte lucrări 
de lăcătuserie. acopereau 
casele orașului, reparau ca- 
zanele de baie, atîtea cîte 
erau, sau se angajau intr-un 
atelier, la depou sau la ate
lierul de tabliere metalur
gice. La ce puteau aspira 
mai mult ?

Dar astăzi, cu ce carte de 
vizită profesională se pre
zintă generația tînără 
muncitoare a Pitestiului. 
care stăpânește peste 300 de 
profesii, majoritatea legate 
de tehnica și tehnologia cea 
mai modernă, cîte au apă
rut aici în ultimul deceniu ?

în această zi. la ora 7 
dimineața a ieșit de pe ban
da de montaj autoturismul 
„Dacia 1300“ cu numărul de 
fabricație 345 632. La Com
binatul de prelucrare a 
lemnului s-a realizat a 
209 126-a garnitură de mo
bilă. La întreprinderea de 
motoare electrice a fost în
registrat al 8 300 000-lea 
motor electric fractional-.

Ce să facem, să invităm 
cîțiva din tinerii autori ai

acestor performante si să le 
arătăm porțile Casei Arma
tei ? Să le ■ dăm prilej să 
zâmbească îngăduitor si 
să-și facă discret cu ochiul, 
adică : „să le facem plăce
rea și să-i ascultăm La 
ce ar folosi ? La ce ar fo
losi acestor tineri să le spui 
că orgoliul nostru profesio
nal era satisfăcut când fă
ceam acoperișul unei case 
în triunghiuri când adu
ceam un avion doborit in 
satul Smei și îi îmbrăcam 
fuselajul în... tablă gal- 
vanizată ca să credem 
noi și ' alții că puteam 
face chiar avioane, cind 
reparam caroserii si mo
toare de limuzine-hîrburi. 
fără să ne treacă prin 
minte că se va putea cândva 
să fie produse aici chiar 
mașini noi 1 „Ar folosi — 
ne spunem totuși — pentru 
a ne reaminti nouă de unde 
am pornit, pentru a înțelege 
tinerii ce a . fost si mai ales 
ce trebuie să fie. Ar fi. în
tre altele, o pilduitoare do
vadă despre încrederea 
partidului nostru în capaci
tatea de creație a poporu
lui. a omului simplu". Să ne 
explicăm.

Piteștiul a avut întotdea
una meseriași buni, unii a- 
devărati artiști în profesiu
nea lor. pentru că a avut 
meșteri, si profesori buni, 
tineri inteligenti. Dar nu
cleul muncitoresc, tehnic a 
fost extrem de mic si cu o 
calificare foarte departe de 
cerințele tehnicii moderne. 
Chiar cu un deceniu in 
urmă — fapt ce trebuie re

ținut cu deosebire — numă
rul lucrătorilor din indus
trie abia trecea de 13 000 ! 
(în Pitești lucrează acum 
peste 6 000 de ingineri și 
tehnicieni — cifră ce repre
zintă aproape jumătate din 
totalul lucrătorilor din in
dustria orașului de acum 
zece ani !). Piteștiul a 
primit un sprijin pre
țios prin venirea din 
alte centre a unui număr de 
specialiști si muncitori de 
înaltă calificare. în jurul 
acestui nucleu format din 
cadrele locale si cele venite 
în sprijin s-au concentrat 
principalele forte care au 
ridicat întreprinderile si 
combinatele moderne ale o- 
rasului. casele. întreaga e- 
conomie. întreaga viată a a- 
cestei localități tipice pen
tru revoluția noastră socia
listă. Din 1966 pînă în 1977 
și-au stabilit domiciliul în 
Pitești 44 000 de persoane, 
în majoritate țărani veniti 
din comunele județului, 
cam tot atît cît număra o- 
rașul în 1960.

Unul din centrele indus
triale muncitorești de pri
mă mărime ale tării a fost 
construit în numai un de
ceniu de țărani: de țărani 
deveniti muncitori — prin 
profesie, pregătire politică, 
conștiință civică, socialistă.

în rândurile acestei co
lectivități muncitorești s-au 
format si s-au călit peste 
31 000 de comuniști care 
imprimă dinamism revolu
ționar muncii si vieții ma
relui oraș.

Alt Pitești, alti piteșteni !
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„Familii 
de onoare44
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La combinatul de pielărie și 
încălțăminte „Clujeana" există 
peste 100 de „familii de onoare". 
Așa li se spune, așa sint soco
tite. Despre ce familii e vorba ? 
Despre familii întregi — soț, so
ție, copii, gineri, nurori — care 
lucrează in fabricile combinatu
lui. loan Zavany lucrează in 
combinat, cu soția, muncitoare 
la atelierul de cusut, și cu doi 
copii la atelierul mecanic. Toți 
fruntași intre fruntași. Maistrul 
Arcadie Rostaș, ai cărui părinți 
au lucrat și ei aici, are alături 
de el cinci frați și o soră. Patru 
frați are aici și controlorul de 
calitate Rudolf Osz, iar maistrul 
Gheorghe Cocut lucrează cu 
toată familia.

O precizare : familii de onoare 
sînt considerate acelea care nu
mără mai mult de trei membri 
in fabrică. Pentru că, dacă este 
vorba numai de soț si soție, 
apoi nu le mai știe nimeni nu
mărul. Dar multe dintre ele sint 
viitoare ,Jamilii de onoare".
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Galați, 6000
La starea civilă din munici

piul Galati a fost înregistrat cel 
de-al 6 000-lea nou născut din 
acest an. Se numește Gabriel 
Bodoc. Este primul copil al so
ților Mihai și Antoaneta Bodoc, 
de profesie inginer și, respectiv, 
juristă. De remarcat faptul că 
anul trecut gălățeanul 6 000 a 
fost înregistrat cu două săptă- 
mini mai tîrziu decît acum.

I
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cu toane ••• I

I la telefoane I

I
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Pentru cel care doresc să ape
leze la serviciile telefoanelor pu
blice din municipiul Hunedoara, 
orice incercare devine un calvar. 
Din cele două telefoane publice 
amplasate in incinta autogârii 
orașului nu funcționează nici 
unul. „înghit" fisă după fisă, 
dar tonul nu-1 slobozesc. Cel de 
la braseria „Dorna", de pe 
strada George Enescu. si cel din 
Piața Libertății funcționează 
cu... toane. Culmea e că de
fecte sint și telefoanele insta
late chiar in fața Oficiului de 
poștă și telecomunicații al mu
nicipiului. Adică tocmai de 
unde se așteaptă să vină... to
nul repunerii lor in circuit. Alo, 
se aude?
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„sase-sase“
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cu ghinion
Foc și pară s-a făcut Ghiță | 

Teslaru din Brașov. Avea și de I 
ce : pierduse 2 000 de lei la... 
barbut. „Lasă că mi-i scot eu I 
inapoi. cu vîrf și îndesat" — și-a | 
spus el. Parteneri de joc i-au 
fost Mihai Moașa, ospătar la , 
restaurantul „Caraiman", și loan 
Popa, barman la restaurantul 1 
„Cina". Ca să cîștige sigur, 
Ghiță și-a meșterit in așa fel 
zarurile, incit să-i cadă numai 
6—6. Apoi, i-a invitat pe cel doi 
la un nou joc. Și tocmai cînd i 
suma de pe masă întrecuse pe 
cea pierdută de Ghiță. hop că 
au apărut doi lucrători de mi- . 
liție. Și le-au stricat jocul.
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Stratagemă 
dejucată

In loc să se ducă să se culce, 
după ce zăbovise peste măsură 
la băutură, Vasile Marina din 
Turda s-a urcat la volanul auto
turismului proprietate personală, 
pentru a transoorta cițiva călă
tori ocazionali. Ciubuc. La in
trarea în municipiul Cluj-Na- 
poca, V. M a tamponat mașina 
intr-un taximetru. A încercat să 
fugă, dar după o bucată de drum 
a tamponat și o „depanare" 
aflată la repararea unei linii de 
troleibuz. Vrind să dea inapoi 
pentru a ieși din încurcătură, a 
lovit un troleibuz. Speriat de 
„lanțul slăbiciunilor" sale, a în
cercat să dispară pe șoseaua 
spre Baia Mare, dar la un mo
ment dat și-a părăsit mașina Și 
s-a intor:. — devenit el însuși 
pasager de ocazie — la Turda, 
unde a inceput să se vaiete : 
„Vai de mine și de mine, ce 
nenorocire ! Mi s-a furat ma
șina". Văicăreala n-a ținut mult, 
pentru că miliția i-a adus „pro
bele" de pe- teren. Și, in sfirșit, 
s-a trezit.
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De-ale
fumatului
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Anunțurile de pe vagoanele 
de cale ferată — ..fumători" și 
„nefumători" — ii bucură și pe 
navetiștii ieșeni, care vin și 
pleacă de la Iași către Hirlău 
in vagoanele supraetajate ale 
trenului personal 6 461. Dar dacă 
afară anunțurile de pe vagoane 
îndrumă fumătorii să ocupe 
locurile de sus. adică de la etaj, 
in interior scrie invers. Sus sau 
jos?! Și uite așa se face că ne
fumătorii călătoresc într-un fum 
să-l tai cu cuțitul. Neavînd în
cotro. merg cu geamurile des
chise. Unele din geamurile va
goanelor s-au spart și n-au 
mai l'ost înlocuite. N-ar trebui 
rezolvată dilema feroviară?

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I

„Din acele străfulgerări de muzică 
tracă — spunea George Breazul — pe 
care le descoperim pină în zilele 
noastre in conștiința românească, 
străbătînd veacuri de transformări, 
s-a alcătuit cu vremea sufletul mu
zical al poporului, autentic, caracte
ristic, mărturie vie și concludentă 
asupra geniului, asupra aspirațiilor 
noastre". Vechi documente vorbesc 
despre cîntece valahe din secolul al 
XIV-lea. de muzicanții din oastea 
muntenilor — sec. XV, de cintecul 
buciumelor moldovenești de pe vre
mea lui Ștefan '.-el Mare. Un cronicar 
polonez scria pe la 1574 că în Mun
tenia, in Moldova, in Transilvania era 
„un glorios si antic obicei" : oamenii 
renumiti să fie celebrați prin cintece. 
Dar muzica celor opt trimbițași care 
au anunțat intrarea lui Mihai Vodă 
Viteazul în Alba Iulia ? Dar acele 
glasuri de cimpoi pe care le mențio
nează „Codicele voronetean" ?... Sînt 
doar cîteva mărturii despre străve
chea cultură muzicală tradițională a 
poporului român, despre renumita sa 
muzicalitate.

S-au scris sute de pagini, de stu
dii documentate, rod al unor cerce
tări științifice de o viață, despre doi
nele noastre, despre obiceiuri și cin
tece de dragoste, despre jocurile 
românilor. Găsești în baladele noastre 
fapte de vitejie, pagini de istorie și 
povesti fantastice care vorbesc de 
spațiul mioritic, afli cum se expri
mă bucuria, ascultînd un joc punctat 
de strigături si chiuituri : lași să se 
depene o doină ca să-ti cuprindă su
fletul. Folclorul este o știință. Se 
studiază ani de zile. Se învață teh
nica notației si caracteristicile regio
nale și instrumentele muzicale... Se 
face distincție intre jocurile bănățe
ne și cintecele din Năsăud, intre me
lodiile oltenești si doinele Bucovi
nei...

Creația populară românească: te
zaur de spiritualitate, bogăție inesti
mabilă pe care o respectăm și o păs
trăm ca document grăitor ce vorbește 
despre tradiția neamului nostru ; 
creația nouă, a ultimelor decenii, in 
care se face din plin auzită, cîntată 
sau rostită în versuri viguroase is
toria de azi a țării.

Ne bucurăm cînd la concursurile 
regionale, naționale, la emisiunea de 
succes a Radioteleviziunii — „Floa
rea din grădină", apar tineri cu apti
tudini deosebite, pasionați culegători 
care au descoperit încă un cintec. 
Ne bucurăm cînd ascultăm orches
tre de muzică populară formate 
din amatori — așa cum ne-a re
levat Festivalul „Cintarea României", 
si observăm că artiștii sînt buni cu
noscători ai folclorului din regiunea 
respectivă Avem numeroase ansam
bluri folclorice profesioniste, avem 
specialiști, instructori, metodiști, care 
activează Ia case de cultură, la că
mine culturale, la centrele județene 
de îndrumare a activității artiștilor 
amatori... O impunătoare rețea de 
spectacole, concerte, concursuri, 
sărbători populare, festivaluri.;. Șl 
cînd apar tinere talente, cînd noi 
formații se impun, cînd aflăm că 
ansamblul X a mai obținut o meda
lie de aur la o manifestare interna
țională este mîndria noastră, a tutu
ror. Artiștii de talent sint încurajați, 
lansați, chemați să imprime la radio, 
editati pe discuri, filmați la televi
ziune. Și, firește, încurajați să inter
preteze într-un stil cit mai personal 
căci, așa cum scria de mult Con
stantin Brăiloiu, „toți cercetăto
rii au rămas uimiți de liberta
tea cu care interpreții populari 
minuiesc melodiile interpretate, pri
vite de ei ca un bun absolut 
al lor". Așadar, „libertatea" interpre- 
tilor. Acestei teme vrem să-i închi
năm următoarele rînduri, pentru că 
nu toți soliștii de muzică populară, 
dintre cei care — așa cum am spus 
— au fost lansați cu efort, an de an, 
să devină mesageri ai cîntecului 
autentic — înțeleg prin libertatea de

„a minui" melodiile populare, res
pectul fată de tezaurul de cintec și 
joc românesc. Nu toți soliștii noștri 
reușesc să-și păstreze ținuta mo
rală. să demonstreze responsabi
litatea interpretului față de mu
zica pe care o propagă, respec
tul față de public. Nu putem să 
nu o aplaudăm pe Sofia Vicovean- 
ca, această Maria Tănase a plaiuri
lor bucovinene, cînd stringe roată 
flăcăii satului și-i invită să „gioace", 
sau pe Gheorghe Roșoga atunci cind 
zice un „Jiule, haiducule" și balada 
„Pe un drum rătăcit". Nu putem să 
nu vibrăm la cintul fraților Pe- 
treuș, sau cînd ascultăm tulnicărese- 
le din Alba, sau tipuritoarele din 
Oaș. sau cînd Titiana Mihali deapă
nă un cint moroșenesc... în același 
timp, nu putem s& ignorăm deza
cordul spectatorilor, cuvintul spe
cialiștilor. observațiile organizato
rilor de spectacole, de turnee ar
tistice, notele instructorilor culturali 
care nu o dată, în ultimii ani mai 
ales, au atras atenția forurilor în 
drept, presei asupra actelor de in
disciplină, asupra comportării lipsite 
de respect, de decentă, fată de pu
blic, ale unor soliști destul de bine

tesute neabil. Mai sesizez încă un 
fenomen : cel al imitației. Apar ti
neri talentați. spre exemplu: Nico- 
lae Rotaru (Slobozia). Mioara Pitu
lice (Adunatii-Copăeeni). Elena Sîn- 
mihăian (Năsăud) care aduc cînte
ce culese de prin părțile locului, 
neauzite pină acum. Dar... se pun in 
funcțiune casetofoanele si magneto
foanele si peste putină vreme balada 
lui Mioara Pitulice este prezentată 
pe disc de... Irina Loghinl».

