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2. INVESTIȚIILE
forță propulsoare a economiei

realizate și date în funcțiune la termen
„Actualul plan 

amplu program de 
lumul realizat în ultimele trei cincinale. Fără îndoială 
că oamenii muncii din construcții, în frunte cu co- 
muniștii, nu vor precupeți nimic pentru a-și face 
datoria de onoare față de patrie, asigurînd înfăptui
rea în 
trasate

cincinal prevede înfăptuirea unui 
investiții - aproape egal cu vo-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Delegația Consiliului Poporului
din Republica Arabă Siriană

30 BANI6 PAGINI

NICOLAE CEAUȘESCU

Din bilanțul 
primului semestru 

Volumul total al investițiilor

rilor de prietenie și extinderea con
lucrării româno-siriene.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale_ situației internațio
nale 
tă a 
gate 
juste 
ciu. Tovarășul 
a subliniat și cu acest prilej po
ziția României privind soluțio
narea pe cale pașnică a conflic
tului din această zonă pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate in urma războiului din 
1967. a rezolvării problemei poporu
lui palestinian in conformitate cu 
dreptul său legitim la autodetermi
nare. inclusiv prin crearea unui stat 
palestinian independent, a respectă
rii suveranității si integrității terito
riale a tuturor statelor din regiune.

a 
totodată, mulțumiri și 

apreciere a președintelui Ha- 
Assad pentru activitatea neo- 
și eforturile constante depu- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

tovarășului Nicolae Ceausescu un căl
duros salut si urări prietenești din 
partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene. Hafez Al Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list din R. A. Siriană, iar poporului 
român noi succese pe calea dezvol
tării si propășirii patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat președintelui 
Hafez Al Assad un salut cordial, 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de pace și progres poporului 
sirian prieten.

în timpul convorbirii s-au evocat 
cu satisfacție bunele relații de prie
tenie si colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Siria, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist din R.A. Si
riană. dintre parlamentele celor două 
țări, care se dezvoltă continuu, potri
vit înțelegerilor și măsurilor stabi
lite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt de la București și Damasc. Tot
odată. s-a exprimat dorința de a a- 
profunda si diversifica colaborarea 
si cooperarea fructuoasă dintre cele 
două țări, partide și popoare. în fo
losul lor. al cauzei păcii, progresului 
și înțelegerii internaționale. S-a sub
liniat, cu acest prilej, importanța 
contactelor dintre parlamentarii ro
mâni și sirieni în întărirea raportu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit joi 
după-amiază. în stațiunea Neptun. 
delegația Consiliului Poporului din 
Republica Arabă Siriană, condusă de 
Mahmoud Hadid, membru al Coman
damentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din R. A. Si
riană, președintele consiliului, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită în tara noastră.

Din delegație fac parte Wafik Ar- 
nouss.. reprezentant al Partidului 
Baas Arab Socialist, membru al Bi
roului Consiliului Poporului. Ibrahim 
Bakari. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Sirian, deputat. Slava 
Dib. Mohammad Fandi Aba Zeid, 
Ibrahim Heneidi, Mohamad Mannan 
Cheikh-IsmaiL deputati.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Nationale. Stefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe.

A fost de fată Walid Al Moualem, 
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești.

Conducătorul delegației a transmis

NICOLAE CEAUȘESCU
anii construcției socialiste

cit și in

Viorel SALAGEAN
. (Continuare în pag. a III-a)

la buna funcționare a ceea ce cîndva am con-
totuși, constructorul îșl zice mereu : am ter-

sporuri de venituri, ac 
de ani pînă să ne inche-

puse In 
produc- 
cincinal

Numai In acest an vor fi 
funcțiune 650 de capacități de 
tie principale, iar în întregul 
numărul lor se ridică la 2 700.

Numai in acest an, statul alocă peste 
210 miliarde lei fonduri de inves
tiții. iar pe ansamblul cincinalului, vo
lumul acestor fonduri depășește 1000 
miliarde lei.

să acțio- 
recupera 
șantiere 
planului

dării In funcțiune la termen a tuturor capacită
ților de producție. Este vorba de un număr 
impresionant de capacități de producție ce tre
buie puse în funcțiune atît în acest an. 
întregul cincinal.

asemenea, Sin
R.P.D. Coreene

■

Xl-lea al partidului".

Cum se explici necesitatea unul asemenea 
efort de investiții și, în strinsă legătură cu 
aceasta, necesitatea realizării la termen a fie
cărui obiectiv, a fiecărei capacități de producție ? 
Iată trei argumente principal? :

afacerilor ex-

A.
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principalul 
al industriei

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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calitatea producției"

oțeluri su-

Constantln BLAGOVICI 
corespondentul „Scînteii"

â DE CI

cele mai bune condiții a mărețelor sarcini 
de Congresul al

Ne-am obișnuit în 
să investim, să înălțăm sute și sute de fabrici 
Si uzine, orașe noi, școli, grădinițe ș.a. Ne-am 
obișnuit și, uneori, cuprinși în iureșul cotidian 
al muncii de creație, ne scapă atenției semnifi
cațiile profunde, pentru viata fiecăruia, a aces
tui impresionant efort de investiții, așezat la 
temelia întregii noastre bunăstări. Iată, de pildă, 
ce consemna „Enciclopedia României" din anul 
1939 : „Noi nici măcar nu am dispus de capi
taluri, nici nu ne-am străduit a încuraja cîndva, 
pe bază de politică de stat, formarea capitalu
lui românesc... Cu bugete de 40 miliarde lei, 
din care nici 10. la sută nu se folosesc în inves
tiții producătoare de 
trece încă multe zeci 
găm economicește".

Un program de Investiții fârâ 
precedent. Dar> ° ?tim> vedem simțim cu 
totii că o atăre perspectivă a incertitudinilor a 
dispărut. Avem la îndemînă fapte, sute și mii 
de fapte care dovedesc că mărețele realizări do- 
bindite in dezvoltarea economică și socială a 
României socialiste sint indisolubil legate de 
aplicarea consecventă a politicii științifice a 
partidului de dezvoltare și modernizare continuă 
a forțelor de producție, pe baza unui susținut 
program de investiții, alocîndu-se în acest scop 
o parte însemnată din venitul național, din avu
ția poporului.

Beneficiem, așadar. In fiecare an de fonduri 
de investiții de zeci și zeci de miliarde lei.

Avem de înfăptuit deci un program de in
vestiții fără precedent în istoria noastră, un 
program care stă la baza progresului si mai ac
celerat al întregii economii, la temelia creșterii 
mai susținute a nivelului nostru de trai. Esențial 
este ca importantele fonduri puse la dispoziția 
noastră de către stat să fie gospodărite cu 
maximă chibzuință și materializate in obiecti
vele economice și sociale. Iată de ce, cu con
secventă conducerea partidului, secretarul ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, situează în 
centrul atenției problemele realizării in bune 
condiții a planului de investiții. In acest sens, 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și la șe
dința Comitetului Politic Executiv s-a subliniat 
necesitatea de a se intensifica ritmul de lucru 
pe șantiere în vederea recuperării restantelor si

1. Condiție esențiala pentru li 
chidarea decalajelor. Să pornim de la 
un adevăr mai general, impus de realitatea în 
care trăim, și anume, de la implicațiile revolu
ției tehnico-știintifice contemporane asupra rit
mului reînnoirii și lărgirii mijloacelor de pro
ducție. Se știe că înseși statele dezvoltate din 
punct de vedere economic au ajuns de multă 
vreme la concluzia că nu pot ține pasul cu rit
mul progresului tehnic dacă nu susțin șl înfăp
tuiesc ample programe de investiții. Cu atît mai 
mult, țările aflate în curs de dezvoltare — prin
tre care se numără și tara noastră — șînt in 
mod obiectiv determinate să înfăptuiască mari 
programe de investiții, în vederea recuperării 
cît mai grabnice a decalajului față de celelalte 
state șl asigurării bazei trainice pentru progre
sul economic și social. Pentru România. înfăp
tuirea unui amplu program de investiții este un 
imperativ vital al progresului. Iată de ce. prin 
programul suplimentar de dezvoltare economico- 
sociaiă adoptat de Conferința Națională se pre
vede ca. din economiile realizate prin reducerea 
costului investițiilor, să se aloce o parte însemna
tă pentru realizarea de noi obiective economice 
sau devansarea punerii în funcțiune a unor ca
pacități deosebit de importante la : Combinatul 
siderurgic Călărași. Combinatul siderurgic Galați, 
întreprinderea de autoturisme „Oltcit" Craiova, 
Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca ș.a. 
In acest scop, conducerea partidului cere tuturor 
lucrătorilor din domeniul investițiilor 
neze cu răspundere sporită pentru a 
restantele ce au apărut pe unele 
și a asigura realizarea integrală a

- |f IPOWWOii
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actuale. O atenție deosebi- 
fost acordată problemelor Ie
de instaurarea unei păci 

și durabile în Orientul Mijlo- 
Nicolae Ceaușescu

Conducătorul delegației siriene 
exprimat, totodată, mulțumiri _ 
înalta 
fez Al 
bosită 
se de 
în direcția rezolvării juste si traini
ce a situației din Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie si cor
dialitate.

Constructorii
S-au intîlnit după multă vreme, cu timplele argintate. 

Lucraseră împreună, cu ani in urmă, pe șantierul hi
drocentralei de la Bicaz. Aurică Dumitriu a plecat 
apoi la Vidraru, după aceea la Porțile de Fier, iar 
acum lucrează pe șantierul Cerna—Motru. Vasile Me- 
ruță, in schimb, n-a plecat din Bicaz ; a rămas la 
exploatarea rețelelor de inaltă tensiune de pe Valea 
Bistriței.

— Cum așa, măi Vasile, tu nu te miști să mai vezi 
și alte locuri ? Nu te plictisești de-un sfert de veac in 
același loc ?

— Ba deloc, Aurică. Mi-s dragi munții ăștia at 
Moldovei. Și-apoi, am mulțumirea că imi aduc con
tribuția 
struit...

— ?i

minat treaba pe șantierul unei hidrocentrale, trec pe 
șantierul alteia. Eu unul nici n-aș putea trăi altfel. 
Mi-am făcut un apartament in București, că miine- 
poimiine ies la pensie, dar dacă nu i-aș da adresa 
taximetristului să mă oprească el in fața blocului, 
mai că n-aș ști cum să nimeresc „acasă".

— Nici dacă rămii in același loc n-are de ce să-ți 
pară rău... Prinzi rădăcini, te legi mai strins de locuri 
și de oameni — se leagă și ei, sufletește, de tine.