Nici denaturarea textelor, nici îm
prumutul de texte — ca să ne expri
măm delicat — nu au ce să caute în 
muzica populară românească. Pe de 
altă parte, in goană după succes ief
tin, unii interpreți, adevărați cintă- 
reți cu două fețe, găsesc nimerit să 
„distreze" publicul schimbînd, ca la 
circ, un text cu altul: de ce, 
spre exemplu, solistul Ion Dolănes
cu cintă in imprimări : ..Foaie verde 
salbă moale / Adu calul Simioane / 
Șă-i pun șaua la spinare / Să mă 
duc la . mîndra-n vale"..., iar la 
concerte publice, nunti, botezuri fo
losește varianta numărul 2 : „Adu 
calul Simioane / Să mă duc Ia Tan- 
ta-n vale / Leagă cățeaua pe deal! / 
Că de nu, intru pe geami. Tanto",

Un preț al „popularității" 
pe care nu-l putem accepta: 

poluarea folclorului
cunoscuți, care de altfel au un re
pertoriu bogat, știu să dnte și 
melodii de aleasă inspirație. «îmi 
aduc aminte — ne spune prof, 
univ. Emilia Comișel, că la una din
tre edițiile „Toamnei buzoiene", am 
vrut efectiv să părăsesc sala, cînd 
Benone Sinulescu a început să debi
teze un text vulgar ; de ce era nevoie 
de astfel de „perle" «nd solistul res
pectiv știe atîtea cîntece autentice ? 
A fost o intervenție necesară, salu
tară, oprirea unor texte, ca „Bălălău", 
„Codin", de a face „carieră" ; și to
tuși le-am auzit in ultima vre
me la petreceri populare. Nu este 
un secret că soliști cunoscuți, pe 
care i-am încurajat, i-am prezentat 
ca „modele" pentru atîtia Iubitori ai 
folclorului, abuzează uneori de po
diumurile pe care sînt invitați să 
cînte. Printre aceștia, se știe, este șl 
Ion Dolănescu. Ei induc opinia pu
blică în eroare, prezentînd pe o me
lodie cunoscută cu un text accepta
bil, alte texte, alte așa-zise „versuri" 
de cea mai proastă calitate. Li se 
aprobă pentru concerte, spre exem
plu. un anume text la melodia 
„Frunză verde de sulfină" sau la 
„Foaie verde salbă moale", dar solis
tul le prezintă în public cu alte 
texte. în loc să difuzeze ceea ce po
porul a creat de sute de ani, în loc 
să ridice ștacheta gustului spectato
rilor se trezesc insăilind „versuri" 
vulgare, lipsite de orice bun gust, 
dar pe care, în mod jignitor, le 
amestecă laolaltă cu „folclorul in
spirat din viata nouă si fericită a 
satului românesc de azi" I Astfel de 
practici trebuie stîrpite. Este în joc 
spiritualitatea și gustul poporului 
nostru. Și pentru că am amintit de 
„modelul" Dolănescu, aș vrea să 
atrag atenția asupra faptului că 
unii tineri mai puțin pricepuți 
i-au copiat și costumul, acel așa- 
zis port-popular, cu cămașă cu 
flori mari țipătoare, care de fapt nu 
are nici o legătură cu gustul si fan
tezia țăranului nostru. Ar fi multe 
de spus șl despre unii textieri-spe- 
cialiști ai ansamblurilor profesioniste, 
care nu o dată împovărează melodiile 
cu rime greoaie, făcute si refăcute.

...după care urmează trei logodne, 
tot cu Mării si jurăminte pe musta
ță, in timp ce cățeaua tocmai latră...

Desigur, cintărețul Ion Dolănescu, 
în marea lui modestie, poate să re
cunoască faptul că nu este un artist 
perfect; nu poate fi insă trecută cu 
.vederea etica repetentă a unui om 
care, bucurîndu-se de oarecare popu
laritate, găsește în coloanele de obi
cei curate ale unei reviste un fel de 
jgheab unde lasă să-l cadă cîteva 
lacrimi ale „suferinței" provocate, 
pasă-ml-te, de nedreptatea ce i-am 
fi făcut-o criticîndu-1 pentru apucă
turi cum sînt cele descrise mai sus. 
încit, nu pentru el. ci pentru bunul 
renume al revistei păcălite ținem la 
dispoziție textele pe care, e adevă
rat, le-am auzit cu urechile noastre, 
dar le putem pune și sub ochii cui 
vrea să le citească. Popularul nostru 
cîntăreț i-o fl înduioșat destul de 
tare eu vocea lui catifelată, făcîndu-i 
să creadă că l-am criticat „după 
ureche": recunoaștem deschis, în mod 
autocritic, că avem acest urit obicei 
de a nu critica decît ceea ce — sau 
atunci cînd — auzim cu urechile 
noastre, spre deosebire de alții care 
împart dreptate cu urechi de împru
mut, făcîndu-se că aud și înțeleg 
ceea ce n-au ascultat. De aceea, de 
dragul adevărului, trebuie să-i în
viorăm întrucîtva memoria și o pu
tem face în mai multe feluri. în 
primul rînd, nu este adevărat că 
unele piese, acelea „interpretate" în 
stilul amintit — dar pe care solis
tul nostru le socotește nici mai mult, 
nici mai puțin decit... „patriotice"! — 
s-ar afla înregistrate pe vreun disc 
ori difuzate la radio sau televiziune, 
în al doilea rînd. oricît ar striga 
sau, mă rog, cînta de tare, noi nu 
putem să nu auzim și ce spun alții: 
„Deși în general spectacolele s-au 
bucurat de aprecierea auditoriului — 
ne scrie un grup de metodiști din 
Mangalia referitor Ia concertele or
chestrei „Hațegana", care au avut loc 
în ziua de 22 august la orele 18 și 
20,30 la casa de cultură a orașului 
— prezenta unor melodii, printre care 
și „Tanțo". sau replicile cîntate din 
finalul primului spectacol, ce cuprin-

deau referiri directe la viața perso
nală a solistului Ion Dolănescu, au 
dus la scăderea nivelului artistic, la 
eliminarea conținutului educativ ce 
trebuie să caracterizeze fiecare ma
nifestare". „As vrea să. notati — a- 
daugă conf. univ. Dinu Vasile, câ nu 
o dată am sesizat forurilor în drept 
practicile unora dintre soliștii noștri 
— „creatori" de texte, care nu au 
nici o legătură cu folclorul. Despre 
„libertatea" pe care și-o iau cu de la ei 
putere, de a propaga texte vulgare, 
de a denatura sensul unor cîntece 
cunoscute, frizind ridicolul, de a lan
sa texte ambigue. Așa cum trebuie 
să se vegheze Ia autenticitatea ar
moniilor de cintec popular, la auten
ticul din orchestrații, la adevărul fol
cloric pb care-1 respectă tarafurile, 
tot așa trebuie supravegheati îndea
proape soliștii noștri. Poporul nos
tru a creat si creează cintece si ver
suri minunate, care culeg aplauze pe 
toate meridianele lumii. Nu-i este ni
mănui permis să ignore valorile cin- 
tecului adevărat folcloric, să denatu
reze versuri-texte, să propună inter
pretări lăbărțate. Și cîn.d spun 
aceste lucruri mă gindesc chiar la 
unii dintre soliștii cunoscuți — ve
dete ridicate de noi. care au tiraje 
impresionante de discuri".

Este adevărat, publicul s-a săturat 
si de „Nevasta m-a blestemat / Să 
mă vadă chel in cap" șl de „Tot cu 
boii mei / Tot pe banii mei" — chiar 
si de acea „Săracă fată săracă / toa
tă ziua după vacă"... spuse mereu de 
frații Dolănescu.. S-a plictisit și de 
„Mărie din curmătură / ce ești fa, 
așa fudulă / C-ai o vacă-n bătătură / 
O capră si-o vacă sură"... melodie 
de „succes" din repertoriul lui Ion 
Băiășoiu și Maria Cornescu — după 
cum ne informează un cititor. Și de 
multe alte „perle", „nestemate", de 
care publicul, marele public nu are 
nevoie. Pentru că toate acestea po
luează folclorul, aruncă umbre ne
demne pe acest tezaur de adevăr, de 
simțire, de sensibilitate, pe care 
poporul nostru ii cultivă, ti păstrea
ză, ii îmbogățește, îl înfrumusețea
ză de veacuri. Nici „Tanțo", nici 
textele despre poveștile de dragoste 
ale unor vedete nu sint imprimate 
pe discuri sau la radio. „Vin destui 
interpret! cu fel de fel de încropeli : 
despre Loto-Pronosport (spre exem
plu Gaby Luncă), cu „Tanta" (Ionela 
Prodan), cu „Bălălău". „Codin" (Ion 
Dolănescu) — ne spune Teodor Cartiș, 
directorul Casei de discuri „Electre- 
cord" ; le refuzăm ofertele, dar nu 
se lasă. încep cu intervențiile. Ori
cum. asa ceva nu putem edita, dună 
cum nu putem admite ca lumea să fie 
dezinformată, spunindu-i-se că aceste 
inepții ar fi imprimate pe discuri". 
Ne-a reținut atenția o fișă-cardex (ra
dio) cu nr. 15066 in care o melodie era 
caracterizată astfel : „Stilul Loghln". 
Am întrebat ce înseamnă această 
formulă. Ni s-a spus că este o melo
die care nu se difuzează la „folclor 
autentic" ; este un fel de creație 
personală, cam plingăreată. din se
ria „De ce mamă, de ce tată". „Flă
căi nu vă supărati". „Eu pling c-am 
îmbătrînit...".

Este de datoria direcției de spe
cialitate din Consiliul Culturii si E- 
ducatiei Socialiste, a Casei de discuri 
„Electrecord", comisiei Radiotelevi
ziunii care aprobă textele cîntecelor 
de muzică populară, organizatorilor 
de concerte si spectacole — forurile 
în drept deci, care veghează la buna 
desfășurare a vieții noastre artistice, 
la calitatea manifestărilor — să inter
vină ferm atunci cind tendințe 
de noluare. cum sînt cele amintite mai 
sus. apar ici-colo. la inceput chiar 
neostentativ, ca apoi să ridice pre
tenții de „succes". Este o datorie 
de onoare, de fapt a tuturor muzi
cienilor. a celor care iubesc creația 
populară, cintecul și jocul autentic 
românesc.

Smaranda OȚEANU

Magazinul „Big" din Ploiești

ALIMENTAȚIA-O PROBLEMĂ 

DE ECHILIBRU

Cit inîncăm, 
cită energie consumăm?

cinema
• Marele singuratic s PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19, GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,45; 15,45; 18; 
20,15.
• F&g&duiala : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL - 8,30; 10,45; 13,13; 15,45; 
18,15; 20,45. SCALA — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA LU
CEAFĂRUL-— 19,15.
• Amenințarea : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20,15.
• Amendament la legea securității 
statului : TIMPURI NOI — 9; 12; 
15,30; 19.
• Buzduganul cu trei pecețl : 
FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA - 9; 12,30; 16; 10,30, 
FLAMURA - 9; 12,30; 16: 19.30, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11,15; 
13, Odiseu și stelele — 16; 18; 20 : 
DOINA
• Hercule tn centrul pămintulul : 
LUCEAFĂRUL — 8,45*  10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20.45, MODERN

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 30,30, 
la grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea :
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful'4 : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, PARC-HOTEL — 
19, GRADINA TITAN — 19.
• „Hindenburg44 s EXCELSIOR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIORIȚA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, GRA
DINA MOȘILOR — 19.
• Unde înfloresc crinii : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, 
la grădină — 19.
• O noapte furtunoasă î BUCEGI
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Spaniole la Paris : COTRO- 
CENI - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nora : FLACARA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Adevărata glorie : TOMIS — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 19,30, 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Accident : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15.30; 18; 20.
• Corsarul negru : AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină
— 18,30, VICTORIA — 9; 12; 16; 19.
• Dacii : PACEA — 16; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte î 
ARTA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19, LIRA — 10; 15,30; 
18; 20.15, la grădină — 19.
• Podul fetelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.

• Epidemia : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Povestea dragostei : COSMOS 
— 15,45; 18; 20.
• Străina : MUNCA — 9,30; 12,30; 
15,45; 19,15, FERENTARI — 10; 15; 
18,30.
• Soarele alb al pustiului : 
POPULAR - 15,45; 18; 20.
• Prețul vieții : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA BUCEGI — 19. '
• Ochii Shivanei : GRADINA 
FLACARA - 19.
• Ciclul : GRADINA UNIREA — 
19.

teatre
• A.R.I.A. (la Studioul de con
certe al Radiotelevizlunli) : Con
cert extraordinar susținut de Or
chestra de instrumente naționale 
a Radiodifuziunii chineze — 20
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirlța — 10, 
Marele soldat — 18.30, (sala mică): 
Viața unei femei — 10, Moartea 
ultimului golan — 15, Romulus cel

Mare — 19,30, (sala Atelier) : Cine 
a fost Adam — 17.
• Opera Română : Giselle — 11, 
Flautul fermecat — 19.
A Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Pescărușul — 
19.
• Teatrul de comedie : Poemele 
luminii — 19,30.
• Teatrul mic : „Omul — conti
nuați să puneți Întrebări" — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul „Gluleștl" : Dcscăpăți- 
narea — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy)" : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasileseu" : Sicili
ana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10; 
12.

Termenul de „boli ale civilizației" 
a devenit un termen consacrat, cu
noscut de toată lumea, și el se re
feră la acele boli provocate de o a- 
limentație excesivă, alcătuită nera- 
tional, corelată cu un mod de viată 
predominant sedentar. In legătură 
cu relația dintre alimentație, respeo- 
tiv, bilanțul energetic și starea de 
sănătate am solicitat opinia unor 
specialiști de la Catedra de nutriție 
și boli metabolice din București.

— în cadrul acestei terminologii — 
precizează dr. Constantin Ioneseu, 
șef de lucrări — ne referim la boli 
ca ateroscleroza (cu manifestările ei 
clinice — infarct miocardic, atero
scleroza vaselor cerebrale, arteriopa- 
tia periferică), diabetul zaharat, obe
zitatea, hiperlipidemiile (creșterea 
procentului de grăsimi din singe) sau 
dislipemiile. după o terminologie mai 
frecvent folosită etc. Numele de 
„boli ale civilizației", un termen de 
altfel sugestiv, explică legătura din
tre frecvența lor crescindă in raport 
direct cu stadiul de dezvoltare eco
nomică și industrială a popoarelor 
respective, cu starea de prosperita
te materială, cu sistemul de alimen
tație al acestor 
popoare, dar, tot
odată, și cu lip
sa de informare 
științifică asupra 
modului in care 
trebuie să ne 
hrănim pentru a
preveni din timp instalarea unor 
boli degenerative, cum sint cele 
amintite anterior.

Potrivit opiniei specialiștilor nu- 
triționiști de la noi din țară și din 
alte țări, cit este necesar să mîncăm, 
ce cantitate de alimente acoperă ce
rințele organismului?

— Trebuie să consumăm — arăta 
asistent universitar dr. Dorina Bo- 
boia, numai atitea alimente cite 
are nevoie organismul pentru a putea 
fi menținut un bilanț energetic e- 
chilibrat intre aportul de alimente 
și consumul energetic propriu fie
cărui organism. Noi muncim, mer
gem, dormim, respirăm, gindim etc., 
consumând energia furnizată de a- 
limentele pe care le mincăm zilnic. 
Dar nu toată lumea depune același 
tip de activitate, iar alimentele 
furnizează cantități diferite de e- 
nergie. De pildă, lipidele (grăsimile) 
prin arderea în organism eliberează 
9 calorii pe gram, iar glucidele (za- 
harurile) și proteinele au un aport 
de 4 calorii pe gram. Este un fapt 
bazat pe măsurători foarte precise, 
că organismul solicită in primul rind 
o cantitate minimă de energie pen
tru menținerea funcțiilor sale vitale. 
De pildă, un adult normal are nevoie 
de circa o calorie pe kg corp/oră, 
ceea ce înseamnă că pentru un adult 
cu o greutate de 70 kg valoarea con
sumului energetic bazai va fi de 
1680 calorii in 24 ore. Acestea re
prezintă de fapt numai necesarul e- 
nergetic pentru menținerea funcții
lor vitale ale organismului, aflat in 
stare de repaus la pat. Cantitatea 
minimă de energie indispensabilă 
organismului pentru menținerea 
funcțiilor sale vitale reprezintă 
așa-numitul metabolism bazai, a 
cărui valoare variază însă in funcție 
de o serie de factori ca greutatea, 
înălțimea, vîrsta, sexul, condiții spe
ciale de mediu sau diferite stări fi
ziologice, cum ar fi sarcina, de e- 
xemplu, etc. Iată de ce la necesarul 
minim (de circa 1 680 calorii in 24 ore 
Ia un adult cu o greutate de 70 kg) 
trebuie să se mai adauge caloriile 
cerute de digestie, de menținerea 
constantă a temperaturii corpului, de 
desfășurarea diferitelor activități pro
fesionale etc.

— De altfel, specialiștii nutrițio- 
niști din toată lumea, preocupați de

prevenirea unor boli generate de 
excesul alimentar, au întocmit pe 
baza unor judicioase cercetări știin
țifice tabele cu cerințele energetice 
ale diferitelor categorii de profesii. 
Și la noi la catedră și în clinică se 
fac ample studii în acest sens, relata 
șeful catedrei, prof dr. docent Iulian 
Mincu. în general, se apreciază câ 
peste valoarea metabolismului bazai 
sint necesare 800—900 calorii pentru 
cei cu o viață și o activitate seden
tară, la acestea adăugindu-se un 
plus de 900—1 200 calorii pentru acti
vități ușoare și 1800—2 500 calorii 
in plus pentru cei eu o muncă fizică 
mai grea. Această creștere gradată 
se explică prin faptul că activitatea 
mușchilor se desfășoară pe baza 
unui supliment de calorii corespun
zător cu intensitatea și durata efor
tului depus. Cel mai mare consum 
de energie — 4 200—4 500 calorii — 
este impus in cazul unor activități 
ca tăierea lemnelor afară, in frig, 
spargerea pietrei, lucrul in cimp, 
cositul fără mijloace mecanizate, 
efortul la urcuș al alpiniștilor etc. 
Dar, în condițiile mecanizării, auto
matizării, perfecționării mijloacelor 

de transport, ma
joritatea profesii
lor cer o cheltu
ială energetică
din ce in ce mai 

mică. Sedenta
rismul. la rindul 
lui. ne obligă să

reducem mult din cheltuielile energe
tice. Tabelele pe profesii precizează 
numărul de calorii necesare unor 
fiictivităti"

Cit privește modul in care trebuie 
să fie alcătuită alimentația (din 
punct de vedere calitativ) s-a sta
bilit, pe baza unor cercetări ample, 
că este In interesul sănătății ca să 
cuprindă, In proporții stabilite pe 
criterii științifice, elementele de 
bază. De pildă, 11—13 la sută din ca
lorii Ia individnl adnlt trebuie să fie 
proteine. Aceasta înseamnă că un 
adult sănătos, în greutate de 70 kg, 
are nevoie zilnic de 80—90 g pro
teine, din care 40—50 la sută să fie 
de origine animală, cu valoare bio
logică mare (lapte, brinzeturi, ouă), 
iar restul de origine vegetală, pro
venite din leguminoase uscate (soia, 
fasole, mazăre, linte, bob), ori din 
cereale și derivatele lor. Glucidele, 
la rindul lor, au o valoare energe
tică considerabilă, fiind, totodată, in
dispensabile pentru arderea protei
nelor și a grăsimilor. Dar a consuma 
glucide în cantități mari ar în
semna să greșim față de sănătatea 
noastră. în rația alimentară zilnică 
glucidele furnizează 55—60 la sută 
din valoarea calorică globală, ceea 
ce ar reprezenta 300 pină la 500 de 
grame pe zi, din care piinea, făinoa
sele și în special fructele și legumele 
trebuie să constituie baza, reducîn- 
du-se alimentele din categoria gluci
delor concentrate, de exemplu, za
hăr, dulciuri concentrate (ca bom
boanele, dulceața, șerbetul). O ase
menea alcătuire a meniului zilnic 
aduce de obicei și procentul adecvat 
de săruri minerale și vitamine. Se 
înțelege că fiecare aliment consumat 
în plus față de cerințele energetice 
ale organismului devine exces pon
deral, ducind la creșterea greutății 
corpului. Sint convins că dacă fie
care persoană ar ști că fiecare kilo
gram in plus înseamnă un efori su
plimentar pentru inimă și, in timp, 
provoacă îmbolnăvirea Întregului or
ganism ar renunța cu plăcere la tot 
ceea ce depășește limita unei ali
mentații corecte. Numai în condiții
le respectării unor cantități rațio
nale se poate vorbi de o alimentație 
corectă.

Elena MANTU

A nu cunoaște 
legea 

nu e o scuza!
— Nu. n-am cunoscut aceste prevederi 

legale și din această cauză nu am solicitat 
contestatorului să dea declarații—

Contestatorul amintit in declarația de mai 
sus este Dima Uzum ; s-a plins instanței 
pentru motivul că, fiind ospătar la bufetul 
din comuna Săcele. județul Constanta, con
ducerea cooperativei i-a desfăcut în mod 
nelegal contractul de muncă. în instanță, 
faptele au devenit din ce in ce mai limpezi, 
greu de tăgăduit : ospătarul a avut, intr-a
devăr, o comportare necorespunzătoare, a 
insultat un coleg de muncă—

Și totuși instanța de judecată a anulat 
decizia de desfacere a contractului de 
muncă. Motivul ? Deși bazată pe fapte 
reale, decizia respectivă a fost luată cu în
călcarea legii : fără ascultarea celui in 
cauză, fără a se fi verificat apărările și 
argumentele sale, așa cum prevede legea 
în mod obligatoriu.

„N-am cunoscut aceste prevederi...". Nu 
le-a cunoscut ori le-a ignorat — declarația 
reprodusă aparține însuși președintelui coo

perativei — conducerea unității are acum 
motive să știe că „scuza" necunoașterii le
gii nu poate justifica incorecta ei aplicare. 
Cum ziceau cei vechi, nemo censetur igno
rare legem — nimeni nu se poate apăra 
invocind necunoașterea legii. Cu atît mai 
puțin cind e vorba de oameni învestiți cu 
funcții de răspundere, care trebuie să fie 
cei dinții în cunoașterea și aplicarea legii.

„Nepotul 
din Sinaia"

...Zi toridă de vară. în comuna Dobroești, 
județul Ilfov. Oamenii plecați la treburi, pe 
ulița satului nu se zărește nici țipenie de 
om. Totuși...

— Pe cine cauți, maică ?...
Tinărul. care tot iscodea cu privirea ca

sele din jur. a tresărit surprins de întrebare. 
Nu se aștepta.

— Păi. pe— nea Ion. O fi acasă ? Sînt 
nepotul lui de la Sinaia. Mă duc să-1 văd, 
am și uitat de cînd nu l-am mai văzut I

Și prinzînd curaj, „nepotul din Sinaia" a 
intrat în curtea unui sătean, de acolo în 
tindă, a împins ușa. a luat ce i-a căzut sub 
mină și a vrut să se facă nevăzut. îndărăt 
pe unde venise.

N-a făcut multi pași. „Mă. ce să fie cu 
nepotu’ ăsta din Sinaia al lui alde Ion ? 
N-am mai auzit de el, ia să chem eu pe 
careva...". Ce a urmat l-a convins pe fal
sul nepot, pe numele său Costea Teodor, 
un ins fără ocupație, că toată stratagema 
lui cu nepotismul nu făcea nici cit o ceapă 
degerată. S-a ales cu o pedeapsă cu în
chisoarea, pe care o va executa însă prin 
obligare la muncă corectională. fiind anume 
încredințat colectivului dintr-o între
prindere.

Tot nu avea el ocupație !

„Martor": lucrul 
de mîntuialâ

— Considerăm sentința instanței de fond 
netemeinică și nelegală. Solicităm admite
rea recursului nostru și menținerea deciziei 
de imputatie...

Au urmat apoi argumentele pe care coo
perativa „Sîrguinta" din Tîrgoviște își fon
dase recursul introdus la Tribunalul jude
țean Dîmbovița ; greșit ar fi admis jude
cătoria contestația prin care responsabila 
unui centru de comenzi al cooperativei ce

ruse în instanță anularea unei imputatii de 
14 427 lei.

— Să se mențină imputația — a susținut 
mai departe reprezentantul cooperativei — 
deoarece comenzile au fost executate cu 
întirzieri, necorespunzător. încit clienții 
le-au abandonat. Și dacă au rămas neridi
cate in secții, este vina responsabilei...

Dar la judecată (și in fond și în recurs) 
s-a văzut că nu era de vină responsabila, 
în primul rind. pentru că în loc să gă
sească forme adecvate pentru a lichida co
menzile rămase fără clienți. conducerea op
tase pentru soluția păstrării lor în rafturi, 
cîte un an întreg, doar-dbar...

Știți însă ce erau confecțiile cu pricina, 
care nu izbutiseră să ispitească clientela ? 
Prototipuri, reclame pentru vitrină etc. Teo
retic. ceea ce trebuia să fi fost în fruntea 
modei. Practic, nimic altceva decît lucru de 
mintuială.

Și cum a fost lucrul, așa și stilul !„.

Din caietul 
grefierului

. Judecătorul: Are piritul viciul beției ? 
Martorul : E o chestie de apreciere. Sin

cer să fiu, toți bem ; eu personal mai mult 
ca piritul, care nu e băutor mare ca mine, 
dar bea pe săturate și el la o adică...

(Cu prilejul soluționării dosarului 
nr. 1 423/1977, Judecătoria Caransebeș)

„Nu recunosc că aș fi comis eu faptele... 
Este adevărat că la urmărirea penală le-am 
recunoscut, dar numai din dorința de a 
ajunge mai repede la instanță pentru a 
spune adevărul...".

(Din dosarul nr. 2 491/1976, Tribunalul 
județean Constanța)

l
„In acea zi, pe la ora 17,30. subsemna

tul am avut o discuție mai tare cu soția 
și copiii, fără ca in prealabil să provoc un 
scandal de amploare și să deranjez coloca
tarii. însă vecinul meu de la etajul 1 a 
anunțat, dar fără ca să știu, organele de 
miliție cum că aș fi provocat zgomot și 
scandal. De aceea cred că amenda nu este 
întemeiată, intrucit la sosirea organelor de 
miliție eu eram deja in pat și nu mai era 
nici o discuție in familia noastră...".

(Din „argumentele" unui contrave
nient. Dosarul nr. 4 799/1977. Judecăto
ria sectorului 3 din Capitală)

Dinu POPESCU
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Sosirea unei delegații parlamentare 
din Malayezia

La invitația Marii Adunări Națio
nale, sâmbătă a sosit in Capitală o 
delegație parlamentară din Malaye
zia. condusă de Tan Sri Nik Ahmad 
Kam.il. președintele Camerei Repre
zentanților. care face o vizită în tara 
noastră.

Din delegație tac parte Patrick 
Uren. secretar parlamentar la Minis
terul Afacerilor Sociale. Lim Kiam 
Yoon și Haji Jaafar bin Hamzah, 
membri al parlamentului. Tatuk Azi- 
zul Rahman bin Abdul Aziz, secretar 
al parlamentului.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 

Naționale, de deputat! si alte per
soane oficiale.