Sfada „bătrinilor" meșteri a continuat pe același ton 
domol și se vedea că, de fapt, nu-și reproșau nimic 
unul altuia. Dimpotrivă. Argumentele se întregeau re
ciproc ca să scoată și mai limpede la iveală adevărul 
care era al amindurora. Căci țara are nevoie și de 
oameni ca Aurică Dumitriu, care au in singe tumultul 
șantierelor și-n suflet doruri de locuri noi, unde se 
scriu începuturile dar și de oameni statornici, care 
. sfințesc locul“ și in jurul cărora se încheagă și se 
întăresc noile colective de muncă.

Oricit de deosebite par in această privință biografiile 
lor și oricit de „neîmpăcate" părerile lor, ii unește 
trainic și-i armonizează aceeași pasiune, aceeași dă
ruire de a lăsa urme trainice in noul peisaj al țării, 
de a concepe destinul personal impletit strins cu 
marele destin al colectivității socialiste.

momentul de 
față, producția Hune
doarei este alcătuită, 
în proporție de 60 la 
sută, din 
perioare. Hunedoara a 
devenit 
furnizor 
constructoare de ma
șini. în aceste con
diții, competiția pen
tru calitate este un 
proces aflat de fie
care dată la nivelul 
unui record. Lucrurile 
se petrec astfel : ca 
să-și poată ameliora 
performanțele, con
structorii de mașini 
cer hunedorenilor 
mărci de otel din ce 
în ce mai pretențioase. 
Străduindu-se să facă 
fată acestor noi cerințe, 
hunedorenii la rindu-le 
își depășesc perfor
mantele anterioare. 
Furnizarea otelurilor 
cu marcă garantată este 
azi de domeniul prac
ticii curente. Mai mult, 
potrivit cererii, ei pot 
opera selecții în interi
orul unei mărci, ofe
rind otel care să co
respundă unor condiții 
tehnice pe produs.

„Ne aflăm în faza de 
finețe metalurgică" — 
se crede îndrituit să 
afirme un vechi otelar 
ca inginerul Cornel De- 
heleanu. acum director 
al uzinei nr. 3. Din 
toate acestea rezultă în 
mod concludent că 
lupta pentru o „nouă 
calitate" declanșată la 
chemarea secretarului 
general al partidului 
găsește la Hunedoara 
o înaltă rampă de lan
sare. Așa se face că 
anul 1978 marchează —

Ri Săng Ni, adjunct al 
afacerilor externe al R. P
Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, in stațiunea Neptun, pe to
varășul Ri Săng Ni, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul 
terne.

A participat, de 
In Ha, ambasadorul 
la București.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie-

tenie din partea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și a trans
mis poporului român cele mai bune 
urări de prosperitate și bunăstare, 
de noi succese în construcția socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Mulțumind pentru mesaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat, la 
rîndul său, tovarășului Kim Ir Sen, 
un călduros salut, cele mai bune 
urări de sănătate, de noi succese 
poporului coreean pe calea edificării 
societății socialiste, reunificării paș
nice și democratice a țării.

In cadrul întrevederii s-au relevat 
eu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie și oonlucrare multilaterală

ministrului 
D. Coreene

dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, dintre cele două 
popoare. în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
al prevederilor și principiilor înscri
se in Tratatul de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări. In acest 
context s-a evocat cu multă plăcere 
vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat-o, anul acesta, în R.P.D. 
Coreeană, întîlnirile șl convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai României și R.P.D. Coreene.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Senatorul american George McGovern
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit joi. în stațiunea Neptun. pe 
senatorul american George McGovern, 
care face o vizită în tara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

A luat parte Rudolph Aggrey, am
basadorul S.U.A. la București.

Senatorul american a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu vii mulțu
miri pentru primirea acordată, pen
tru posibilitatea oferită 
România.

In cadrul Întrevederii 
tiat cursul ascendent

de a vizita

„luptind pentru calitatea 
oamenilor, luptăm pentru

prin proiecte, angaja
mente. dar si palpabile 
realizări — un remar
cabil impuls creator. în 
cadrul căruia „noua 
calitate" tinde să îm
bine în mod eficient 
tehnicitatea opt'mă cu 
minimul de cheltuieli 
productive. măiestria

profesională a oameni
lor cu conștiința lor 
revoluționară.

Dar cel mai bine, 
pentru a convinge, este 
să mergem pe flux. 
La cocserie s-a experi
mentat. cu succces. pe 
scară industrială, uti
lizarea „în retetă" a

cărbunilor energetici : 
în acest fel. procentul 
de materie primă ro
mânească creste sub
stanțial. Toată strădu
ința cocsarilor este ca 
in aceste condiții, dic
tate din motive de eco
nomie. să se realizeze 
calitatea maximă. Con-

creț, asta înseamnă: 
menținerea unui flux 
constant. Constanta flu
xului . productiv. la 
rîndu-i. este determi
nată de constanta regi
mului termic. Iar con
stanta regimului ter
mic depinde de oameni. 
Si în acest, fel calitatea 
tehnologică poate fi 
echivalată cu o seamă 
de calități umane. Spi
rit de observație, luci
ditate. rigoare. Iată 
„armele" prin care coc- 
sarii din echipa lui 
Iosif Trifan tin la res
pect focul în baterie, 
echilibrîndu-i neîncetat 
manifestările neprevă
zute. E o luptă nespec- 
taculoasă. dusă zi cu zi. 
eu tenacitate si răbdare, 
pentru a lua act de 
orice amănunt, cît de 
mic. care este luat sub 
observație, cu scopul 
de a fi contracarat de 
îndată ce amenință să 
ia amploare.

Experimentul a fost 
oosibil si prin concursul 
furnalistilor. care, pre
țuind cocsul, pot co
recta unele neajunsuri. 
Calitatea deci este un 
proces care se desăvîr- 
seste pe parcursul în- 
tregu'ui flux siderur
gic. Furnalistii. la rîn
dul lor, îi ajută peo- 
telari, oferindu-le fon
tă cu un conținut cît 
mai redus de siliciu si 
sulf. „Creșterea respon
sabilității". Iată o ex-

s-a eviden- 
__  . . ______ al relațiilor 
româno-americane pe tărîm economic 
si în alte domenii de activitate, care 
cunosc o evoluție pozitivă, eviden- 
tiindu-se. în același timp, existenta 
unor largi posibilități de diversifi
care a acestor raporturi in folosul 
ambelor țări si popoare. In acest 
context a fost subliniată importanța 
recentei vizite în S.U.A. a președin-

telui Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. menită să accele
reze dezvoltarea legăturilor de conlu
crare dintre cele două țări si popoare.

Schimbul de vederi în probleme 
ale actualității internaționale a sub
liniat importanta reglementării pe 
cale politică a stărilor de încordare 
și conflict din diferite zone ale lumii, 
necesitatea realizării de măsuri con
crete de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară. îmbunătățirii 
climatului politic international, a 
dezvoltării colaborării și cooperării 
între state în interesul păcii si pro
gresului social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
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PETROLIERUL „INDEPENDENȚA" 
a plecat în cursă de exploatare

Primul petrolier ro
mânesc de 150 000 tone 
— ..Independenta'*  — 
construit la Șantierul 
naval din Constanta, a 
plecat în cursă de ex
ploatare. Cu acest pri
lej. echipatul navei a 
adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu, o telegra
mă. în care se spune : 
Vă mulțumim din ini
mă pentru excelentele 
condiții de muncă și 
viată de care dispu
nem la bordul navei- 
„amiral" a marinei 
comerciale, prin care

se materializează încă 
o dată în chip strălu
cit grija pe care parti
dul nostru. în frunte 
cu dumneavoastră, o 
poartă dezvoltării flo
tei noastre maritime, 
parte integrantă a im
petuoasei dezvoltări e- 
conomice a patriei 
noastre socialiste.

Vă ^isigurăm. iubite 
tovarășe secretar ge
nera] — se subliniază 
In telegramă — că 
noi. marinarii de pe 
nava în al cărei nume 
se oglindește indepen

dența deplină a patriei, 
consolidată necontenit 
prin marea operă de 
edificare socialistă pe 
care o înfăptuim sub 
conducerea dumnea
voastră înțeleaptă. îm
preună cu toti naviga
torii de pe navele de 
sub faldurile tricolo
rului nostru scump, 
vom face totul pentru 
îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile is
torice ale Congresului 
al XI-lea si Conferin
ței Naționale ale parti
dului.
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Din scrierile lui George Căli- 
nescu dedicate vieții și operei 
lui Eminescu se știa că intr-una 
din vizitele poetului la Pomirla 
(Botoșani), profesorul Samson 
Botnărescu, de la liceul din lo
calitate, i-a rezervat o mare 
surpriză. Lingă fereastra came
rei ce i se pusese la dispoziție 
lui Eminescu, el a plantat unul 
dintre castanii ce-i plăceau . cel 
mai mult poetului. La vremea 
aceea, arborele avea înălțimea 
de cițiva metri. Preluind această 
informație și verlficind numeroa
se documente, profesorii pensio
nari Dumitru Alexa și Ion Dă- 
nilă din Botoșani au avut ma
rea bucurie să constate că res
pectivul castan se află și astăzi 
in curtea fostului liceu din Po
mirla. Va deveni oare și el ce
lebru ca teiul din grădina Co- 
pou ?
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Fiecare cu
prepelița lui

Există o mie și una de feluri 
in care iți poți petrece timpul 
liber in mod' plăcut și util. 
Strungarul loan Crișan din Ba
ia Mare (strada Delavrancea nr. 
15) a ales și el un mod cu to
tul și cu totul oriainal : crește
rea prepelițelor.

In urmă cu doi ani avea doar 
10 prepelițe. In prezent — poa- 

a 
de 
vă

te nu vă vine să credeți 
ajuns la respectabilul stol 
450 ! Pe numărate. Ca să 
dați seama cită bătaie de cap 
are, e de ajuns să spunem că 
fiecare prepeliță ii furnizează 
vreo 300—400 de ouă pe an, 
dar de clocit nu clocesc. De aici, 
necesitatea unui „incubator". 
Ouăle au un conținut bogat in 
vitamine, fosfor, proteine și să
ruri minerale. Ca o curiozitate, 
s-a constatat că ouăle de pre
peliță au și însușiri terapeutice 
împotriva astmului bronșic, a- 
nemiei, hipertensiunii arteriale, 
diabetului zaharat. Ca să nu 
mai vorbim că sint foarte cău
tate și în cosmetică. Si încă o 
curiozitate : găinușele de prepe
liță sint... mute. In schimb, co
coșii fac mare zarvă.

Tinerii...

Ește
octogenari

Nu, nu-i un paradox.
vorba de oameni adevărați, a-
flați in preajma respectabilei 
virste de 80 de ani, dar care 
muncesc cot la cot cu cei tineri 
in cooperativa agricolă din Rah- 
manu, județul Tulcea.

— Și cam ciți astfel de „ti
neri" aveți ? — l-am întrebat 
pe Gheorghe Verdeș, președin
tele cooperativei agricole.

— Mulți, chiar foarte mulți 
— ne-a răspuns el. Dintre toți 
i-aș aminti pe cei mai harnici. 
Mă gindesc la Maria Eftemie, la 
Ion N. Frigioiu și Nicolae Gilă 
in virstă de 78 de ani, la Gheor
ghe Jalea, Aldea Lepădatu, lo- 
niță Dumitru. Cu toții vin zi de 
zi la muncă, indiferent de vre
me, și nu te-ar lăsa o dată in 
încurcătură atunci cind ai mai 
mare nevoie de prezenta tutu
ror din zori și pină-n noapte pe 
cimp. Alături de fiii 
lor, tinerii octogenari 
mânu isi poartă cu 
virsta.

și nepoții 
din Ran- 
demnitate
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Atentie»

la apă!
mai scris, zilele trecute, 
pericolul pe care-l pre-

Am 
despre 
zintă scăldatul in ape necunos
cute, mai ales pentru cei care 
nu știu să înoate. Din păcate, 
odată cu creșterea caniculei din 
ultimele zile s-au înregistrat și 
întâmplări deosebit de grave, 
care puteau fi evitate cu un 
plus de atenție și prudență. De 
aici, sfatul pe care-l adresăm 
mai ales copiilor t Atenție, și 
iar atenție ! Înainte de a sări 
in apă, răspundeți la două în
trebări : Știți să inotați ? Cu
noașteți cit de adine este locul 
ales pentru scăldat ? Un băiat 
din Ocna Mureș și altul din Vi
dra s-au aventurat imprudenți 
in apele riului Mureș și... nu 
vor mai fi niciodată in mijlocul 
celor de seama lor.

Sub cheie

același imo- 
fost mirarea 
pomenit in 
Își aminteau

După ce au stat cit au stat la 
cumnatul lor, care locuia la par
ter, familia I.N. din Cluj-Napn- 
ca a urcat in apartamentul său 
de la etajul I din 
bil. Nu mică le-a 
soților cind s-au 
fața ușii încuiate.
foarte bine că atunci cind cobo- 
riseră la parter lăsaseră ușa 
deschisă și cu cheile in ea. Nici 
prin gind nu le trecuse că in 
lipsa lor ar fi putut veni vreun 
răufăcător, mai ales că l-ar fi 
văzut, fiind la parter. Dar uite 
că nu l-au văzut și. în lipsa 
lor, un anume Ștefan Fabian 
s-a furișat in apartament, a în
șfăcat două haine de piele, 1 650 
lei bani gheață și pe-aci ți-e 
drumul. Nu mai înainte de a 
încuia ușa apartamentului și a 
lua și cheile cu el. Prins repede 
de miliție se află el însuși 
acum sub cheie.l

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scînteil"
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Tîrgoviște, bâtrina cetate de scaun. își înnoiește neîntrerupt înfățișarea înfăptuirea programului construcțiilor de locuințe și social-culturale, a lucrărilor edilitar-gospodărești adaugă orașului plusuri de frumusețe, de confort 
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Ce prevede legea și cum acționează 
cei în drept pentru aplicarea ei

LEGEA PRIVIND ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII POPU
LAȚIEI PREVEDE : „Se interzice fumatul în sălile de 
spectacole.in cele destinate procesului de învățămînt, 
in sălile de ședințe, cabinetele medicale și saloanele 
de bolnavi, în mijloacele de transport în comun din 
localități, în magazinele de desfacere cu amănuntul și 
in alte locuri publice stabilite de consiliul popular 
județean sau al municipiului București".

Preocuparea pentru păstrarea ne
alterată a mediului de viată și de 
muncă este înscrisă la loc de frunte 
într-o serie de acte normative și alte 
reglementări legale de mai mulți ani 
de zile. Aceasta a fost întărită prin 
prevederile exprese ale Legii pri
vind asigurarea sănătății populației. 
Inutil de demonstrat că fumatul, fu
mul de țigară, este' un element 
nociv, vătămător. în primul rînd 
pentru sănătatea celui ce are 
acest viciu. Dar, așa cum o dovedesc 
numeroasele cercetări medicale, fu
mul de țigară este dăunător și pen
tru nefumătorul obligat să inhaleze 
aerul viciat din birouri sau localuri 
publice. Obligat, cu alte cuvinte, să 
devină fumător fără voie.

în ultimii ani, în multe locuiri s-au 
luat o seamă de măsuri educative sau 
administrative împotriva poluării cu 
fum de țigară a mediului de muncă. 
Nu sînt puține locurile unde au apă
rut inscripții — de la categoricul „fu
matul interzis" la mai amabilul : „Vă 
mulțumim că nu fumați". Și trebuie 
să spunem că, și unele și altele, au 
avut în mare parte efectul scontat : 
nu se mai fumează în unele locuri 
publice, s-a întărit respectul pen
tru sănătatea oamenilor, pentru cei 
din jur. Iar nu in puține cazuri ase
menea apeluri i-au convins treptat 
si pe unii fumători să renunțe la 
acest obicei rău. dăunător.

Lucrurile sînt însă departe de ceea 
ce ar trebui să fie. După un timp 
asemenea preocupări nu s-au mai 
bucurat de aceeași atenție din partea 
conducătorilor de unități, replica o- 
piniei publice a scăzut. Așa se și 
explică de ce în momentul de față 
continuă să se fumeze în unele bi
rouri. în holurile cinematografelor, 
pe coridoarele unor instituții de în- 
vățâmînt și chiar în spitale.

Sînt numeroase semnalele pe care 
le-am primit în acest sens de la ci
titorii noștri. La fel de numeroase 
sînt șl cererile insistente de a se lua 
măsuri drastice pentru a-i proteja 
pe nefumătorl de agresiunea fumu
lui de țigară. Prevederile legii pri
vind asigurarea sănătății populației 
— pe care le-am citat — vin tocmai 
in sprijinul acestei cerințe firești, în
dreptățite.

Pentru a vedea cum se respectă 
aceste măsuri am întreprins un raid

rostul — interlocutoarea ne întîmpi- 
nase cu țigara aprinsă. Atunci am în
trebat direct, de ce se fumează in 
spital ? La care ni s-a spus clar și 
răspicat :

— Unde scrie că n-avem voie să 
fumăm I Aici e cabinetul meu, e bi
roul meu, e cameră de gardă, nu sec
ție de spitalizare. Secția începe din- 
colo de această ușă.

Răspunsul in sine ne scutește de 
orice comentariu.

După opiniile celor cîțiva studenți, 
cu care am stat de vorbă pe holul 
și coridoarele Academiei de studii 
economice care arătau ca un fumoar, 
nimic nu-i de mirare ; e sesiune, 
tensiune mare, emoții. De altfel, scru

torul anunț : „în holul din interiorul 
cinematografului nu se fumează" 
Dedesubt se află o scrumieră. De ce 
totuși numai in holul din interiorul 
cinematografului (de parcă cel in 
care se află anunțul ar fi în afara 
lui) este interzis fumatul ?

— Am fi mulțumiți, dacă specta
torii noștri ar respecta și această re
gulă, măcar — ne spune tovarășul 
Vasile Zaharia, responsabilul cine
matografului. Cu toate rugămințile 
noastre, cu toate măsurile de aver
tizare, nu sint putini cei care pur și 
simplu ne sfidează, fumează în ho
lurile de la parter și etaj, ba intră 
cu țigara aprinsă și în sală. N-avem 
ce să le facem.

în pauza dintre două spectacole 
ne-am convins că nu sint puține si
tuațiile în care sancțiunea contra
vențională , ar fi imperios necesară.

La bufetul-expres „Patria", res
ponsabilul Emanoil Blaga, înțelegînd 
că intr-un local cu un asemenea pro
fil nu se poate admite fumatul, din 
proprie inițiativă, a pus în perete un 
anunț : „Fumatul interzis".

— Primele zile a fost mai greu — 
ne mărturisește interlocutorul nos
tru. Au fost unii care n-au vrut să 
stingă țigara. Le-am plătit berea din 
buzunar și i-am invitat politicos să 
meargă în localurile unde pot să fu
meze. Nu pot crea neplăceri nefumă
torilor pentru că unii nu se pot

UNDE IESE FUM DE ȚIGA RĂ 
nu arde focul răspunderii pentru păstrarea 
nealterată a mediului de viață și muncă, 

pentru apărarea sănătății oamenilor

ÎN CIUDA MĂSURILOR LUATE ÎN ULTIMUL TIMP, SE FUMEAZĂ 1N CONTINUARE, FĂRĂ OPRELIȘTI 
IN BIROURI, IN LOCALURI PUBLICE, PE CORIDOARELE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CHIAR ÎN SPITALE

abține 15—20 de minute de a aprin
de țigara. Ce am cîștigat ? Mai mulți 
clienți. Vinzare mai bună. Am făcut 
dintr-o circiumă un local de alimen
tație publică.

în schimb, la „Mureșul", singurul 
local din Capitală cu profil dietetic, 
pentru suferinzi, se fumează fără 
nici un fel de opreliști.

Acestea sînt citeva din faptele con
statate. Ce concluzii și măsuri se im
pun ? Desigur, ideal ar fi ca munca 
de educație sanitară, activitatea pe 
care o desfășoară și trebuie să o 
desfășoare în continuare mereu mai 
bine cadrele medicale, organizațiile 
de tineret, de sindicat, pentru com
baterea fumatului să determine un 
număr mereu mai mare de persoane, 
în special pe tineri, să renunțe la 
acest obicei dăunător sănătății lor și 
celor din jur. Desigur, în ultimă in
stanță, fiecare decide singur. Dar una 
este gustul individual și cu totul alt
ceva este ca din pricina acestui vi
ciu să sufere cei din jur, nefumăto
rii. în condițiile in care eforturile 
societății sint îndreptate in măsură 
din ce în ce mai mare spre promo
varea sănătății, creșterea capacității 
de muncă a oamenilor nu este per
mis nimănui să contribuie la vicie
rea aerului in mediul nostru de via
tă și de muncă. De aceea. în spiritul 
legii amintite, este de datoria tutu
ror conducătorilor locurilor de mun
că, a organizațiilor și instituțiilor, 
îndeosebi a acelora care în mod obiș
nuit sînt la dispoziția publicului, să 
aplice în mod ferm măsurile de in
terzicere a fumatului în asemenea 
locuri publice. Cine dorește să fu
meze — deși își face singur un mare 
rău — nu trebuie să pericliteze să
nătatea altora !