★
în aceeași zi. a avut loc o întreve; 

dere între președintele Marii Adunări 
Naționale si președintele Camerei 
Reprezentanților din Malayezia.

în cursul convorbirii au fost subli
niate cu satisfacție relațiile de prie
tenie si cooperare existente între 
România si Malayezia. exprimîndu-se 
dorința de a extinde conlucrarea bi
laterală pe diverse planuri. S-a evi
dențiat. totodată. rolul pe care ii pot 
avea parlamentele si parlamentarii in 
mai buna cunoaștere reciprocă, pen
tru promovarea idealurilor de pace si 
înțelegere în lume.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea, Bakari Diabate, în
sărcinatul ou afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, a oferit, 
simbătă. o recepție.

Au participat Iosif Uglar. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Stătescu, ministrul justiției. Dumitru 
Bejan. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internationale. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale.

Au fost prezent! șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej. Bakari Diabate a 
vorbit la posturile noastre de radio si 
televiziune.

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Federale Nigeria, ambasadorul 
acestei țări la București. Luke Sa_li.su 
Momodu Osobase, a vorbit, simbătă, 
la posturile noastre de radio si tele
viziune.

★
La Cluj-Napoca s-au încheiat sîm- 

bătă lucrările celui de-al 3-lea Con
gres national de patologie infectioa- 
să la care, alături de personalități 
ale medicinii românești, au fost .pre
zent i specialiști din o serie de țări 
europene. în centrul dezbaterilor au 
figurat teme de mare actualitate și 
importanță pentru ocrotirea sănătă
ții, printre care cele privind hepa
tita virală tip B, septicemiile si en- 
docarditele bacteriene. Un moment 
de mare interes al congresului l-a 
constituit masa rotundă avind ca 
temă ..Endocarditele infectioase".

DIBJ VIAȚA PARTIDELOR
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

PARTIDUL COMUNIST DIN VIETNAM

Sarcinile dezvoltării agriculturii 
in noua etapă a revoluției vietnameze

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORI

BALCANIADA DE GIMNASTICĂ

Debut excelent al echipei 
feminine a României

ATENA 1 (Agerpres). —’ Campio
natele balcanice de gimnastică de la 
Atena au programat simbătă după- 
amiază întrecerile pe aparate la 
gimnastică ritmică modernă Dintre 
sportivele > om ance s-au remarcat Ro- 

lica Mazilu (două medalii de bronz) 
„1 Mihaela Tîrnoveanu (o medalie de 
bronz).

Concursul feminin de gimnastică 
sportivă a început seara târziu. pri

Gimnastele românce învingătoare la Londra
LONDRA 1 (Agerpres). — La Wat

ford a avut loc simbătă seara întâl
nirea internațională feminină de 
gimnastică dintre selecționata An
gliei si o reprezentativă a României. 
Gimnastele românce au obținut vic
toria cu scorul de 183.75—180.25

Campionatul mondial de handbal * junioare

Ieri in țară : Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mal mult senin in jumătatea de sud 
a țării. Vîntul a suflat slab ptnă la po
trivit, cu intensificări locale pe litoral 
și In zona de munte. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă intre 15 
grade la Sulina și 23 grade la Rădăuți, 
Negrești, Băilești și Moldova Veche.

Timpul probabil pentru zilele de 3,
4 și 5 octombrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească în prima 
parte a intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul va fi variabil. Innorări 
mai accentuate se vor produce în ju
mătatea de nord a țării, unde vor că
dea ploi locale. In rest, ploi izolate. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor Ii cuprinse Intre 3 și 13 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, iar ma
ximele vor oscila între 12 și 22 de gra- 

, de, local mal ridicate la începutul in
tervalului în sudul țării. Pe alocuri 
ceață seara și dimineața. In București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă. Cea
ță slabă dimineața.

18,00 La Izvoarele cînteculul popular 
dobrogean.

19.20 1001 de seri.
19,30. Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20.30 Odiseea. Ultimul episod.
21.30 Cadran mondial.
21.50 Mal aveți o Întrebare ?
22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

16.30 Strungarul-arust. Reportaj TV.
16,45 întâlnire cu satira și umorul.
17.30 Cenacluri ale tineretului din 

Capitală.
18.10 Pentru căminul dumneavoastră.
18,25 Bucureștiul necunoscut.
18,55 Film serial pentru copii : Cuore.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Cîntarea României.
21.05 Telex.
21.10 Actualitatea bucureșteană.
21.30 Film serial : Regan.

materiale, energie, combustibil, re- 
proiectarea si modernizarea pro
duselor și tehnologiilor, prin instau
rarea unui riguros spirit de econo
mie și eliminarea risipei de orice 
fel, prin restringerea la strictul ne
cesar a cheltuielilor de regie, a tu
turor cheltuielilor gospodărești. Fap
tul că prin norme se impun consu
muri materiale din ce în ce mai 
strînse are o profundă justificare 
economică. între altele, reducând par
tea care revine cheltuielilor materia
le in valoarea produsului, crește in 
«iod corespunzător valoarea nou 
creată, molecula de bază a venitu
lui național.

• Ridicarea permanentă a calită
ții produselor, obținerea din ace
leași materii prime si materiale a 
unor produse cu caracteristici teh- 
nico-functionale ridicate, care să 
satisfacă mai bine cerințele econo
miei și ale populației, să fie tot mai 
competitive pe piața externă. Prin 
astfel de produse, valoarea produsu
lui sporește într-o măsură hotărîtoa- 
re odată cu creșterea valorii muncii 
de concepție si de execuție a mun
citorilor si specialiștilor pe care o 
înglobează, a valorii nou create în 
procesul muncit

Creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale și a 
cheltuielilor, ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor constituie 
factorii hotărltori ai creșterii eficien
tei întregii producții. Tocmai tinindu- 
se seama de însemnătatea lor covîr- 
șitoare pentru progresul economico- 
social mai accelerat al țării, la indi
cația conducerii partidului au fost 
întocmite în întreprinderi programe 
speciale de îmbunătățire, peste nive
lul planificat, a indicatorilor în do
meniile amintite. Esențial este ca a- 
ceste programe, care au fost discu
tate și au fost adoptate de consiliile 
oamenilor muncii, de adunările gene
rale, să fie transpuse in practică cu 
stăruință, prin participarea la înfăp
tuirea lor a întregului colectiv, spre

ROMÂNIA-POLONIA: 20-18
Simbătă. la București, Ploiești si 

Brasov au continuat jocurile ‘ din 
grupele preliminarii ale campiona
tului mondial de handbal pentru ju
nioare. In Capitală, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 20—18 
(10—9) selecționata Poloniei. Handba
listele românce au cistigat mai ușor 
decit arată scorul si decit. ne aștep
tam (in 1977. in fata aceluiași adver
sar. ele pierduseră două meciuri si 
terminaseră la egalitate intr-o a 
treia partidă). Ele au condus cu des
tulă autoritate jocul, actionînd bine 
în fazele de atac și, mai ales, de con
traatac. S-au remarcat din formația 
noastră Ana Maria Răducu. Gheor-

ASTĂZI, ÎN CAPITALĂ

Deschiderea anului sportiv școlar
Astăzi. în Capitală, la Stadionul 

tineretului va avea loc deschiderea 
anului sportiv școlar, universitar si 
de pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei.

Mii de elevi si studenti. precum și 
sportivi din toate sectoarele orașului 
vor participa la defilarea care va în-, 
cepe la ora 9,30. Apoi șe vor des
fășura numeroase demonstrații pre
zentate de elevi de la cluburile spor

TENIS: Două tinere 
în proba

Pe terenurile clubului sportiv „Pro
gresul" din Capitală au continuat 
îmbată campionatele naționale de 
nis. In finala probei de dublu fe- 
nin, surorile Maria si Lucia Ro- 
nov au obținut o surprinzătoare 
orie cu 6—3, 6—4 în fața cuplu-

FOTBAL: Meciurile etapei a VIII-a
în campionatul national de fotbal 

A,r avea loc astăzi meciurile etapei 
i VIII-a. Principala partidă se va 
uca la Timisoara între echipa loca- 
ă Politehnica si liderul clasamentu- 
ui, F. C. Argeș. întâlnirea va începe 
1 ora 13 și va fi televizată in direct.

tv
ROGRAMUL I

,00 Sportul pentru toți.
,15 Tot înainte !
,20 Film serial pentru copii : Robin 

Hood.
45 Pentru căminul dumneavoastră.
00 Viața satului.
40 Bucuriile muzicii. Un poet, simbol 

al artei' lirice : Hans Sachs.
30 De strajă patriei.
00 Telex.
15 Fotbal : Politehnica Timișoara — 

FkC. Argeș.
50 Album duminical.
10 Film serial : Linia maritimă 

On (.din.
.9 Micul ecran pentru cei mici.

ma probă, cea de sărituri, fiind 
câștigată de tripla campioană olimpi
că Nadia Comâneci. notată cu 9,75. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
gimnaste din echipa României — 
Emilia Eberle — 9,60. Gabriela
Gheorghiu — 9,50. Marilena Vlădărău, 
Cristina Itu — 9,40. Marilena Neacșu 
— 9,30. La ora cind se transmite a- 
ceastă știre concursul este în plină 
desfășurare.

puncte. Primele trei locuri in clasa
mentul individual compus au fost o- 
cuoate de sportivele din România, 
Anca Grigoras — 37,75 puncte. Ro- 
dica Sabău — 37,00 puncte și Ga
briela Trusei — 36,70 puncte,

ghita Mălai si Maria Tordk. Partida a 
fost arbitrată de cunoscutul cuplu 
iugoslav Valcici—Stanoevici.

Alte rezultate : București : R. F. 
Germania — Franța 8—7 (3—3) ; Un
garia — Norvegia 11—4 (6—3) ;• Plo
iești : Olanda — R. P. Congo 14—11 : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 17—9 (6—6); 
Brașov : Iugoslavia — Danemarca 
16—14 (7—6).

Competiția programează astăzi ur
mătoarele partide : București (Pala
tul sporturilor si culturii, de la ora 
16,45) : Polonia — Franța : România 
— R. F. Germania : Austria — Nor
vegia ; Ploiești: Cehoslovacia — R. P. 
Congo : U.R.S.S. — Olanda : Brașov : 
R. D. Germană — Iugoslavia.

tive. școlare si • de studenti de Ia 
I.E.F.S. ; de asemenea, concursuri de 
atletism si cros pe echipe. jocuri 
sportive (volei, baschet. handbal, 
rugbi. tenis). întreceri de tir si box.

în încheierea programului sportiv 
vor avea loc întreceri de călărie- 
obstacole din campionatul municipal, 
dotate cu „Cupa Daciadei", iar la 
Ștrandul tineretului, meciuri de polo 
din campionatul municipal pentru 
copii.

jucătoare campioane 
de dublu t
lui alcătuit din Florența Mihai 
si Mariana Simionescu. La du
blu masculin, titlul a fost cucerit de 
Dumitru Hărădău. Traian Marcu, 
care au învins cu 6—2, 6—3, 6—2 pe 
Andrei Dirzu și Florin Segărceanu. 
Astăzi. în ultima zi a campionatelor, 
întrecerile încep la ora 10.

Celelalte meciuri sint programate 
de la ora 15 : U.T.A. — Sportul stu
dențesc. S. C. Bacău — F.C.M. Re
șița. F. C. Constanta — Corvinul. 
F. C. Petrolul — Jiul. Politehnica 
Iași — A.S.A.. F. C. Bihor — Uni
versitatea Craiova. Dinamo — C. S. 
Tirgoviste si Steaua — Olimpia,

13,35 Campionatul mondial de handbal 
feminin.

19,00 File de istorie : „Acest neam 
dorobănțesc* * 4 *.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Film artistic : „Prima pagină*.  

Premieră TV. Producție a studiou
rilor americane.

21.25 Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Argeș.

22.25 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ susținut de or
chestra Filarmonicii „George 
Enescu".

LUNI, 3 OCTOMBRIE 1977

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

Echipa noastră masculină
joacă azi pentru medalia de bronz

în șase orașe finlandeze au în
ceput ieri, simbătă, întrecerile finale 
pentru desemnarea medaliatelor eu
ropene si stabilirea ierarhiei volei- 
balistlce pe anul 1977.

La Helsinki, cum anunțam și în 
corespondenta publicată in numărul 
de ieri al ziarului, semifinalele bă
ieților au adus de-o parte și de alta 
a fileului echipele României si Po
loniei. apoi pe cele ale Ungariei și 
U.R.S.S.

Băieții noștri cunoșteau prea bine 
valoarea deosebită a adversarilor — 
campioni mon
diali si olimpici 
— de la care mai 
suferiseră citeva 
Infrîngeri în acest 
an. in turneele a- 
micale de la Minsk, Constanta si Lu
blin. Ei cunoșteau, de asemenea, că 
presa finlandeză, cit si tehnicienii 
străini prezenti la Helsinki — por
nind de la handicapul creat de îm
bolnăvirea excelentului ridicător Cor- 
neliu Oros. handicap pe care toată 
lumea voleibalistică de aici l-a invo
cat deseori — isi îndreptau pronosticu
rile sure reprezentativa Poloniei, care 
in grupă arătase o excelentă, dacă nu 
maximă, forță sportivă (3—1 cu 
U.R.S.S.. 3—0 cu Bulgaria. 3—1 cu 
Cehoslovacia). Și totuși, voleibaliștii 
noștri au intrat pe teren deciși să 
facă un meci bun si să forțeze vic
toria.

în primul set. scorul evoluează 
strips (2—2, 4—4. 6—6), iar la un 
moment dat echipa noastră încearcă 
o desprindere : 8—6. Nu are insă 
forța să se mențină în avantaj, sur
vin si o serie de greșeli la primirea 
serviciilor trimise de Gawlovski, Bo- 
sek și Karbarz, ori a bombelor trase 
de Wojtowicz și Bebel, astfel incit 
tabela de marcaj îngheață la 8 în 
partea noastră și se „duce" la 15 în 
partea adversarilor. La seturi : 0—1.