AI. PLAEȘU
Florin CIOBANESCU

în citeva instituții și localuri publice 
din Capitală.

Miercuri, ora 18, în holul mare al 
clădirii centrale a C.E.C.-ului. Pe 
citeva coloane de susținere ale im
punătorului edificiu — inscripția de
venită familiară „Fumatul oprit". 
Mare aglomerație la ghișeele de de
puneri și cele pentru înscriere la 
autoturisme, semn că oamenii au 
bani, dar atmosfera e plăcută, curată 
nu se fumează.

— Cei cu bani nu fumează — re
marcă în glumă medicul Gheorghe 
Nistor, de la Centrul sanitar antiepi
demic, care ne însoțește. I-au econo
misit, pe seama țigărilor...

întrebăm funcționara unul ghișeu 
mai puțin aglomerat dacă sînt nece
sare intervenții pentru a pune la 
punct fumătorii mai înrăiți.

— Vai, tovarășe, oamenii știu doar 
să citească, analfabetismul a fost li
chidat de mult — ne spune ea ară- 
tînd spre inscripția : „Fumatul oprit".

Spitalul central de copii, clinica 
de pediatrie. Stăm de vorbă cu șefa 
secției a Il-a. Din capul locului tre
buie să spunem că întrebarea : „se 
fumează în spital" ? nu și-a mai avut

mierele Înalte, cu picior, îl invitau 
parcă să facă așa și nu altfel.

— Problema a fost discutată și nu 
o dată — ne spune tovarășul conf. 
dr. Ilie Văduva, prorector al Acade
miei — mai ales în anii de studii și 
la cămine. Dar a rămas la nivelul 
discuțiilor. Acum însă, după adopta
rea legii sănătății, prin care rezultă 
obligații clare privind interzicerea 
fumatului in institutele de în
vățămînt, vom lua măsurile care se 
impun. Chiar înainte de începerea 
noului an universitar.

Dintre măsurile preconizate am re
ținut : locul scrumierelor va fi luat 
de anunțuri cu „fumatul interzis" ; 
în ziarul „Tribuna studentului econo
mist" se va publica un ciclu de an
chete pe această temă, realizate cu 
sprijinul cadrelor medicale ; inter
dicția de a se fuma in cămine va fi 
specificată expres în regulamentul 
acestora.

Este de dorit ca în toate instituțiile 
să se acționeze așa cum ne-a expli
cat tovarășul prorector.

în holul cinematografului „Patria", 
vizavi de casa de bilete citim urmă

HUNEDOARA
(Urmare din pag. I)
presie pe care o auzim adesea si 
de aceea nu-i putem aprecia eficien
ța decit avind in vedere un conținut 
uman concret. „La operativele de 
analiză — precizează maistrul prin
cipal Nicolae Mărculescu, secretarul 
comitetului de partid de la secția I 
furnale — nu mai spunem, în ge
nere, trebuie făcut cutare sau cu
tare. Ci concret : problema asta o 
rezolvă tovarășul cutare, pînă la 
ora H, precis". în aceste condiții se 
poate vorbi de „creșterea responsa
bilității" ? Fără îndoială. Ca și în 
cazul aplicării „programului de in
gineria tehnologică", program care 
pune pe ingineri să-și valorifice 
practic cunoștințele.

începînd cu oțelăriile OSM 1 și. 
„electrică", ne aflăm în plin flux 
al oțelurilor superioare. Timp de 
ani și ani de zile, OSM 1 a crescut 
„cantitativ", adaptîndu-se din mers 
necesității de a produce tot mai 
mult oțel. De remarcat că, într-o 
asemenea atmosferă de emulație și 
de efort creator, calitățile umane ale 
fiecărui muncitor sau tehnician în 
parte capătă o deosebită pondere, și 
ca atare ele trebuie avute în ve
dere, ca factori de producție, de cei 
care coordonează activitatea unor 
colectivități, cum sînt maiștrii de 
schimb. „Calitatea acestora constă nu 
numai în cunoașterea tehnologiilor, 
dar și a oamenilor, a șefilor de 
echipă mai ales — e de părere Ti- 
beriu Pascu. secretarul comitetului 
de partid de la OSM 1. Unul e bun 
la tehnică, fiindcă a absolvit o școală 
de maiștri, dar e mai slab ca orga
nizator, șovăie în situații mai difi
cile. Altul, deși posedă o veche ex
periență și cunoaște cum să-i mobi
lizeze pe oameni, are dificultăți la 
efectuarea calculelor rapide. Altul, 
mai tînăr și ambițios pe ceea ce 
știe, predispus să discute dispozițiile 
maistrului — deoarece e interesat 
numai de cuptorul său — nu vede 
situația de ansamblu. Or. șarjele 
aleargă repede și fiece întîrziere le 
poate afecta. De aceea, un maistru 
bun trebuie să fie prezent lîngă fie
care șef de echipă tocmai în mo
mentul oportun. Ca să-l susțină, pe 
unul, în momentele de cumpănă, să-1 
ajute, pe altul, la calcule, și să fie 
pregătit, față de-al treilea, să-l con
vingă prompt și cu argumentul cel 
mai potrivit".

La oțelăria electrică, determinarea 
calității oțelului și, implicit, a ca
lităților umane capătă o extrem da 
fină precizie analitică. Fiecare șarjă 
își are fișa ei, scrupulos întocmită, 
pe baza căreia, reconstituindu-se 
procesul tehnologic, se poate realiza

totodată și un portret al oțelarului 
însuși, cu însușirile sale profesio
nale, dar și eu scăderile sale, ce pot 
fi explicate prin cauze obiective și 
subiective. Fișa arată, de pildă, că, 
la un moment dat, respectivul oțe- 
lar s-a grăbit, precipitînd excesiv 
dezoxidarea ori. din dorința de a 
realiza cît mai mult, a neglijat un 
amănunt (un plus de 20 de grade 
peste regimul termic prescris). Pe 
cind proba metalografică evidențiază 
puritatea metalului sau existența 
unor incluziuni, surprinse la nive
lul unor analize efectuate cu mi
croscopul. Toate aceste considerente 
privind calitatea, la care se mai 
adaugă : producția fizică peste plan, 
pierderile de metal, disciplina, pre
cum și comportarea în familie și 
societate, constituie criteriile potri
vit cărora sînt stabiliți fruntașii. 
„Totodată — ține să sublinieze Flo
rian Jurcă, unul din veteranii sec
ției, actualmente maistru principal 
și secretar al comitetului de partid 
— pe temeiul acestor constatări se 
fac dezbateri critice în adunările 
organizațiilor de bază. Sîntem exi- 
genți, nu trecem cu vederea aba
terile, fie de ordin profesional sau 
etic. Ne spunem părerea, la adunări 
sau în gazeta de perete, despre ori
cine, indiferent de funcție. Luptînd 
pentru calitatea oamenilor, luptăm, 
de fapt, pentru calitatea oțelului".

S-a observat, cred, din cele spuse 
pînă acum că pentru hunedoreni ca
litatea este, inseparabil, legată de 
randamentul economic maxim. Ceea 
ce înseamnă că realizarea unei înalte 
calități nu poate fi un pretext pen
tru consumuri exagerate de energie, 
de materiale ori timp de lucru. 
După cum nici invers, economiile, 
cît ar fi ele de spectaculoase, nu 
justifică rabatul de calitate. Pe se
cretarul de partid al laminorului 
„800“, unde se finalizează fluxul de 
oțeluri superioare, îl găsesc preocu
pat, cu exigență comunistă, de rea
lizarea corectă, în producție, a 
acestei corelații dialectice. Observația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind consumul, prea ridicat încă, de 
mijloace materiale în industria me
talurgică a prilejuit și aici un 
fecund moment de clarificare auto
critică.

Merită relevat că, în activitatea si- 
derurgiștilor hunedoreni, calitatea șt 
randamentul economic apar ca fac
tori inseparabili, care se condițio
nează. Dăruirea în muncă e insepa
rabil legată de verbele : a observa, 
a studia și a concretiza. Prin efortul 
sporit al fiecăruia de a discerne noul, 
precum și căile cele mai eficiente de 
a-1 introduce și promova se mă
soară forța conștiinței înaintate, spi
ritul revoluționar.

BUZĂU
Forme moderne 

de comerț 
in magazinele sătești

Aprovizionarea tot mai bună 
a populației sătești este’ o pre
ocupare permanentă a coopera
ției de consum din județul 
Buzău, care a obținut în ultimii 
ani realizări demne de remar
cat. în prezent, rețeaua sa 
comercială numără 888 de uni
tăți, cu o suprafață de peste 
64 000 m.p. Printre cele mai mo
derne și reprezentative magazi
ne, construite în ultimul timp 
de cooperația de consum, se nu
mără cele din localitățile Neho- 
iu, Pătîrlagele, Berea, Pogoa
nele, Bîscov. Rușețu. Padina, 
Beceni, Cislău etc. în Buzău s-a 
înființat supercoopul „Istrița". 
în cursul anului trecut și în pri
mul semestru din acest an au 
fost modernizate 77 de unități. 
Prin introducerea în majorita
tea magazinelor a formelor mo
derne de comerț (expunerea 
deschisă, accesul liber la raft, 
autoservire), precum și datorită 
grijii pentru asigurarea unui 
bogat fond de marfă, in primul 
semestru, vînzările au fost cu 
10,9 la sută mai mari față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

în fotografie: supercoop „Is
trița".
 

Legume + fructe = sănătate
Ce știm, ce ar trebui să știm despre valoarea nutritivă, 

despre funcția de puternic medicament natural a acestor produse 
in care țara noastră este atit de bogată

Progresele tehnice înre
gistrate în industria ali
mentară și chimică ne o- 
feră produse alimentare 
rafinate (zahărul, făina 
albă, untul, uleiul etc.), 
care, ca și carnea, au in
tr-un volum mic o va
loare calorică foarte 
mare. în același timp 
procesele de rafinare ex
cesivă pot crea unele de
ficiențe în conținutul de 
vitamine (în special Bl, 
B6. C și E) care se găsesc 
în cantităti mai mari în 
stratul extern al cereale
lor de exemplu si care 
prin diferite pre
lucrări sint în cea 
mai mare parte în
lăturate. Consumul 
excesiv al acestor 
alimente cu volum 
redus și aport ca
loric mare duce, (prin 
posibilitatea de a de
păși nevoile zilnice) la a- 
cumulările de grăsime din 
organism si la diferite tul
burări ale digestiei, ale 
mecanismelor biochimice 
si fiziologice legate de 
nutriție, la apariția uno
ra din bolile degenerative 
prin care viata omuiui 
este scurtată cu 5. 10. 20. 
sau chiar cu 40 de ani. 
Pentru că tulburările de 
nutriție apar la vîrste tot 
mai tinere. Aceste defici
ențe ale alimentației „ra
finate" pot fi însă reme
diate printr-un consum 
zilnic de legume, cereale 
și fructe, a căror valoa
re nutritivă nu poate fi 
înlocuită prin nici un alt 
aliment.

în tot timpul anului, 
dar în special în această 
perioadă, există o mare 
varietate de legume si 
fructe proaspete. Le cu
noaștem noi adevărata lor 
valoare nutritivă ? Date 
in acest sens am solicitat 
tov. conf dr. Constantin 
DUMITRESCU de la ca

tedra de nutriție și boli 
metabolice din București.

— Legumele si fructele 
proaspete sînt de neinlo- 
cuit datorită aportului lor 
în vitamine și săruri mi
nerale necesare organis
mului. Prin conținutul lor 
în celuloză, amidon, pecti- 
ne. a asa ziselor fibre a- 
limentare, cerealele, le
gumele și în special fruc
tele. crude, normalizează 
tranzitul intestinal, mă
resc rezistenta organis
mului la infecții și 
diferite intoxicații, fa
cilitează oxidările biolo

țăm la acest obicei ali
mentar traditional de a 
prefera legumele, cereale
le, fructele, unor alimen
te cum sint carnea grasă 
de porc ori cea de vacă, 
dulciurile etc.

— Legumele, cerealele, 
fructele joacă un rol în
semnat și in prevenirea 
instalării unor boli.

— Specialiștii nutrițio- 
niști din lumea întreagă 
acordă legumelor, cerea
lelor, fructelor un rol, 
uneori hotărîtor, în tra
tarea unor boli ca obezi
tatea, hipertensiunea, ar

gice prin disponibilitatea 
de vitamine, detoxifică 
organismul. Studii statis
tice recente au demonstrat 
că frecventa crescută a 
cancerelor organelor di
gestive. si în special ale 
intestinului gros, este di
rect legată de lipsa aces
tor alimente bogate în 
fibre. Prin efectul lor 
ușor alcalinizant. ca și 
prin solicitarea mecanică 
din timpul masticației, 
în special a unor fructe 
cu celuloză mai dură, 
fructele și legumele 
proaspete contribuie la 
păstrarea unei dentiții 
sănătoase. Este locul să 
amintim aici ce conse
cințe nefaste au și din 
acest punct de vedere a- 
limentele rafinate, dul
ciurile, statistici din di
ferite țări ale lumii de- 
monstrînd în mod eloc
vent legătura care există 
între consumul de dul
ciuri și sănătatea dinți
lor. Antidoturile natura
le sînt fructele și legu
mele care la noi în țară 
se află din abundență. 
Totul este să nu renun

trita, guta, diferite boli 
de piele (eczeme, urtica- 
rii), reumatism, unele 
boli ale intestinului, ri
nichilor etc. De pildă, 
persoanelor obeze li se 
recomandă fructe și le
gume în cantități mai 
mari, atît pentru aportul 
lor de minerale și vi
tamine, cit și pentru e- 
fectul lor favorabil asu
pra dinamicii intestinu
lui. în plus au calitatea 
de a da senzația de sa
țietate, de sătul, acestor 
bolnavi obezi, veșnic în
fometați, deși aportul 
caloric al legumelor este 
redus.

Conținutul mare de vi
tamine. săruri minerale 
și apă. cantitatea redu
să de sare si absenta 
proteinelor din diferite 
legume si fructe deter
mină o scădere a procen
tului de uree din sînge. o 
creștere a diurezei. re
tragerea edemelor (um
flăturilor), detoxificarea 
organismului în cazul su
ferinzilor renali. Acestor 
categorii de bolnavi la 
care ne-am referit li se

recomandă să consume 
legume si fructe de orice 
fel. mai ales crude. în
tregi. ca salate, piureurt 
spume, coapte si fierte 
etc.

— Uneori de forma sub 
care le consumăm depin
de valoarea lor nutrițio
nală. Ce recomandări ne 
puteți face in acest sens?

— Există o serie de 
bolnavi sau copii cu di
gestii mai dificile, gastri- 
te, colite, bolnavi de fi
cat și căi biliare, bolnavi 
de ulcer etc. la care con
sumul de fructe sau legu

me proaspete este 
mai puțin indicat. 
Nu este însă bine să 
renunțăm nici în a- 
ceste cazuri la fructe 
și legume sub formă 
de suc, piure, ori 

coapte sau fierte. Prin 
aceste metode de prepa
rare se ameliorează diges
tia și asimilarea lor.

în prezent, cînd se con
stată o mutatie in servi
rea meselor din cadrul 
familial. în colectivități, 
se impune o creștere a 
responsabilității alimenta
ției publice în asigurarea 
sănătății consumatorilor, 
o cunoaștere a valorii 
reale nutriționale a fie
cărui aliment. Cum altfel 
să ne explicăm faptul că 
în cantine, restaurante etc. 
lingă bucata de came 
abia se văd cîteva urme 
firave de legume, în loc 
ca ponderea să cadă ne 
diferitele garnituri de le
gume variat preparate si 
prezentate potrivit tra
dițiilor noastre culinare ? 
O asemenea mentalitate 
antistiintifică si neecono
mică se cere înlocuită 
prin măsuri ferme în in
teresul sănătății.

Convorbire 
consemnată de 
Elena MANTU
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O zi la seceris in Prahova
*

și o apreciere impusă de fapte:

PllNEA E
ÎN MÎINI BUNE

In competiție — una din formațiile de combiner! de la secția de me
canizare din Balta Doamnei

înfăptuirea sar
concrete, imediate pentru 

recenta Plenară a C. C. al P. C. R.!

O chemare străbate colectivele de muncă din industrie:

SĂ RECUPERĂM RESTANTELE LA PRODUCȚIA FIZICĂ. 
SĂ REALIZĂM PLANUL LA FIECARE SORTIMENT!

In județul Prahova, secerișul or
zului s-a terminat. Dar bătălia des
fășurată pe frontul larg al recoltei 
„’78“ continuă. Din zori și pînâ 
noaptea tirziu, peste tot, este de 
admirat entuziasmul cu care acțio
nează o adevărată „armată moto
rizată" al cărei angajament este de 
a strînge, în cel mult 6—7 zile, 
griul de pe cele 36 000 hectare cul
tivate în cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat.

Toate eforturile de organizare 
pentru încheierea grabnică a sece
rișului și pregătirii celei de-a doua 
recolte sînt subordonate unui obiec
tiv comun, care poate fi sintetizat 
astfel : tot ceea ce a produs pămin- 
tul pînă la această dată să fie 
strins și păstrat cu maximă răs
pundere și să se asigure ca pînă la 
toamnă orice palmă de pămînt din 
cele 17 000 hectare prevăzute a se 
cultiva cu a doua cultură să pro
ducă cel puțin pînă la nivelul pla
nificat.

La intrarea în hotarul cooperato
rilor din Balta Doamnei, lanurile 
de griu se descoperă privirilor in 
toată bogăția lor. Două formații de 
mecanizatori, sub îndrumarea și 
controlul direct ai inginerului șef 
Emil Vladimirescu, se întrec într-o 
adevărată competiție profesională. 
Cei șase combineri, în frunte cu 
Alexandru Simu și Gheorghe Ne- 
deicu, iși măsoară forțele in hec
tare recoltate, in tone descărcate 
direct în camioane. Alături de el, 
mecanizatorii Gheorghe Vlad. Nico- 
lae Guță și tovarășii lor adună pa
iele in baloți și le transportă la 
capătul miriștii. Intr-o altă solă, 
eliberată ineă cu o zi in urmă, 
formația de mecanizatori, condusă 
de Vasile Moiccanu. împrăștie în- 
grășămintele, după care semănătu
rile pun in solul umed sămînța 
pentru a doua recoltă. La Balta 
Doamnei am întîlnit în cimp la se
ceriș, dar mai Ies la eliberatul te
renului, și multi cooperatori. Așa 
se explică, de altfel, corelarea per
fectă între toate fazele procesului 
de producție, și asta în condițiile in 
care capacitatea de lucru a prese
lor și a mijloacelor mecanice de 
transport este sub cea a combi
nelor.

In această campanie de seceris, 
întârziată de acum calendaristic, 
problema principală o constituie 
preocuparea pentru folosirea fie
cărei clipe bune de lucru, de di
mineața, cînd printr-un control 
permanent al lanurilor și organi
zare bună a muncii se pot ciștiga 
în fiecare unitate citeva hectare pe 
zi. In unele unități prin care am 
trecut ni s-a prezentat ora 9 pentru 
începerea secerișului. La Gherghița, 
in ultimele două zile, combinele au 
intrat în brazdă la ora 7.45. Cum ?

Este aproape de amiază. De la 5 dimineața, mecanizatorul Stamate 
Brînză a primit trei dispoziții de lucru șl a schimbat trei utilaie, dar 
nu a apucat să lucreze cu nict unul. Așa s-au petrecut lucrurile și cu 
o zi în urmă și nu numai cu el, ci șl cu alți colegi de ai lui de la 

secția de mecanizare din Drăgănești

Mijloacele muncii politice de masă

in sprijinul urgentării secerișului

„GRÎUL
Consemnăm o ini

țiativă meritorie a 
Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. Este 
vorba de tipărirea u- 
nei foi volante, su
gestiv intitulată ..Griul 
’78“. cu apariție 
din două în două 
zile, pe întreaga pe
rioadă a campaniei 
de seceriș. Editorii — 
secția de propagandă 
a comitetului jude
țean de partid, direc
ția generală pentru a- 
gricultură și industrie 
alimentară si gazeta 
„Steagul Roșu — își 
propun ca fiecare u- 
nitate agricolă să cu
noască experiența și 
metodele de lucru a- 

* Co /wfjxrt’ p pfto .
« pvtiw&t k 0HM&, HĂim

vansate ale fruntași
lor, spre a fi genera
lizate, să-și cunoască 
mai bine neajunsurile

' 1 ■ ,

Din fiecare punct de lucru se aleg 
intîi soiurile timpurii, unde sint 
concentrate timp de 2—3 ore toate 
combinele, după care se despart și 
se grupează pe formații de lucru. 
Așa se explică cum la ora 9 și 30 
de minute, cînd am ajuns la Gher
ghița, fiecare mecanizator „bătuse" 
cel puțin cite un hectar. întrebăm 
dacă nu există cumva pericolul 
unor pierderi. In locul unui răs
puns, inginerul șef al cooperativei, 
tovarășul Ion Constantin, ne în
deamnă mai intîi a căuta sub pa
iele rămase in urma combinelor 
eventuale spice nebătute. Și tre
buie să o spunem spre lauda 
acestor oameni că nu am găsit 
boabe risipite.