în al doilea set. băieții noștri pă
șesc cu stângul (0—3). redresează si
tuația la 4—4, dar se văd conduși 
rapid cu 13—9. Din acest moment 
însă, Udișteanu parcă își aduce a- 
minte că este căpitanul echipei, joa
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că excelent, mobilizîndu-i si pe cei
lalți. care toti lovesc mingile aproa
pe fără greșeală, și egalăm la 13, 
apoi — intr-un final entuziasmant, 
care ridică publicul în picioare — 
urmează 14—14. 15—15. 16—16 și, în 
sfîrșit, 18—16 pentru noi. La seturi, 
situația este egală : 1—1.

în setul al treilea, antrenorii Geor
ge Eremia și Constantin Bengeanu 
trimit pe teren „sextetul" care cîș- 
tigase setul precedent : Chiș, Dumă- 
noiu, Chifu. Arbuzov. Udișteanu, 
Tutovan. Conducem cu 4—0. dar sîn- 

tem egalați la 
6—6 si conduși 
cu 8—10. Echipa 
noastră vrea să 
nu cedeze lupta, 
se produc multe 

schimbări de serviciu, insă... intervi
ne arbitrul cehoslovac Prielozny care 
(așa cum greșise în alte citeva rîn- 
duri) ne defavorizează flagrant de 
două ori la rind si scorul devine 
8—12. Băieții noștri n-au forța mora
lă să depășească acest moment difi
cil, survine și accidentarea lui Du- 
mănoiu (excelent pină atunci), ast
fel incit pierdem setul cu 8—15. La 
seturi : 1—2.

Din păcate, in setul al patrulea 
formația noastră a cedat complet : 
4—4, 4—9. 5—9. 5—15, gindindu-se 
probabil că. dacă adversarul tot nu 
poate fi înfrint. mai bine să nu joa
ce extenuați jocul de-a doua zi pen
tru locul trei.

Totuși a fost u.n meci bun. în care 
voleibaliștii noștri au arătat un po
tențial în creștere. Au fost rulați 11 
din cei 12 jucători deplasați aici, 
trioul „Udișteanu — Tutovan — Du- 
mănoiu" evidentiindu-se în mod de
osebit.

Prin urmare, astăzi reprezentativa 
noastră masculină joacă ultima sa 
partidă la această ediție a „europe
nelor" de volei. Parteneră îi*  va fi 
formația Ungariei (învinsă aseară 
de U.R.S.S. cu 3—0). Sperăm? Desigur 
că sperăm cu toții. Mai ales că băieții 
sint in formă si doresc tare mult să 
urce pe podium.

G. MITROI

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Vietnam a adoptat re
cent o rezoluție privind dezvoltarea 
agriculturii în viitorul apropiat. Re- 
levind succesele obținute in ultimii 
20 de ani, datorită faptului că in 
Nordul țării a fost realizată coope
rativizarea agriculturii, rezoluția de
finește orientările si sarcinile dez
voltării agriculturii în noua etapă 
în care se află Republica Socialistă 
Vietnam. Se arată că de importantă 
primordială pentru îndeplinirea aces
tui amplu program sint întărirea 
conducerii partidului in agricultură, 
realizarea simultană a trei revoluții 
în acest domeniu al economiei : re
voluția in relațiile de producție, re
voluția ideologică si culturală si re
voluția tehnico-știlnțifică — acestea 
constituind cheia de boltă pentru 
înaintarea agriculturii, a micii pro
ducții spre marea producție socialistă.

O sarcină de primă urgentă o re
prezintă repartizarea judicioasă a 
forței de muncă în diferitele regiuni 
si in fiecare localitate. Se impune, 
de asemenea, să se asigure extinderea 
lucrărilor hidraulice agricole, să se 
întreprindă pas cu pas • mecanizarea 
Si electrificarea. în același timp, 
documentul subliniază necesitatea de 
a se trece la culturi intensive pe an
samblul suprafețelor cultivate, rea
lizării unui echilibru intre culturi 
Si zootehnie. între agricultură, sil
vicultură si pescuit. Se are in ve
dere să se îmbine mai armonios a- 
gricultura cu industria, să se stabi
lească și să se perfecționeze relațiile 
de producție socialiste în întreaga 
tară, să se întărească legăturile din
tre conducerea centrală si localități, 
dintre economie- si apărarea națio
nală. să se transforme districtul în 
unitate economică agroindustrială.

în rezoluție se subliniază că. în 
anii următori, pe frontul economic 
trebuie să se pună accentul pe sar
cinile primordiale care constau în 
dezvoltarea rapidă a producției a- 
gricole. a silviculturii și a pescuitu
lui. in rezolvarea problemei alimen
telor. in crearea condițiilor materi
ale favorabile care să permită să se 
răspundă simultan celor două nevoi 
fundamentale si urgente : construi
rea bazelor materiale si tehnice ale 
socialismului si îmbunătățirea vieții 
materiale si culturale a populației.

în întreaga tară trebuie să se de
clanșeze o mare mișcare pentru pro
ducția agricolă, silvică si pescuit 
care să urmărească trei obiec
tive : să asigure întregii societăți 
cerealele si celelalte produse ali
mentare (inclusiv hrana animale
lor domestice si crearea unor rezer
ve de hrană) ; să furnizeze ma
terii prime in primul nnd industriei 
alimentare, industriei textile, indus
triei hîrtiei, industriei prelucrării 
cauciucului si lemnului si industriei 
articolelor de consum de primă ne
cesitate ; să sporească rapid sur
sele de produse pentru export, in 

a se obține cit mai repede rezultatele 
economice scontate.

Să privim insă si cealaltă fațe
tă a problemei : repartizarea ve
nitului național, adică, practic, a- 
locarea fondurilor pentru dezvol
tare si consum. în cele mai multe 
împrejurări, angaiatii unei întreprin
deri încasează retribuția, care este, 
cum am arătat, o parte din valoarea 
nou creată. înainte ca toate produ
sele fabricate să fie livrate din unita
te, să fie vîndute, să fie consumate 
sau să fi intrat Intr-un nou proces 
de producție — momente finale ale 

Marea avuție
ciclului de formare și utilizare a ve
nitului national.

O asemenea distincție între mo
mentul plătii retribuției și cel al va
lorificării produselor fabricate — fie 
în consumul productiv, fie în consu
mul populației — este deosebit 
de importantă. Se cunoaște că nu 
este totul ca retribuția să fie 
încasată ; esențial este ca, pe piață, in 
magazine să se găsească efectiv bu
nurile de consum, în cantitățile pre
văzute și de calitatea necesară, care 
să poată fi cumpărate cu banii pri
miți drept retribuție. Totodată, par
tea din venitul național alocată pen
tru dezvoltare este formată, de fapt, 
tot din produse, mașini și utilaje, 
materii prime, care trebuie să intre 
neîntârziat, fără dificultăți, în circu
itul producției, să asigure pe scară 
sporită condițiile materiale pentru 
un nou ciclu economic — generator 
de noi valori create în procesul 
muncii, de noi resurse de progres ale 
economiei noastre și de majorare a 
retribuției.

Deși, la prima vedere, ar părea că 
utilizarea, pină la valorificarea fina
lă, a venitului național este un pro- 

vederea obținerii materialelor și e- 
chipamentelor pentru agricultură, 
silvicultură si pescuit si pentru dez
voltarea industriei.

Poporul trebuie să se străduiască 
să determine în citeva cincinale 
schimbări fundamentale în economia 
națională, un rol deosebit revenind 
în acest sens marii producții socia
liste. cu un nivel de centralizare, 
de specializare si de cooperare din 
ce in ce mai înalt, cu baze materi
ale șl tehnice din ce în ce mai mo
deme. cu un randament al muncii 
din ce în ce mai mare, cu o prac
tică a culturii intensive din ce în ce 
mai avansată, cu o calitate a produ
selor din ce in ce mai bună si cu un 
preț de cost din ce în ce mai scă
zut, pentru satisfacerea nevoilor de 
cereale și de alte produse alimen
tare si agricole ale întregii societăți, 
precum și a nevoilor industrializării 
socialiste si pentru îmbunătățirea 
neîncetată a condițiilor de trai ale 
populației.

în 1980 trebuie șă se atingă sau 
să se depășească următoarele nor
me : 21 milioane tone de cereale și 
alte produse agricole ; 16,5 milioane 
de porci, un milion de tone came 
brută, plus un milion tone de pește, 
3,5 miliarde ouă, 220 000 pină la 
250 000 tone zahăr ; 980 000 hectare 
cu plante industriale si arbori fruc
tiferi ; 500 000 hectare rezervate pro
ducției pentru export ; aproximativ 
un milion de hectare defrișate și 
alte 500 000 hectare redate culturii ; 
plantarea a 1,2 milioane hectare cu 
păduri și exploatarea a 3.5 milioa
ne mc de lemn ; trimiterea a 1.8 mi
lioane de oaimeni ai muncii pentru 
construirea unor noi regiuni econo
mice : investirea a aproximativ 5 
miliarde de dongi (moneda naționa
lă — n.r.) în lucrările hidraulice a- 
gricole ; lucrări de mecanizare pe 
50 la sută din suprafețele cultivate.

Rezoluția subliniază apoi că arma
ta are sarcina de a participa la con
strucțiile de bază (lucrări hidraulice 
agricole, construirea de șosele, defri
șare. construirea de locuințe ete.), 
să pregătească terenul care să per
mită populației să se ocupe de pro
ducția agricolă și de silvicultură, să 
pregătească terenul si totodată să 
participe direct la construirea unui 
anumit număr de ferme agricole si 
exploatări forestiere de stat în une
le localități unde este necesar să se 
dezvolte rapid, producția pe o scară 
marș. -

Rezoluția insistă asupra necesității 
de a se impulsiona lucrările de cer
cetare și de aplicare a științei si 
tehnicii in vederea asigurării unei 
gestiuni a tehnicii conforme modului 
de producție socialist, de a aplica 
rapid și sigur progresele științifice 
și tehnice în producție, de a între
prinde pas cu pas revoluția științi
fică și tehnică în agricultură, silvi
cultură si piscicultura, de a utiliza 
rational contingentul de cadre stiin- 

ces care nu depinde de cei care rea
lizează nemijlocit producția materia
lă, de fapt, activitatea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din pro
ducție are un rol deosebit de impor
tant. Și iată de ce. Orice stoc de măr
furi care nu are desfacerea asigu
rată și care supraîncarcă magaziile 
întreprinderilor producătoare sau ale 
unităților comerciale „imobilizează", 
pentru a ne exprima plastic, valoarea 
nou creată cuprinsă în valoarea lor 
totală, de fapt, blochează valorificarea 
unei părți din venitul national creat. 
Același fenomen se petrece și in ca

zul supraaprovizionării cu materii 
prime și materiale sau în cazul unui 
volum prea mare de produse neter
minate, care conțin valoarea creată 
in procesul lor de fabricație. Partea 
din venitul national „înghețată" în 
asemenea stocuri suoranormative nu 
participă, practic, la procesul repro
ducției socialiste lărgite, nu contri
buie cu nimic la creșterea nivelului 
de trai.

Pentru ca activitatea în întreprin
derile care au stocuri supranorma- 
tive, fără mișcare sau de prisos, să 
nu aibă de suferit din punct de ve
dere financiar, sînt acordate credite 
bancare cu dobinzi majorate. Aceste 
resurse financiare suplimentare, ce 
provin în proporție covîrșitoare tot 
din venitul national, sînt deci puse 
la dispoziția întreprinderilor aflate 
într-o situație economică dificilă. în 
loc să participe la procesul de dez
voltare a economiei naționale. în 
plus, dobinzile penalizatoare gene
rează pentru întreprinderi cheltuieli 
neeconomicoase. care încarcă costu
rile în defavoarea beneficiilor reali
zate.

Acestea sint probleme pe care tre
buie să le cunoască și să le ințe- 

tifice si tehnice si de a înființa In
stitutul de economie si tehnică agri
colă din Vietnam.

Relevind necesitatea consolidării 
și perfecționării producției socialiste 
în Nord și transformării socialiste 
în Sud. rezoluția arată că se impu
ne instaurarea unor relații de pro
ducție socialiste omogene in întrea
ga tară, pe baza a două forme de 
proprietate — proprietate națională 
si proprietate colectivă, in scopul de 
a dezvolta agricultura în direcția 
marii producții socialiste.

în Nord trebuie să se reorgani
zeze producția si să se îmbunătă
țească gestiunea în fiepare coopera
tivă, trebuie să se întărească con
tingentul de cadre economice si teh
nice ale cooperativelor. Pe de altă 
parte, trebuie să se consolideze și să 
se dezvolte viguros sistemul ferme
lor de stat. în care să se îm
pletească strins culturile cu creș
terea vitelor, agricultura cu silvicul
tura, pentru a realiza în bune con
diții autofinanțarea si a conduce tre
burile cu o mare eficacitate econo
mică.

în Sud trebuie să se întreprindă 
transformarea socialistă în agricul
tură. Aici trebuie să se lege strîns 
transformarea agriculturii cu trans
formarea industriei și comerțului 
particular, să se reorganizeze pro
ducția la nivelul districtului si să 
se transforme districtul in unitate 
economică agroindustrială pentru a 
înfăptui cooperativizarea. Rezoluția 
subliniază că in fiecare provincie va 
trebui să se creeze, cu titlu de ex
periment. un district si citeva coo
perative-pilot pînă la sfirșitul aces
tui an sau începutul anului viitor, 
va trebui să se desăvîrșească în e- 
sentă instaurarea relațiilor de pro
ducție socialiste la sate din Sud pînă 
la începutul anilor ’80.

în continuare, rezoluția arată că 
trebuie să se acorde o mare impor
tantă edificării unei noi vieți spiri
tuale si culturale la sate. Munca 
ideologică si culturală trebuie să fie 
intensificată pentru a contribui la 
crearea unei mișcări revoluționare 
continue in rtndurile maselor, in 
scopul de a realiza cu succes sarcinile 
si normele agriculturii, asa cum au 
fost ele definite de cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam ; totodată, trebuie să se 
creeze o nouă cultură, să se forme
ze un om de tip nou.