în competiția cu timpul, se ciștigă 
zilnic ore bune de lucru și la Pu- 
chenii Mari, la Poienarii Burchii, 
la Vadul Săpat și în multe alte 
unități, unde acționează adevărați 
gospodari. Pe itinerarul nostru am 
văzut pe viu și efectele risipei de 
timp. Unii, prin măsuri nechibzuite, 
fac ca o importantă forță meca
nică să fie plimbată de la o tarla 
la alta sau chiar de la o comună 
ia alta. Era în jurul orei prînzuiui 
cînd am întîlnit pe mecanizatorii 
Nicolae Gavril, Stamate Brînză și 
Ion Manolache de la secția Drăgă- 
nești. Deși fiecare s-a prezentat la 
program la 5 dimineața, pînă la 
acea oră nu lucraseră încă nimic. 
După ce inițial au fost trimiși 
să are la ferma din Vălăceanu, 
după primele brazde au fost reche
mați și trimiși, cale de 5—6 km, 
pentru a face o lucrare de pregă
tire a terenului, reclamată ca ne
corespunzătoare de către mecani
zatori încă la vremea la pare, din 
dispoziția inginerului șef al coope
rativei, au fost obligați s-o aban
doneze. Nu este un caz izolat. De 
altfel, trebuie să spunem că, pînă 
ce să ieșim din Drăgănești, pe șo
seaua principală am întîlnit un nu
măr mare de tractoare care se în
crucișau în drumul spre punctele 
de lucru. Și asta în amiaza mare.

Pe ansamblul județului, griul a 
fost recoltat pînă acum pe aproape 

.4 500 hectare. Tinînd seama de sta
rea lanurilor, nu se poate face încă 
o apreciere realisță asupra modului 
in care a fost folosită forța meca
nică pe ansamblul județului. Acum 
însă, nici vremea, nici starea la
nurilor nu mai constituie o piedică. 
Iată de ce trebuie făcute eforturi 
deosebite pentru ca viteza zilnică 
planificată să fie depășită, fără a 
scăpa nici un moment din vedere 
calitatea lucrărilor.

Ioslt POP
Foto : Sandu Cristian

’78“ foaie volantă
și să-și poată îmbu
nătăți astfel întreaga 
activitate.

în bună măsură, a- 
ceste obiective și-au 
găsit concretizare în
că din primul număr, 
ce abordează o pro
blematică variată, in
tr-un stil dinamic, a- 
gitatoric.

Asemenea inițiative 
în domeniul muncii 
politice de masă, cum 
este foaia volantă 
„Griul ’78", se pot 
constitui in veritabile 
instrumente de lucru 
și de intervenție, pen
tru grăbirea secerișu
lui.

A. PAPADIUC

Emblema și prestigiul întreprinde
rii de pompe ..Aversa" din Capitală 
sint bine cunoscute, in tară si peste 
hotare, prin intermediul produselor 
sale de înalt nivel tehnic și calitativ. 
In acest an, întreprinderea bucureș- 
teană realizează circa 98 la sută din 
producția de pompe a țării.

După primele șase luni ale a- 
nului, pe ansamblul Întreprinderii, 
s-a înregistrat un bilanț pozitiv. Ana- 
lizind mai îndeaproape mersul înde
plinirii planului la producția fizică, 
atrage atenția o situație asupra căreia 
vom insista in continuare. Deși în pe
rioada amintită prevederile de plan 
la Productia-marfă si la productivita
tea muncii au fost depășite, co
lectivul de la întreprinderea de pom
pe a înregistrat un minus substan
țial la producția fizică, o serie de 
contracte cu termene scadente nu au 
fost onorate.

CAUZELE care au dus la o 
atare stare de lucruri contradictorie nu 
sînt greu de găsit. Una dintre 
principalele cauze o constituie nea- 
sigurarea la timp și in mod ritmic 
a unor materiale si subansamble de 
strictă necesitate de către unele în
treprinderi colaboratoare. Intre alte
le. este vorba de însemnate canti
tăți de materiale de turnătorie și 
motoare electrice. întreprinderea fi
ind nevoită să execute în avans o 
serie de produse care, valoric, aco
peră și chiar întrec volumul restan
telor înregistrate la alte comenzi.

Efectele negative ale acestor nea
junsuri au fost amplificate de o

LaCo"richimie „În acest trimestru vom reuși“
In primul semestru al acestui an, 

colectivul Combinatului de îngră
șăminte chimice Năvodari a obținut 
peste plan, la principalul sortiment, 
o producție de 4 693 tone superfosfat 
substanță activă. In același timp, 
nerealizarea unei cantități de 11567 
tone acid sulfuric — materie primă 
de bază în fabricarea îngrășămintelor 
cu fosfor — a avut repercusiuni ne
gative asupra indicatorului Di'oducției 
fizice. '

Explicînd această situație; directo
rul combinatului, ln^in0rtil Nicolae 
Popescu, rememorează o serie de 
deficiente mai vechi de la instalația 
de acid sulfuric, care au dat bătaie de 
cap colectivului încă de la punerea 
ei în funcțiune, cu cinci ani în urmă. 
De atunci, specialiștii combinatului, 
maiștrii și întregul personal al secției 
au aplicat o serie de soluții originale, 
cum ar fi modificarea sistemului de 
purificare umedă a gazelor de bioxid 
de sulf, a sistemului de scuturare a 
electrofiltrelor, inclusiv reconstru
irea cuptoarelor de ardere a piritei

Necazul colectivului de 
muncă de la întreprin
derea minieră „Sălajul" 
din Sărmășag, județul 
Sălaj. își are sorgintea 
într-o adresă a întreprin
derii de utilaj minier din 
Petroșani, datată 17 mar
tie 1977. Prin adresă se 
solicita primei întreprin
deri să completeze, con
form înțelegerilor anteri
oare, contractul pentru li
vrarea unui complex me
canizat de abataj.

Utilajul, în valoare de 
aproape 12 milioane lei, 
urma, conform contractu
lui, să fie livrat în tri
mestrul IV al anului 
1977. ȘI de atunci tot... 
vineeee ! Mai întîi au ve
nit la Sărmășag citeva 
subansamble și transpor
torul. Apoi, a venit și ne
cazul cu montarea lor, 
intrucît instalația hidrau
lică n-a venit deloc, iar 
jgheaburile de uzură nu 
erau încadrate în desen 
etc.

încep nenumăratele dar 
Inutilele convorbiri tele

(Urmare din pag. I)
de investiții pe acest cincinal, inclu
siv a programului suplimentar.

2. Cerința a dezvoltării 
armonioase a tuturor jude
țelor. ° Vâsătură a politicii noastre 
de dezvoltare economică o reprezin
tă repartizarea judicioasă a forțelor 
de producție pe județe, pe întreg te
ritoriul țării. Iar investițiile consti
tuie calea principală de înfăptuire a 
acestei politici. Se știe că pînă la 
sfirșitul cincinalului, in fiecare ju
deț se va realiza o producție indus
trială de minimum 10 miliarde lei. 
Practic. 19 județe — care înainte 
realizau o producție sub 10 miliarde 
lei — trebuie să l'acă saltul în acest 
cincinal la o producție 
de peste 10 miliarde lei. 
dețe — Bistrița-Năsăud. 
producția industrială va 
cest cincinal de 4-5 ori.
mari progrese presupun înainte de 
toate realizarea întocmai si la timp 
a fiecărui obiectiv, a întregului pro
gram de investiții. Trebuie să se în
țeleagă clar că fiecare nouă capaci
tate industrială este inclusă în pro
gramul de dezvoltare industrială a 
județelor si a economiei în ansamblu, 
si că orice întirziere fată de grafice
le de punere în funcțiune afectează 
direct realizarea producției industria
le stabilite.

industrială 
în unele ju- 
Sălaj s.a. — 
creste in a- 

Asemenea

Totodată, atenție deosebită trebuie 
acordată devansării punerii în func
țiune a noilor capacități, cale pe care 

serie de deficiente interne. Bunăoa
ră. în primul semestru al anului, 
timpul de lucru al personalului 
muncitor a fost utilizat numai in 
proporție de 92,9 la sută — lrosin- 
du-se, astfel, însemnate rezerve de 
sporire a producției. Totodată. In
dicele de folosire a mașinilor șl 
utilajelor a fost de 85.2 la sută, fată

Punct de reper: FRUNTAȘII
La „Aversa" se corectează o medie „bună" compusă însă 

din „foarte bine" și „satisfăcător"
de 86 la sută, cit este planificat pen
tru acest an. Numai timpul irosit în 
prima jumătate a anului cu repara
țiile așa-zise ..accidentale" este e- 
chivalent cu timpul de lucru a 28 
de mașini în regim de trei schim
buri pe o perioadă de o lună de zile.

NUMAI PRIN DISCIPLINĂ 
RIGUROASĂ SARCINILE POT 
FI ÎNDEPLINITE. Iată mal întii- 
opinia maistrului Paraschîv Stănes- 
cu. secretarul comitetului de partid 
din întreprindere: 

și care au avut ca rezultat îmbună
tățirea treptată a indicilor de ex
ploatare față de utilajele similare 
ale combinatelor din țară. „Cu toate 
acestea, ne spune directorul, secția 
de acid sulfuric n-a atins decit spo
radic parametrii prevăzuți, perioa
dele relativ bune altern i nd cu defi
ciențe reclamate în ultima vreme și 
de calitatea nesatisfăcătoare a unor 
piese de schimb și utilaje produse 
de întreprinderile din țară. In a- 
eeastă situație, existau două alterna
tive : mergem înainte asa. acumulînd 
restante la producția de acid, sau in
tervenim cu un nou program de îm
bunătățiri ale instalației, pentru opti
mizarea procesului de producție

Acest program fusese pregătit din 
timp, incluzînd o serie de noi so
luții tehnologice originale, cum ar fi 
modificarea Sistemului de stropire 
în procesul de uscare a gazelor de 
bioxid de sulf, propus de un colectiv 
alcătuit din Nicolae Prodan, Gheor
ghe Măianu șl Vasile Suciu. Proble
ma fiind pusă în dezbaterea consi
liului oamenilor muncii, acesta a 

fonice, însoțite de tot 
atitea promisiuni. .Se tre
ce la telegrame. )la care 
însă întreprinderea din 
Petroșani nu răspunde 
in nici un fel. In pri

melor jgheaburilor de 
uzură etc. A urmat și o a 
treia telegramă, prin care 
din nou se solicita livrarea 
instalației hidraulice și 
trimiterea specialiștilor

Vine, vine, 
dar n-ajunge

ma telegramă, printre 
altele, se spune : „Din 
cauza nepunerii în func
țiune a acestui utilaj, u- 
nitatea pierde cantități 
însemnate de producție, 
cu efecte negative asu
pra indicatorilor econo
mici". în a doua, datată 
10 iunie a.c., se cere 
trimiterea unui delegat 
pentru a da soluții pri
vind remedierea nepotri
virilor la asamblarea ra

pentru soluționarea defi
ciențelor de fabricație la 
părțile componente ale 
utilajului deja sosit.