Succesele pe frontul agriculturii, 
silviculturii si pescuitului in planul 
cincinal 1976—1980 vor fi foarte im
portante pentru revoluția socialistă 
din Vietnam. întregul partid. între
gul popor si întreaga armată trebuie 
să fie hotărîte să obțină mari vic
torii pentru a crea baze trainice in
dustrializării socialiste și pentru a 
îmbunătăți condițiile de trăi ale po
porului — arată în încheiere rezolu
ția C.C. al Partidului Comunist din 
Vietnam.

leagă bine fiecare om al muncii — 
fie el muncitor, inginer sau tehni
cian — pentru că fiecare poartă în
treaga răspundere atit pentru ceea 
ce produce nemijlocit la locul său 
de muncă, cit și pentru felul în 
care sint gospodărite, în unitatea 
in care lucrează, mijloacele materiale 
și financiare încredințate dc societa
te spre administrare. Nimănui nu-i 
poate fi indiferent dacă în magaziile 
întreprinderii sint stocuri exagerate 
de materii prime, materiale și pro
duse. generate adesea de mentalita
tea greșită si antieconomică a uno
ra. potrivit căreia „mai bine să pri
sosească decit să lipsească". La fel, 
atunci cind se realizează anumite 
produse ce nu prea au căutare sau 
sînt de slab nivel calitativ și. deci, 
nu satisfac cerințele de consum ale 
populației, ale unităților economice, 
nimeni nu poate să-si vadă liniștit 
de treabă considerând că „este dato
ria altora să vândă marfa".

Ca producători si proprietari în a- 
celasi timp, pe deplin interesați atit 
în creșterea venitului national, cît și 
în utilizarea cît mai eficientă a aces
tuia. oamenii muncii trebuie să se 
considere permanent șl adine impli
cați In gestionarea Întreprinderii in 
care lucrează. în fond, dezvoltarea ți 
afirmarea tot mai puternică in prac
tică a autogestiimii si a autocondu- 
cerii muncitorești constă tocmai în 
creșterea responsabilității fiecăruia si 
a tuturor — de Ia muncitor si pină Ia 
director — pentru introducerea unui 
spirit de bună gospodărire a fondu
rilor materiale si bănești, pentru eco
nomisirea oricărui gram de materie 
primă sau material, oricărui kiloxvat- 
oră de energie, oricărui ban. pentru 
ridicarea generală a eficientei pro
ducției în toate sectoarele de activi
tate ale întreprinderii. în acest fel. si 
întreprinderile care mai primesc încă 
alocații de la buget vor alunge să 
trăiască pe propriile picioare, să-si 
acopere cheltuielile din propriile ve
nituri. asigurând, totodată, un volum 
tot mai mare de beneficii la bugetul 
statului, sursă de mărire a avuției 
poporului.

• GRĂDINI BOTA- 
4ICE IN DEȘERTUL 
/IONGOUEI. Cea ma* 
tare grădină botanică din Asia 
•ntrală este in curs de ame- 
ijare la Amgalan. la est de 
lan Bator. Ea va avea, în fi
ii, peste 60 de hectare. Pe 
•imele 30 de hectare vor fi 
nplasate soiuri de plante care 
esc numai in această țară.
adina botanică va deveni un 
iportant centru de cercetări 
ilogice și ecologice, cu atit 
ii interesante cu cit, după 
m se știe, solul este în bună 
rte deșertic. Specialiștii vor 
ia aici noi soiuri de plante 
aptabile condițiilor climati- 

ale Mongoliei, vor pune la 
ict metode de luptă împotriva 
zi unii solului și pentru pro- 
ția resurselor vegetale ale 
ngoliei. Filiale ale grădinii 

botanice din Amgalan se vor 
deschide și în alte regiuni ale 
țării.

• STIMULARE PRE
NATALĂ A INTELIGEN
TEI. Potrivit medicului britanic 
K. Dalton, este posibil să se in
tervină asupra inteligenței co
piilor injectând mamelor pro- 
gesteron, hormon secretat de 
către ovare care favorizează fi
xarea și dezvoltarea oului fe
cundat. Dr. Dalton studiază de 
aproape 30 de ani efectele a- 
cestui hormon, utilizindu-1 con
tra toxinelor prezente la unele 
femei gravide. Medicul, care, 
pentru cercetările sale, a primit 
recent premiul Asociației medi
cale britanice, susține că pro- 
gesteronul nu numai că înlă
tură efectele dezagreabile pro
duse de aceste toxine (obo
seală, dureri de cap, retenție de 

apă), dar preparatul influen
țează și asupra inteligenței co
pilului.

• LINIE TELEFONICĂ 
CU FIBRE OPTICE. între 
Centrul de cercetări al Ministe
rului Poștelor din Marea Brita- 
nie si localitatea Ipswich din 
estul Angliei funcționează o li
nie telefonică pe principiul un
delor luminoase, transmise prin 
fibre optice. Lungimea totală a 
liniei este de 13 km. Semnalul 
este cu mult mai puternic de
cit cel realizat prin cablul tra
ditional. Printr-o singură fibră 
pot fi transmisa, simultan 120 de 

• convorbiri.
• BALON CU MUL

TIPLE ÎNTREBUINȚĂRI. 
Un balon umplut cu aer poate 
opri fluxul de ană dintr-un ca
nal colector pină cind acesta se

repară. Un. asemenea „dop" cu 
aer instalat intr-o galerie de 
mină poate opri căderile de bo
lovani. Balonul respectiv, care 
a fost realizat de o firmă cana
diană. poate fi folosit si pentru 
ridicarea unor nave la supra
față.

• CENTRALE ELEC
TRICE ÎN LARGUL 
MĂRII. Mai multe societăți 
norvegiene studiază posibilitatea 
amplasării de centrale electrice 
în lareul mării in regiunile cu 
gaze naturale. Metoda ar per
mite exploatarea zăcămintelor 
de gaze mai mici si producerea. 
De baza lor. a electricității. în 
aceste cazuri, transportul crin 
conducte al gazului este neren

tabil ; în schimb este convena
bilă tehnica folosită pentru 
transportul energiei electrice 
produsă la centrală — duDă cum 
susțin specialiștii de la ..Stan
dard Telefon, og Kabetfabrik- 
A. G.“. o companie norvegiană 
cu experiență indelungată în 
transportarea submarină a ener
giei electrice.

• FURNIZOR DE 
CAUCIUC. Un arbust dln 
familia turnesolului care creste 
în soluri sărace poate face con
curentă arborelui de cauciuc 
hevea. Acest arbust creste în 
regiunile de centru — nord ale 
Mexicului si sud-vestul Statelor 
Unite. Latexul este conținut de 
toate celulele plantei, dar mai 
ales in rădăcinile sale. Pentru 

obținerea latexului. plațita se 
recoltează în întregime, apoi se 
taie în bucăți mici ce secretă 
cauciucul, care se ridică deasu
pra părților vegetale.

• DESCOPERIRE FĂ
CUTĂ DE „VIKING-21*.  
O substanță fără impurități si 
totodată cu proprietăți reflecto
rizante a fost descoperită pe o 
fotografie luată de ne suprafața 
planetei Marte de aparatele de 
la bordul siatiei „Viking-2“. a 
anuntat la Pasadena un purtă
tor de cuvînt. al N.A.S.A. El a 
precizat că substanța descoperi
tă se aseamănă mult cu gheata 
sau zăpada obișnuită, dar este 
puțin probabil să fie asa ceva, 
deoarece la această latitudine a 
planetei există destul de putină 
ană In atmosferă. Ipoteza cea 
mal valabilă, a spus purtătorul 
de cuvînt. este prezenta bioxi
dului de carbon înghețat, tem

peratura din zona unde se află 
sonda spațială permitînd înghe
țarea acestui gaz. Dacă prezen
ța gheței sau a zăpezii formate 
din bioxid de carbon este con
firmată. a spus el. atunci ar fi 
prima observare a fenomenului 
de condensare pe Planeta Marte.

• PĂSĂRI IN CURS 
DE DISPARIȚIE. In Indone- 
zia. peste 30 de specii de păsări 
rare sint în curs de dispariție. 
Cauza acestui fenomen, relevă 
ziarul „Brita Yudha". îî consti
tuie braconajul care a luat pro
porții alarmante. Pe lista aces
tor exemplare rare figurează 
pasărea paradisului. bitlanul 
negru, vulturul alb si multe alte 
exemplare de păsări exotice.

• CIFRELE ARABE. 
Se susținea că cifrele pe care le 
folosim in mod curent au fost 
aduse de arabi în Europa, in 
secolul al XIII-lea. din India. 

Recent, cercetătorul egiptean 
Ibrahim Al Muvelehi a afirmat 
că versiunea este greșită : stu
diind timp de 15 ani vechile 
manuscrise arabe, comparînd si 
analizind diverse hieroglife, a 
ajuns la concluzia că actualele 
cifre nu sînt altceva decit lite
re ale alfabetului arab din tim
pul apariției islamului.

• ERUPȚIA VULCA
NULUI KILAUEA. O enormă 
masă de lavă incandescentă se 
scurge. începind de vineri. De 
unul din versantele vulcanului 
Kilauea din Hawaii si se în
dreaptă snre satul Kalapana. 
situat la aproximativ 12 kilo
metri depărtare. Specialiștii de 
la observatorul vulcanologic din 
Hawaii au recomandat evacua
rea locuitorilor satului. Ca mă
sură de prevedere a fost insti
tuită. de asemenea, starea de 
urgentă în toată regiunea Ka- 
laoana.
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Lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE. — în cadrul 
Adunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile de politică gene
rală. Luind cuvîntul, ministrul de 
externe al R. P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov, a relevat că perioada ca
re s-a scurs se caracterizează prin 
continuarea tendinței de slăbire a 
încordării internaționale, deși anu
mite cercuri influente reacționare 
si-au activizat eforturile pentru a frî- 
na și submina procesul de destin
dere. Una din piedicile principale în 
calea destinderii, a spus ministrul 
bulgar, este continuarea cursei înar
mărilor. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la conflictele care se men
țin în unele regiuni ale lumii, sub
liniind că lichidarea lor ar constitui 
un pas însemnat în • procesul spre 
destindere.

Ministrul de externe al Suediei, 
Karin Soeder, s-a pronunțat în fa
voarea participării reprezentanților 
poporului palestinean la Conferința 
de la Geneva pentru pace în Orien

tul Mijlociu, Vorbitoarea a arătat că 
trebuie recunoscute drepturile națio
nale legitime ale palestinenilor. „in
clusiv dreptul lor de a-și crea un 
stat propriu, care să trăiască în pace 
alături de Israel". în același context, 
ea a criticat politica Israelului de 
creare a unor noi centre de popu
lație ’evreiască în teritoriile arabe 
ocupate, apreciind-o ca o dificultate 
în plus pe calea găsirii unei soluții 
a crizei din zonă.

Ministrul de externe al Greciei, 
Dimitrios Bitsios, a cerut Adunării 
Generale să se pronunțe în favoarea 
unei reglementări urgente a proble
mei cipriote, apreciind că șansele 
de soluționare vor dispărea în ca
zul amînării unor măsuri, concrete 
în această direcție.

Șeful diplomației grecești a atras, 
de asemenea, atenția asupra escala
dării accelerate a cursei înarmărilor 
— „fenomen care se propagă în toate 
regiunile lumii".

Întrevederi ale ministrului de externe al României
NAȚIUNILE UNITE. — De la tri

misul special, Romulus Căplescu : 
Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, s-a întîlnit cu ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromiko. Cu acest prilej, s-a rele
vat dezvoltarea largă, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-sovietice, eviden- 
tiindu-se rolul hotărâtor pe care îl au 
întilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Brejnev, A fost 
subliniată, totodată, voința celor 
două țări de a se acționa si. în viitor 
pentru traducerea în viață a hotărâ
rilor adoptate la nivel înalt.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme aflate in atenția ac
tualei sesiuni, în special cele legate 
de situația din Orientul Mijlociu, re- 
liefindu-se necesitatea de a fi încu
rajate tendințele în vederea găsirii 
unor formule care să ducă la depăși
rea obstacolelor aflate, în momentul 
de față, în calea convocării Confe
rinței de pace de la Geneva, cu par
ticiparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a reprezentanților legitimi 
ai poporului palestinean.

Ministrul român s-a întîlnit. de a- 
semenea. ou Faruk Khaddumi. șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, care 
a dat o înaltă apreciere poziției con
secvente a României, personal a to
varășului Nicolae Ceausescu, inclusiv 
cu prilejul convorbirilor purtate de 
șeful statului român cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.. Yas

ser Arafat. în vederea unei soluțio
nări juste a situației din Orientul 
Mijlociu. A avut loc un schimb de 
vederi asupra eforturilor ce se în
treprind in prezent în scopul re- 
convocării Conferinței de pace de la 
Geneva. reliefindu-se necesitatea 
participării cu drepturi egale a 
O.E.P., ca reprezentant legitim al 
poporului Palestinean.

în timpul întâlnirii au fost reafir
mate punctele de vedere ale Româ
niei privind reglementarea probleme
lor din zonă, s-a subliniat însemnă
tatea depunerii de eforturi pentru 
cristalizarea mbdalitătilor de depăși
re a dificultăților actuale în calea 
acestui obiectiv, deschizîndu-se ast
fel. printr-o atitudine rezonabilă, 
flexibilă, cailea sore o pace negocia
tă. care să asigure drepturile legi
time ale poporului palestinean. in
clusiv dreptul de a avea un stat 
propriu.

★
Continuindu-și contactele avute 

cu prilejul actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., ministrul 
de externe al României, George Ma
covescu, a fost primit vineri de pre
ședintele Consiliului prezidențial al 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, Salem Robaya Aii, aflat 
la New York. Președintele Consiliu
lui prezidențial al R.D.P. a Yeme
nului a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, salutul său 
prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări pentru poporul român.

ORIENTUL MIJLOCIU
• „Dreptul de reprezentare al poporului palestinean 

nu constituie obiect de negociere"
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— în legătură cu recentele declara
ții ale președintelui S.U.A., in care 
se aprecia că o reprezentare pales- 
tineană adecvată la Conferința de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu este esențială pentru reali
zarea oricăoei soluții de durată, a- 
firmîndu-se' insă, totodată, că O.E.P. 
nu înseamnă reprezentarea în ex
clusivitate a palestinenilor, delega
ția Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Națiunile Unite a difu
zat un comunicat, reluat de agenția 
M.E.N., in care se arată :

Dreptul de reprezentare a po
porului palestinean, in interiorul sau 
în exteriorul teritoriilor ocupate, nu 
constituie obiect de negociere sau

de discuție. O.E.P. respinge „tenta
tivele de dezbinare" vizind să ridice 
obstacole în calea eforturilor de pa
ce depuse in prezent și pune accen
tul pe necesitatea căutării unei so
luții politice care să prevadă clar 
dreptul poporului palestinean la au
todeterminare și la crearea unei pa
trii naționale.