La Petroșani, din nou 
tăcere. In 28 iunie se tri
mite cea de-a patra tele
gramă, căreia în 7 iulie 
îi urmează a cincea, în 
care întreprinderea din 
Sărmășag amenința cu 
restituirea pieselor sosite, 
cu toate consecințele juri-

se poate obține o însemnată produc
ție suplimentară. Calculele arată că 

realizarea numai cu o lună mai 
devreme a obiectivelor prevăzu
te in cincinalul actual asigură o 
producție industrială suplimen
tară de cel puțin 15 miliarde lei.

Iată deci legătura strînsă care 
există între efortul pentru intensifi

INVESTIȚIILE
carea lucrărilor de execuție a noilor 
obiective șl sporirea suplimentară a 
producției, realizîndu-se pe această 
cale o creștere mai substanțială a 
avuției naționale, noi surse pentru 
înfăptuirea programului de ridicare 
a nivelului de trai al poporului.

3. în legătură directă cu 
creșterea nivelului de trai. 
Intre înfăptuirea unui susținut pro
gram de investiții si creșterea nive
lului de trai al oamenilor muncii 
există o legătură directă. De-a lun
gul anilor s-au confirmat în practică 
efectele multiple pe plan social ale 
politicii de investiții : creșterea nu
mărului locurilor de muncă in in
dustrie. in construcții, în celelalte 
ramuri ; dezvoltarea construcțiilor 
social-culturale ; avintul impetuos al 
construcțiilor de locuințe ș.a. De fapt, 
fondurile de investiții destinate acti-

— Ceea ce ne preocupă acum, în 
primul rind, este găsirea celor mai 
directe căi de perfecționare a activi
tății în fiecare secție si loc de muncă 
în parte, stabilirea unor răspunderi 
personale ferme, de la director pînă 
la muncitor. In toate sectoarele de 
fabricație au fost întocmite grafice 
de recuperare a rămînerilor în urmă.

sarcinile de producție fiind defalcate 
riguros pe locuri de muncă si ma
șini.

Continuăm investigațiile noastre în 
diferite sectoare de producție. Sec
țiile turnătorie și forjă. Aici notăm, 
între altele, că de curînd s-au luat 
măsuri pentru dotarea suplimentară 
cu echipamente tehnologice a liniei 
automate de turnare-formare. Efici
enta : lunar se va obține un spor de 
producție de 150 tone de piese tur
nate, fată de realizările din primul 
semestru.

— în prezent — ne spune contro
lorul de calitate. Ion Floriganță — 

decis devansarea în trimestrul II a 
opririi pentru reparații capitale pre
văzute în trimestrul III, timp in 
care să se aplice șl îmbunătățirile 
tehnologice necesare stabilizării pro
ducției la parametrii planificați. A- 
ceastă soluție a inclus, firește, un 
risc de moment : oprirea instalației 
timp de 10 zile a echivalat cu ne
realizarea a 6 000 tone acid sulfuric, 
care s-au adăugat celor 5 567 tone 
restante din motivele care au recla
mat. această intervenție. Fiind insă 
vorba numai de o devansare și nu 
de o oprire peste prevederile anuale 
de plan, se înțelege că producția ne
realizată din această perioadă va fi 
recuperată in totalitate în acest tri
mestru în care era prevăzută repa
rația respectivă. In același timp 
însă, colectivul secției depune efor
turi susținute pentru recuperarea 
tuturor restantelor la acest sorti
ment, care influențează producția fi
zică a combinatului.

Ca o primă garanție că această ho
tărire se materializează în fapte este 
aceea că, începînd din aprilie, cînd 

dice ce vor decurge din 
nerespectarea prevederi
lor contractuale.

Pînă aici sînt hirtii, 
tergiversări... Dar oe se 
întîmplă cu producția de 
cărbune ? Utilajul in 
cauză trebuia, de la data 
cind urma să fie instalat, 
să extragă peste 22 000 
tone cărbune, cantitate 
ce situează întreprinde
rea sălaj eană sub planul 
aferent perioadei. Și nu 
numai atit, dar nelivra- 
rea lui are repercusiuni 
și asupra partenerilor 
contractuali ai întreprin
derii din Sărmășag. Iată 
doar citeva dintre conse
cințele nerespectării ter
menelor contractuale. Pe 
bună dreptate. opinia 
muncitorilor este neiertă
toare : cei care se fac vi- 
novați trebuie să răs
pundă.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

vității neproductive «int cheltuite 
tocmai pentru dezvoltarea bazei ma
teriale in toate sectoarele de care 
depinde creșterea bunăstării poporu
lui. în acest sens, să urmărim citeva 
date sugestive pentru destinația so
cială a investițiilor.

• In noile capacități de pro
ducție. ca și In cele moderniza-

te se vor crea, tn acest cincinal, 
circa 1,2 milioane noi locuri dc 
muncă, ceea ce înseamnă 1,2 
milioane retribuții în plus în fa
miliile oamenilor muncii. Tot
odată, va spori considerabil de
tașamentul clasei muncitoare.

• Importante fonduri sint a- 
locate pentru construcțiile de 
locuințe ; numai in acest an vor 
fi construite peste 200 000 de 
apartamente. iar pe întregul 
cincinal — peste 1000 000 de a- 
partamente.

Fie că este vorba de construcții 
de locuințe, spitale, școli ș.a., toate 
investițiile cu caracter social repre
zintă un efort economic substanțial 
și permanent pe care îl face statul 
nostru pentru creșterea necontenită 
a nivelului de trai material si spiri
tual al celor ce muncesc. Tocmai de 
aceea, organele locale de partid au 

zilnic elaborăm 1—2 si chiar 3 șarje 
de otel în plus fată de sarcinile pla
nificate. Cînd munca este mai bine 
organizată, asa cum este acum, și 
rezultatele sînt pe măsură, iar res
tantele le vom lichida cit mai re
pede.

Atelierul strungărie ușoară, din 
cadrul secției a Il-a prelucrări mon

taj. Pe numeroase panouri sînt în
scrise angajamentele brigăzilor de 
muncă. Ne oprim ceva mai mult la 
unul dintre ele. Citim : „Brigada 
condusă de tovarășul Gheorghe Ior
dan se angajează să depășească pla
nul pe luna iulie cu 4 la sută".

— Prin ce căi veți îndeplini acest 
angajament ? — îl întrebăm pe șeful 
de brigadă, Gh. Iordan.

— în principal prin întărirea or
dinii și disciplinei in producție, prin 
folosirea rațională a forței de mun
că și a utilajelor. Avem utilaje mo
derne. care asigură un inalt randa

a avut loc intervenția la instalația 
de acid sulfuric, producția acesteia 
se află la parametrii proiectați. Al 
doilea argument este faptul că in 
prima decadă a lunii iulie s-au 
realizat peste plan 383 tone acid sul
furic și 700 tone îngrășăminte chi
mice, iar măsurile care s-au luat 
asigură depășirea planului pe a- 
ceastă lună cu 1 250 tone acid sulfu
ric și 3 000 tone îngrășăminte chi- 
mi ce.

Ion Dițmitrache, secretarul corni-, 
tetului de partid, ne prezintă un 
program complex de măsuri dezbă
tute în cadrul unei plenare a comi
tetului de partid și însușit de către 
consiliul oamenilor muncii, prin a- 
plicarea căruia să se obțină indici 
superiori de productivitate în cadrul 
fiecărui loc de muncă. Pe baza aces
tui program, un colectiv de specia
liști și maiștri au studiat problema 
repunerii în funcțiune a unei mori 
de calcar, aflată de multă vreme în 
conservare, instalație în care, pe 
baza unei tehnologii originale, e- 
laborată de dr. ing. Ion Tincu, 

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
...ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJ CHIMIC DIN BUCUREȘTI, 
care, în primul semestru din acest an, a inregistrat restanțe la pro

ducția fizică — în principal, utilaje tehnologice

Prea multe cutii de umplut. Cum să mai împart șl piesa asta ? ? 11
Desen de Viorel SANDU

datoria de a urmări pas cu pas rea
lizarea întocmai a prevederilor pla
nului și în acest domeniu important 
al activității de investiții si să mo
bilizeze toate forțele pentru lichida
rea grabnică a numeroaselor restante 
apărute în primul semestru. Cu deo
sebită energie și eficiență trebuie să 
se acționeze in județele Dîmbovița.

Galați, Gorj. Satu Mare — unde In 
prima jumătate a anului nu s-a rea
lizat nici măcar o cincime din pla
nul prevăzut pe întregul an !

Zile de vîrf pe toate șan
tierele. Pe ° serie de șantiere, în 
primul semestru al anului, s-au în
registrat Încălcări ale graficelor de 
lucru, ce au culminat cu nerealizarea 
planului de investiții. Iată, de pildă, 
pe șantierele industriei metalurgice 
planul a fost îndeplinit doar în pro
porție de 83 la sută, industriei chi
mice — 64 la sută, industriei ușoare 
— 74 la sută. Cit privește cauzele a- 
cestor nerealizări, ele au fost în re
petate rinduri arătate și în anchetele 
publicate in ziarul nostru. Ceea ce 
cere acum conducerea partidului 
conducerilor ministerelor — care nu 
trebuie să uite nici un moment că 
sint titulare de investiții I — condu

ment în producție; un om lucrează, 
în prezent, la 3 si chiar 4 mașini.