La New York a avut Ioc o nouă 
întrevedere între Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance. Atenția princi
pală a fost acordată problemelor le
gate de reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu.

Manifestări consacrate aniversării 
proclamării R.P. Chineze

PEKIN 1 (Agerpres). — La Pekin 
s-au desfășurat simbătă, în prezen
ța a sute de mii de oameni ai mun
cii, intr-o atmosferă sărbătorească, 
manifestările dedicate celei de-a 
XXVIII-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

La manifestările organizate in 
piața Tien An-men si in parcurile 
capitalei au luat parte conducători 
de partid și de stat, conducători ai 
diverselor organe de partid, guver
namentale șii ale armatei.

în acest cadru, informează agen
ția China Nouă, a fost exprimată 
adeziunea poporului chinez față de 
politica P. C. Chinez, de îndeplinire 
a liniei Congresului al XI-lea al 
partidului, hotărirea de continuare a 
revoluției și de transformare a Chi
nei într-o țară socialistă puternică 
și modernă.

La manifestări au participat și 
compatrioți chinezi din Tkivan, Hong 
Kong și Macao, chinezi care trăiesc 
in străinătate, prieteni de peste ho
tare, membri ai corpului diplomatic.

în toastul rostit la recepția care a a- 
vut loc la Pekin, cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a XXVIII-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze,

Hua Kuo-fen. președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a subliniat că în 
cei 28 de ani care au trecut au fost 
realizate mari succese în revoluția 
socialistă și în construcția socialistă, 
care au transformat vechea Chină, 
dintr-o tară săracă, semicolonială si 
semifeudală. într-un stat socialist 
nou. Vorbitorul a arătat apoi că în
tregul popor chinez muncește cu sir- 
guintă pentru înfăptuirea liniei ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Chinez. Conștiin
ța politică a oamenilor de toate 
naționalitățile din China — a spus el 
— nu a fost niciodată mai înaltă. En
tuziasmul lor pentru socialism a 
crescut continuu, iar unitatea lor re
voluționară s-a întărit tot mai mult.

în continuare, președintele Hua 
Kuo-fen a relevat că se conturează 
un nou salt înainte în economia na
țională a Chinei : se Așteaptă ca pla
nul economic national pe anul 1977 
să fie îndeplinit cu succes si chiar 
depășit.

„Sintem hotărîti si siguri că pînă 
la sfirsitul acestui secol vom trans
forma China intr-o mare tară socia
listă. puternică si modernă" — a sub
liniat Hua Kuo-fen.

ÎNCHEIEREA sesiunii
F M I. Șl BI.RD.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — La 
Washington s-au încheiat lucrările 
sesiunii anuale comune a Fondului 
Monetar Internațional și Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție si 
Dezvoltare (Banca Mondială). In 
discursul de închidere, directorul ge
neral al F.M.I., Johannes Witteveen, 
a apreciat că sesiunea a permis de
gajarea unui consens general cu pri
vire Ia necesitatea redresării econo
miei mondiale din starea de recesiu
ne, care a atins momentul critic în 
intervalul 1973—1975. El a evidențiat, 
de asemenea, necesitatea ca țările 
occidentale membre ale celor două 
organisme — F.M.I. și B.I.R.D. — să 
continue eforturile în vederea redu
cerii ratei inflației.

★
Mihai Diamandopol. conducătorul 

delegației române la reuniunea F.M.I. 
și B.I.R.D., președintele Băncii de In
vestiții, a avut întilniri de lucru cu 
Robert McNamara, președintele Băn
cii Internaționale pentru Reconstruc- / 
tie si Dezvoltare. Johannes Witte
veen, directorul general al Fondului 
Monetar Internațional, și cu Munir 
Benjenk. vicepreședinte al B.I.R.D. 
Au fost abordate probleme curente 
ale relațiilor de cooperare dintre 
România și aceste două instituții 
specializate ale O.N.U. și s-a făcut 
un schimb de păreri privind unele 
aspecte ale sistemului financiar si 
bancar internațional.
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Convorbire J. Kâdâr—E.
Berlinguer.Jănos Kâdâr, prim-

Delegația de activiști ai
P C R condusă de Ion Tudor, mem

secretar al C.C. al P.M.S.U.. a avut, 
simbătă o convorbire cu secretarul 
general al P.C.I.. Enrico Berlinguer, 
aflat în vizită în R. P. Ungară.

întrevedere. Fidel Castr0’ 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, a avut o între
vedere cu Geronimo Arnedo Alvarez, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Argentina, aflat intr-o 
vizită oficială la Havana — anunță 
agenția Prensa Latina. Au fost abor
date aspecte privind relațiile dintre 
cele două partide, situația actuală a 
țărilor din America Latină, precum 
și alte probleme internaționale ac
tuale.

0 delegație a P.C. Peraan, 
condusă de Jorge del Prado, secre
tar general al P.C.P.. a avut convor
biri cu șeful Comitetului Consultativ 
al Președinției Republicii (C.O.A.P.). 
generalul Carlos Quevedo Farfan. A 
fost exprimată poziția Partidului Co
munist Peruan fată de convocarea, 
anul viitor, a unei Adunări Consti
tuante. menită să elaboreze proiectul 
unei noi constituții și să pregătească 
condițiile pentru revenirea. în Peru, 
la o viată politică parlamentară.

Amînarea 
alegerilor generale 

din Pakistan
ISLAMABAD 1 (Agerpres). — Ale

gerile generale din Pakistan, anun
țate pentru 18 octombrie, au fost a- 
mînate fără termen, a declarat simbătă 
intr-un discurs televizat administra- 
torul-șef al Legii Marțiale, Ziaul 
Haq, informează agențiile France 
Presse și Associated Press.

bru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.. care a efectuat o vizită de 
schimb de experiență in R. P. Un
gară, a fost primită de Sandor Bor- 
bely, secretar al C.C. al P.M.S.U.

„Zilele filmului româ
nesc" la OslO. Sint Prezentate 
publicului norvegian filmele ..Pădu
rea spînzuraților". „Osînda". ..Nunta 
de piatră", ..Duminică la ora 6“, ..S-a 
furat o bombă" si o serie de pelicule 
de scurt-metrai. Pe de altă parte. în 
orașul Fredrikstad a avut loc. în pre
zenta unui numeros public, vernisa
jul unei expoziții de grafică contem
porană românească.

Expoziție filatelică. în să_
Iile Muzeului politehnic din Moscova 
a avut loc. simbătă, vernisajul unei 
expoziții filatelice, consacrată celei 
de-a 60-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, la care 
participă colecționari de mărci poș
tale din țări socialiste. Filatelia ro
mânească este prezentă cu colecții 
care reflectă momente de seamă din 
istoria și trecutul de luptă ale poporu
lui nostru, realizări in construcția 
socialistă, precum si aspecte ale' dez
voltării relațiilor de prietenie si co
laborare dintre România si U.R.S.S.

Demonstrațiiale studentilor 
tineretului au avut loc în mai multe o- 
rașe italiene, in semn de protest împo
triva asasinării, vineri seara, de că
tre elemente neofasciste, a tînărului 
Walter Rossi. în legătură cu împuș
carea lui Walter Rossi, informează 
agenția France Presse. au fost a- 
restati 15 membri ai M.S.I. și s-a 
dispus închiderea secțiunii acestui

partid neofascist. în apropierea că
reia a fost comis asasinatul.

într-un comunicat, Partidul 
Socialist Unit din Germania (P.S.U.G.) 
si Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) se pro
nunță pentru măsuri de îndeplinire 
grabnică a rezoluției O.N.U. asupra 
Ciprului, se relevă la încheierea 
convorbirilor dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
și Ezekia.s’ Papaioannou. secretar ge
neral al A.K.E.L.

Lucrările sesiunii Comi
siei permanente mixte so- 
vieto-franceze au luat s£ir?it 
la Moscova. Cu acest prilej s-a 
făcut bilanțul colaborării U.R.S.S. 
și Franței in domeniile economic, in
dustrial, tehnico-științific și s-au trasat 
perspectivele dezvoltării in viitor, a 
acestei colaborări. S-a constatat că în 
perioada ce a trecut de la precedenta 
sesiune a fost realizat un progres 
substantial în colaborarea celor două 
țări in domeniile date.

Expoziția „Industria ușoa
ră românească astăzi" s a 
deschis la Chișinău. Sint pre
zentate cele mai noi produse ale fir
melor exportatoare de confecții, tri
cotaje. încălțăminte si marochinărie 
din tara noastră. La deschidere au 
participat M. I. Ciolac. ministrul co
merțului al R.S.S. Moldovenești, alte 
oficialități locale, precum si repre
zentanți ai Ministerului Industriei 
Ușoare din România.

La Vwna au fost reluate ne_ 
gocierile privind reducerea forțelor 
armate si armamentelor si măsuri 
adiacente în Europa centrală.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII GUINEEA

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea
CONAKRY

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al po
porului și guvernului român, precum și al meu personal, am plăcerea de
osebită de a vă adresa cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Guineea, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și noi succese poporului guineez prieten în dez
voltarea independentă a țării pe calea progresului economic și; social.

în spiritul convorbirilor și documentelor convenite împreună. îmi ex
prim- deplina convingere că relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare 
statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște și în 
viitor o dezvoltare și diversificare continuă, servind astfel intereselor și as
pirațiilor vitale ale popoarelor noastre, cauzei păcii, independenței naționale 
și progresului in lume, luptei pentru instaurarea unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La cea de-a 19-a 
aniversare a procla
mării independentei, 
sărbătorită astăzi, po
porul guineez poate 
trece în revistă o se
rie de realizări nota
bile pe linia dezvoltă
rii economico-sociale. 
ca temelie materială a 
consolidării suverani
tății naționale și pro
gresului social. Efortu
rile făcute în vederea 
evaluării resurselor 
naturale au dus la 
descoperirea unor uria
șe zăcăminte de bauxi
tă — apreciate ca re- 
prezentind două treimi 
din rezervele mondia
le. Punerea în valoare 
a acestora este de na
tură să trezească la 
viată întinse regiuni 
ale tării. Planurile de 
exploatare prevăd ca 
în 1982 Guineea să 
exporte 20 milioane 
tone de bauxită pe an. 
în acest cadru urmind 
a se construi o cale 
ferată, portul Kamsar, 
la vărsarea rîului Rio 
Nunez, asigurînd o ca
pacitate de încărcare 
de 9 milioane tone.

Ca urmare a trecerii 
la exploatarea acestor 
resurse, produsul na
țional al Guineei a

crescut anul trecut la 
633 milioane de dolari 
față de 398 milioane 
dolari în 1973. Este de 
remarcat faptul că 52 
la sută din produsul 
național brut a prove
nit din sectorul de 
stat. Sint date ce ilus
trează faptul că indus
tria Guineei, deși tînă- 
ră. cunoaște o dezvol
tare dinamică. Cea 
mai importantă ramu
ră a ei o reprezintă 
industria extractivă, a 
cărei pondere în volu
mul total al produc
ției industriale a fost 
in 1976 de 87 la sută, 
iar la export — de 95 
la sută.

Agricultura continuă 
să dețină un loc de 
seamă in ansamblul 
economiei, cuprinzînd 
aproximativ 80 la sută 
din populația activă a 
tării. Un important o- 
biectiv în planul de 
dezvoltare a agricul
turii este sporirea pro
ducției. în vederea 
asigurării necesarului 
de- produse alimentare 
pe piața internă si a 
reducerii importuri
lor. Se preconizează 
ca în 1978 producția 
de orez a țării — prin
cipalul produs alimen
tar din Guineea — să

atingă peste 1 milion 
de tone.

Succesele obținute 
de poporul guineez pe 
calea propășirii eco
nomice și sociale sint 
urmărite cu caldă sim
patie de poporul ro
mân. în spiritul poli
ticii de solidaritate ac
tivă cu tinerele state 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare. România a 
stabilit si dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare cu Guineea, 
bazate pe stimă și 
respect reciproc. Ca 
momente de cea mai 
mare însemnătate în 
evoluția acestor relații 
s-au înscris întilnirile 
și convorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Ahmed Sekou 
Toure. Tratatul de 
prietenie și cooperare 
încheiat în 1974. cele
lalte documente sem
nate au pus o temelie 
trainică relațiilor ro- 
mâno-guineeze. dez
voltarea lor continuă 
corespunzînd interese
lor ambelor popoare, 
cauzei păcii și coope
rării internaționale.

A. BUMBAC

„Un stat bazat pe principiul majorității — 
obiectiv al luptei patrîoților rhodesieni"
LUSAKA 1 (Agerpres). — Patrioții 

care luptă pentru eliberarea națio
nală în Rhodesia nu vor depune ar
mele înainte ca in tară să fie insta
lat un guvern reflectind principiul 
„un om — un vot" — a declarat vi
neri. la Lusaka, Joshua Nkomo, lider 
al Frontului Patriotic Zimbabwe.

în cadrul conferinței de presă, ți
nută la intoarcerea sa de la New 
York, unde a reprezentat Frontul Pa
triotic Zimbabwe în fața Consiliului 
de Securitate al O.N.U., el a insistat 
asupra faptului că o încetare a fo
cului in tară nu ar putea fi realizată 
decit prin formarea unui stat bazat 
pe principiul majorității în urma 
unor alegeri libere.

El a subliniat că instituirea unei 
perioade de tranziție, înainte de for

marea unui guvern majoritar în Rho
desia, ar trebui să fie patronată de 
Frontul Patriotic Zimbabwe.

Pe de altă parte, Nkomo a afirmat 
că Frontul Patriotic, pe care il con
duce împreună cu Robert Mugabe, va 
trimite un reprezentant pentru a 
participa la comisia provizorie ce 
urmează să fie creată la Salisbury, 
în cadrul propunerilor anglo-ameri- 
cane de reglementare a problemei 
rhodesiene. Totodată, el a reamintit 
că Frontul Patriotic nu s-a pronunțat 
încă asupra planului anglo-american 
de soluționare a problemei constitu
ționale a Rhodesiei, dar a subliniat 
că, jn timpul șederii sale la New 
York, a prezentat în fața Consiliului 
de Securitate contrapropunerile miș
cării de eliberare Zimbabwe.

Cerințe esențiale în fața reuniunii de la Belgrad

$> Adoptarea de masori pentru stimularea sAMIor de valori 
spirituale autentice, pentru solutionarea problemelor umanitare 

reale ale continentului

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare

„Se impune intensificarea schimburilor de valori spirituale 
care să îmbogățească patrimoniul fiecărui popor, cit și al civiliza
ției europene și mondiale ^n ansamblu, promovarea unei culturi 
care să cultive idealuri sociale înaintate și valori morale su
perioare".

NICOLAE CEAUȘESCU
înscriindu-se ca un eveniment po

litic de deosebită însemnătate in 
viața continentului nostru, reuniunea 
de la Belgrad a reprezentanților sta
telor participante la Conferința ge- 
neral-europeană este chemată să 
marcheze ur. Ms înainte in dezvol
tarea colaborați' culturale, a schim
bului de vaiori spirituale ■— ca o 
componentă esențială a procesului de 
edificare a unui sistem trainic de 
securitate si cooperare în Europa. 
Această cerință iși găsește reflectare 
în insăsi ordinea de zi elaborată 
la intilnirea pregătitoare din vara 
acestui an, care înscrie, alături de 
aspectele politice, economice si teh- 
nico-științifice. problematica vastă a 
conlucrării in domeniul culturii, 
educației, informației și umanitar, 
in vederea înfăptuirii întocmai a 
prevederilor Actului final, al cărui 
caracter unitar, organic, indivizibil 
este atestat nu numai de textul pro- 
priu-zis al documentului, ci și de via
ța insăși.

Opinia publică europeană este pe 
deplin, îndreptățită să aștepte de la 
apropiata reuniune de la Belgrad să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
ca prevederea Actului final — 
„schimburile și : cooperarea culturală 
contribuie la o mai bună apropiere 
între oameni, popoare si favorizează 
astfel o înțelegere trainică intre 
state" — să nu rămînă o simplă afir
mație- abstractă, ci să capete -viață, 
să se materializeze în măsuri con
crete.

Lărgirea și aprofundarea schimbu
rilor spirituale nu constituie un s«>p 
în sine. Viata de zi cu zi. ca și în
vățămintele istoriei atestă marea în
semnătate a răspîndirii culturii — 

proces in care fiecare popor, fie 
el mare sau mic, aducindu-și con
tribuția originală la știința si cul
tura universală, are de dat și de 
primit, ridicîndu-și pe trepte noi 
propria spiritualitate. Partidul si sta
tul nostru consideră că o ase
menea conlucrare reprezintă o impor
tantă nirghie a cunoașterii si apropie
rii intre popoare si, in acest fel. 
de înțelegere si încredere, de în
tărire a păcii. Mesajul moșteni
rii culturale a popoarelor eu
ropene este un permanent și vibrant 
îndemn la promovarea inaltelor 
idealuri ale progresului, civilizației, 
umanismului, ca factor de primă în
semnătate in cultivarea tradițiilor 
comune de luptă împotriva forțelor 
retrograde, pentru propășire econo- 
mico-socială. pentru înfăptuirea as
pirațiilor lor de pace, înțelegere re
ciprocă. Este un adevăr axiomatic 
că dezvoltarea colaborării pe 
tărîmul culturii — ca de altfel in 
toate celelalte domenii — se cere 
strict întemeiată pe noile principii de 
relații interstatale : ale independen
tei și suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului în 
treburile interne,- avantajului re
ciproc.

în spiritul unei asemenea viziuni 
largi, profund constructive, România 
socialistă acționează cu perseverentă 
pentru dezvoltarea relațiilor cultu
rale cu toate țările europene. în ge
neral cu toate statele lumii, făcind 
cunoscute peste hotare eforturile sale 
pentru o viată liberă, de sine stătă
toare. preocupările si năzuințele ce 
o însuflețesc in lupta pentru făurirea 
unei civilizații superioare, realizările 
cele mai de seamă ale ponorului în 

domeniul creației spirituale, pătrunsă 
de un umanism superior si menită 
să asigure înflorirea multilate
rală a personalității umane. în 
același timp. România asigură con
diții optime și acționează pentru îm
bogățirea vieții spirituale a poporu
lui nostru cu tot ceea ce creează mai 
de preț alte popoare.

în preajma reuniunii de la Bel
grad se cuvine a se releva că această 
preocupare iși găsește materializare 
în faptul că România întreține și 
dezvoltă relații culturale cu toate ță
rile participante la forumul din ca
pitala iugoslavă, avind cu cvasitota- 
litatea acestora acorduri adecvate. In 
ultimii ani, formații artistice ro
mânești au întreprins sute de turnee 
în țările europene. S.U.A. și Canada, 
în timp ce un mare număr de co
lective artistice din aceste țări au 
prezentat spectacole in fața publicu
lui românesc. S-au dezvoltat puternic 
schimburile pe linia artelor plastice, 
relațiile in domeniul teatrului, cine
matografiei. Totodată, ca un exemplu 
semnificativ al deschiderii României 
spre celelalte culturi, în. acest an este 
prevăzută tipărirea în tara noas
tră a circa 350 titluri de cărți din 
literatura țărilor participante la re
uniunea de la Belgrad, cartea româ
nească cunoscând, de asemenea, o tot 
mai largă răspindire în țările res
pective. Fără a ne propune să epui
zăm multitudinea formelor pe care 
le îmbracă colaborarea culturală din
tre România și fiecare din țările 
semnatare ale Actului final, se im
pune a se sublinia, ca o caracteris
tică. cursul mereu ascendent, mai 
variat și mai bogat in conținut al 
acestor relații, ceea ce constituie 

contribuții efective la materializarea 
prevederilor respective ale documen
telor de la Helsinki.

în concepția tării noastre, conlu
crarea pe tărimul culturii nu trebuie 
să se limiteze la relațiile bilaterale, 
ci să se extindă la scara întregului 
continent. Unind vorba cu fapta. 
România a inițiat și găzduit numai 
în cursul acestui an o serie de pres
tigioase acțiuni culturale cu caracter 
continental. Astfel. Festivalul euro
pean al prieteniei a reunit, in numele 
idealurilor nobile ale înțelegerii, co
laborării si păcii, creatori si interpret! 
de renume din țările europene si de 
pe continentul european. Reuniunea 
internațională de la București privind 
posibilitatea creării unei bănci euro
pene de date culturale a evidențiat, 
la rîndul ei, însemnătatea înființării 
unei asemenea instituții pentru dez
voltarea și diversificarea schimbului 
de informații in domeniul culturii, al 
politicii culturale. Pe aceeași linia 
s-a înscris „Masa rotundă" a tineri
lor creatori din țări balcanice pe 
tema : „Arta — mesager al păcii", 
urmată de Festivalul de folclor din 
țările balcanice. Prin mesajul lor 
profund umanist. aceste acțiuni 
ilustrează natura schimburilor cultu
rale pentru a căror dezvoltare 
largă tara noastră se pronunță si ac
ționează cu consecventă : schimburile 
menite să promoveze valorile auten
tice ale creației spirituale a po
poarelor.

Pornind tocmai de la această ce
rință majoră, opinia publică din tara 
noastră nu acceptă si nu poate ac
cepta acele producții care, sub înve
lișul „liberei circulații" a ideilor, sea
mănă vrajba întfe ponoare, vehicu
lează în fapt cultul pornografiei si 
drogurilor, misticismul, ura fată de 
om. rasismul, avind efecte negative 
asupra atmosferei politice de pe con
tinent.

După cum este bine cunoscut, parti
dul și statul nostru nu numai că nu 
neagă, ci evidențiază existența pe 
continentul european a unor reale 
probleme umanitare, care afectează

mase largi, popoare întregi, ca șoma
jul. exploatarea, inegalitatea socială. 
Avind in vedere că in aceste proble
me se exprimă deosebiri fundamen
tale de abordare, concepții filozofice 
Si politice diferite, ar fi util'ca — așa 
cum a sugerat tara noastră — să se 
angajeze o discuție in vederea defini
rii clare a noțiunii umanismului con
temporan, a principiilor sale de bază, 
precum și a căilor de afirmare, atit în 
sfera vieții sociale și culturale naționa
le, cit și în relațiile dintre state, a unui 
umanism nou. care să pună pe prim 
plan omul, demnitatea și fericirea sa.

Pentru ca reuniunea de la Belgrad 
să-și îndeplinească misiunea este ne
cesar ca si pe planul colaborării 
culturalo să se inițieze măsuri si 
acțiuni concrete. practice — care 
să asigure promovarea valorilor 
autentice, astfel ca minunatele cu
ceriri ale științei si cunoașterii 
umane să servească progresului, 
bunăstării și civilizației, cauzei păcii 
și fericirii oamenilor. în acest spirit, 
tara noastră cohsideră — așa cum 
s-a arătat în repetate rînduri — că 
ar fi deosebit de utilă organizarea 
unor ample acțiuni cultural-artistice 
comune, cum ar fi festivaluri si 
concursuri folclorice, de teatru, mu
zică, film, colocvii si alte întruniri 
ale oamenilor de cultură si știință. 
Fără îndoială că asemenea actium 
s-ar bucura de o lareă audientă în 
toate țările, ar deschide pentru mili
oane si milioane de oameni norti no 
sore cunoașterea tezaurelor culturii 
si civilizației, ale spiritualității si 
idealurilor umaniste ale celorlalte 
popoare, ar stimula sentimentele d< 
prietenie si conlucrare multilaterală 
dintre ele. în acest fel. reuniunea va 
aduce o contribuție de preț la mai buna 
cunoaștere reciprocă si cultivarea 
prieteniei, la adîncirea destinderii și 
consolidarea climatului politic, care 
să permită fiecărui popor să-și con
sacre pe deplin eforturile propășirii 
și bunăstării sale, înfloririi civiliza
ției universale.

AI. CÂMPEANU

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
sfirșitul lunii septembrie a avut loc la 
Moscova ședința a 15-a a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul activității de planificare, la 
care au participat președinții organe
lor centrale de planificare din țările 
membre ale C.A.E.R. si reprezentan
tul Comitetului Federal pentru plani
ficare socială din R.S.F.I.

Din tara noastră a participat tova
rășul Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

Reprezentanții țărilor in comitet 
au felicitat poporul sovietic în legă
tură cu apropiata aniversare a 60 de 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din. Octombrie si au relevat succesele 
economiei sovietice, ale economiilor 
naționale ale celorlalte țări membre 

Șomerii și... „muzeul 
automobilului"

considerat că numai 
aceasta nu explică pe 
de-a-ntregul cum s-a 
ajuns la enorma cifră 
— circa 60 milioane de 
franci ! — cit repre
zintă datoria ce revine 
celor 4 fabrici ale fra
ților Schlumpf.

In starea de incerti
tudine ce s-a creat cu 
privire la soarta între
prinderilor respective, 
muncitorii, amenințați 
cu pierderea locurilor 
de muncă, au decis 
ocuparea uzinelor. In
tre timp, frații 
Schlumpf, pentru a 
scăpa de urmărire, au 
fugit în Elveția. Texti- 
liștii au adus atunci 
cazul in fața justiției. 
Ei le-au imputat foș
tilor patroni că nu 
s-au îngrijit de mersul 
fabricilor lor, dar in 
schimb „au investit" 
in... automobile vechi. 
O pasiune cam scum
pă (un Bugatti-sport, 
de pildă, valorează 
peste 100 000 de 
franci!). Cei doi frați 
au achiziționat din fon
durile întreprinderii 
mașini vechi, frustrind, 
pe de o parte, fiscul, 
iar pe de altă parte

ale C.A.E.R.. care se dezvoltă pe bază 
planificată.

Comitetul a examinat stadiul elabo
rării programelor speciale de colabo
rare pe termen lung.

A fost pregătit proiectul convenției 
generale privind colaborarea la dez 
voltarea în perspectivă a sistemele 
electroenergetice interconectate al 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada pînă în anul 1990.

La ședința comitetului a fost exa
minat procesul realizării convenției 
generale privind colalx>rarea in crea
rea pe teritoriul Republicii Cuba do 
capacități pentru producția de nicheL 
precum si alte. probleme ale colabo
rării în domeniul activității de pla
nificare.

Ședința comitetului a decurs într-o 
atmosferă prietenească si de lucru.

neglijind modernizarea 
fabricilor, ca si satis
facerea revendicărilor 
salariațîlor. Prin ur
mare, pentru costisi
torul hobby „au plă
tit", in fapt, textiliștii, 
ajunși acum pe dru
muri.

...Instalindu-se in 
întreprinderile ame
nințate cu lichidarea, 
textiliștii din Alsacia 
au luat, la un moment 
dat, în grija lor și „co
lecția Schlumpf". înțe
legerea ulterioară in
tre sindicate și autori
tățile guvernamentali 
a permis ca, in aseme
nea neobișnuite îm
prejurări, această co
lecție — pînă de cu- 
rind, practic, necunos
cută — să devină un 
muzeu accesibil publi
cului larg. Cei cițiva 
textiliști care servesc 
aici drept ghizi și-au 
găsit pentru un timp 
o ocupație. Dar regle
mentarea ca atare .a 
situației trenind. lupta 
a continuat, pentru ca 
toți cei peste 1 500 de 
muncitori să poată re
veni la lucru.

D. OZERANSCHI
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De numai citeva 
luni, in orășelul alsa
cian Mulhouse (Fran
ța) funcționează un a- 
tractiv muzeu al auto
mobilului, care adă
postește modele vechi 
ale unor mărci de rezo
nanță — Austin, His- 
pano-Suiza, Mercedes- 
Benz, Bugatti, Rolls- 
Royce ș.a., in total pes
te 400 de automobile 
„in stil clasic". Doar că, 
dincolo de lucirile vii, 
sub proiecția unor fru
moase felinare de 
bronz, ale mașinilor 
de altădată, e vorba 
de o „poveste" drama
tică desprinsă din 
realitatea zilelor noas
tre...

In vara anului tre
cut, frații Fritz și Hans 
Schlumpf. mari pro
ducători de textile din 
Alsacia, s-au declarat 
in stare de faliment. 
Ei au încercat să mo
tiveze crahul, intre al
tele, prin aceea că, in 
contextul crizei eco
nomice, a survenit și o 
scădere accentuată a 
desfacerii de produse 
textile. Ceea ce era 
plauzibil. Dar mulți au