Aceeași concentrare de forte, ace
eași mobilizare generală întîlnim. în 
prezent, si în celelalte sectoare de 
fabricație ale întreprinderii bucureș- 
tene. Și aceeași hotărire in înfăp
tuirea obiectivului urmărit — reali
zarea în acest semestru, in plus fată 
de primele sase luni ale anului, a 
unui număr de peste 10 000 de 
pompe.

PE ADRESA FURNIZORI
LOR RESTANȚIERI. Repera
rea integrală a restantelor depinde 
însă și de promptitudinea cu care 
vor acționa si furnizorii restanțieri. 
Este vorba de :
• întreprinderea „Electromotor" 

Timișoara — care are de livrat din 
primul semestru 4 641 de motoare de 
diferite tipuri.

• întreprinderea de mașini elec
trice București — recuperarea grab
nică a restantei de 1994 motoare.

• Centrala industrială de mașini 
și aparataje electrice din Craiova — 
care nu a contractat pentru anul 
1978. nici pînă în prezent. 41 de mo
toare necesare pentru pompele soli
citate de combinatele petrochimice 
din Năvodari și Borzești. unde ur
mează să fie puse în funcțiune noi 
capacități de producție.

Iile ȘTEFAN

ing. Nicolae Spînu, ing. Nicoleta 
Clement si maiștrii Dumitru Radu si 
Dumitru Roșu, a început in acest an 
fabricația unui nou produs : fosforita 
activată, un îngrășămînt cu rema
nentă mare în sol. foarte solicitat 
pentru anumite tipuri de sol. Pe a- 
ceastă bază s-au înregistrat, de alt
fel. si depășirile de plan Ia producția 
de îngrășăminte chimice.

O altă măsură prevăzută tn gcest 
program se referă la creșterea gra- 

idului de valorificare a acidului, sul
furic rezidual de la cele trei linit 
de producție, prin recuperarea aces
tuia din apele de purificare a gaze
lor. Soluțiile aplicate în acest scop, 
aparținind unui colectiv compus din 
inginerii Nicolae Prodan, Elena Mi- 
tui și maiștrii Comeliu Negoiță și 
Mircea Ionescu, vor avea ca eficiență 
realizarea a 2 500 tone acid sulfu
ric, care vor contribui la recuperarea 
restanțelor.

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

cerilor centralelor, tuturor lucrători
lor din domeniul investițiilor —■ 
proiectant!, constructori, beneficiari — 
este organizarea mai bună a lucru
lui pe fiecare șantier, pentru recu
perarea grabnică a tuturor restante
lor și asigurarea punerii în funcțiu
ne Ia termen a fiecărui obiectiv.

In luna iunie, cînd organizațiile de 
partid au acționat cu mai multă ho
tărire pentru mobilizarea colectivelor 
de constructori și montori. s-a dove
dit eă planul poate fi nu numai în
deplinit, ci și substantial depășit. Pe 
întreaga economie, planul de investi
ții in luna iunie a fost depășit cu 
aproape 4 la sută. Deci. prin mai 
bună organizare și disciplină, prin 
folosirea din plin a utilajelor din 
dotare și a forței de muncă s-a do
vedit că planul de investiții, cit ar fi 
el de bogat, poate fi realizat și de
pășit. Rămine ca, în continuare, rit
mul de lucru să fie sporit, îmbunătă
țit, pentru a asigura recuperarea tu
turor restantelor in lunile următoare.

Perspectiva fiecărei zile se cere 
bine precizată, de la primul la ulti
mul amănunt, astfel incit munca să 
se desfășoare cu maximum de ran
dament. Un rol important revine. în 
acest sens, organizațiilor de partid, 
care in calitatea lor de conducător 
politic al activității pe șantier tre
buie să unească eforturile construc
torilor și montorilor. să asigure or
ganizarea lucrului în schimburi, să 
urmărească cu toată exigenta cum 
sint înfăptuite măsurile de recupe
rare a rămînerilor in urmă, pentru 
respectarea termenelor de punere in 
funcțiune a tuturor obiectivelor sta
bilite prin plan.
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PREMIILE ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1976

UN MAESTRU AL SCULPTURII SOVIETICE

Expoziția Evgheni Vucetici
Joi, 13 iulie a.c„ a avut loc de

cernarea premiilor Academiei Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1976.

■ Au participat membri ai Prezidiu
lui Academiei Republicii Socialiste 
România, membri ai academiilor de 
științe, cadre de conducere și alți 
specialiști din institutele centrale de 
cercetări, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale.

Acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al academiei, a rostit o alo
cuțiune în deschiderea festivității.

MATEMATICA :

Premiul „Gheorghe Lazăr" — a) 
Lucrarea „Teoria stabilității hidrodi- 
namice". Autor : Adelina Georgescu ;
— b) Lucrarea „Teoria undelor de 
șoc in plasmă'1. Autor : Liviu Dinu.

Premiul „Simion Stoilov" — a) 
GrUpul de lucrări „Asupra dilatări
lor intervertitoare". Autor : Zoia 
Elena Ceaușescu ; — b) Lucrarea 
„Produse tensoriale topologice și 
bornologice“. Autor : Nicolae Popa ;
— c) Lucrarea „Teoria probabilită
ților pe algebre Booleene de eveni
mente". Autor : Ion Cuculescu.

Premiul „Gheorghe Țițeica" — a) 
Grupul de lucrări privind „teoria 
pentadimensională a gravitației și e- 
lectromagnetismului". Autor : Iulian 
Popovici ; — b) Grupul de lucrări 
din domeniul geometriei și topologiei 
diferențiale a varietăților și contri
buții la elaborarea volumului „Va
rietăți diferențiabile finit și infinit 
dimensionale". Autor : Vasile Oproiu.

FIZICA :
Premiul „Constantin Miculescu" — 

a) Grupul de lucrări privind centrele 
luminiscente de tip ns2. Autor : 
Lidia Mărculescu ; — b) Grupul de 
lucrări aducînd contribuții la teh
nologia și aplicațiile laserilor si a 
surselor de electroni de mare inten
sitate. Autori : Anton Agafiței, Con
stantin Fenic și alți colaboratori.

Premiul „Dragomir Hurmuzescu" 
■— a) Grupul de lucrări privind in
fluența suprafețelor în mecanica sta
tistică. Autori : George Costache, 
Nicolae Marinescu, Vlad Protopo- 
pescu ; — b) Grupul de lucrări adu- 
cind contribuții la studiul fenomene
lor de prag în reacții nucleare. Au
tori : I. Bondouk. Marcela Cenja. 
Comeliu Hațegan, Mihai Tănase.

CHIMIE l
Premiul „Nicolae Teclu" —- a) Lu

crarea „Tehnologie pentru obținerea 
alcoolului furfurilic". Autori : Elena- 
Aurelia Corlățeanu, Maria-Magdale- 
na Voicu, Iosif Gross. Ana-Maria 
Dănceanu-Lupescu ; — bl Lucrarea 
„Procedeu si instalație pentru obți
nerea acidului fosforic pur si concen
trat prin extracție cu solventi". Au
tori: Iuliu Moldovan, Marinela Man, 
Ion Strugaru, Elena Criș. Nicolae 
Popovici : — c) Lucrarea „Tehnolo
gie de obținere a unui copoliester 
termoadeziv pe bază de polietilen 
tereftalat. modificat cu dimetiladi- 
pat‘" Autori : Maria Opriș. Mihafda 
Drăghici. Angela Ștefănescu : — dl 
Lucrarea „Cristale lichide pentru 
dispozitive de afișai". Autori : Elian 
Mihai. Drăghici Constantin. Petride 
Horia. Iancu Ovidiu. Vasilescu Si
mona.

Premiul „Gheorghe Spacu" — a) 
Lucrarea „Emulgatori pentru produ
se fitofarmaceutice și procedeu de 
obținere a lor". Autori : Eugenia 
Rodica Stoica. Margareta Marseu și 
alți colaboratori; — b) Lucrarea „Teh
nologie de obținere a derivaților 
bistio-ureido-benzenilor (metoben sau 
metiltiofanat) fungicide sistemice cu 
spectru larg de acțiune". Autori : 
Emil Georgescu. Ștefan Curcăneanu, 
Georgeta Popescu si alți colabora
tori ; — c) Lucrarea „Tehnologii de 
obținere a unor esterl acrilici utili
zați ca materii prime pentru fabri
carea de auxiliari pentru industria 
de pielărie, textilă, construcții, hîrtie. 
mase plastice". Autori : Dan Șandru, 
Hildegard Schotsch, Francisc Nan, 
Margareta Nicolau. Nicoleta Teodo- 
ruț ; — d) Grup de lucrări din do
meniul cineticii neizoterme. Autori : 
Eugen Segal, Dumitru Fătu.

TEHNICAl

Premiul „Aurel Vlaicu" — a) Lu
crarea „Contribuții la studiul mași
nilor electrice liniare". Autori : Ion 
Boldea. S. A. Nasar ; — b) Lucrarea 
„Stabilitatea mișcării apei în canale 
de, aducțlune cu funcționare auto

PROGRAMUL 1

9.90 Teleșcoală
10,00 Teleclnemateca : „Mărie Curie"
12,00 Corespondenții județeni transmit...
12,15 Telex
12.20 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,25 Curs de limba franceză
16,55 Rezultatele tragerii Loto 
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 imagini din Franța
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • în tnttmplnarea zilei 

de 23 August : noi cote ale între
cerii socialiste

19,50 Viața în lumina normelor eticii șl 
echității socialiste. A — 1 800 A se 
afirmă. Reportaj realizat la între
prinderea de tractoare și mașini 
agricole Craiova

20,10 Film artistic : „Pușca veche". Pre
mieră TV. în distribuție : Philippe 
Noiret, Romy Schneider, Jean 
Bouise, Medelelne Ozeray, Joa
chim Hansen, Robert Hoffman, 
Jean-Paul Cisife, Karl Michael 
Vogler, Caroline Bonhomme, Ca
therine Delaporte. Regia : Bobert 
Enrico 

mată". Autori : Simion Hîncu, Emil 
Rus, Paul Dan ; — c) Lucrarea „Cal
culul și alcătuirea structurilor eta
jate cu diafragme". Autori : Ion 
Brînzan, Mihai Barbaiani.

Premiul „Traian Vuia" — a) Lu
crarea „Prelucrarea optică a infor
mației". Autori : Valentin Vlad și 
alți colaboratori ; — b) Lucrarea
„Calculul static al structurilor". Au
tor : loan Munteanu : — c) Lucrarea 
„Date experimentale privind influ
enta golurilor laterale asupra com
portării turnurilor cilindrice". Au
tori : Alexandru Pop. Ovidiu Mîrșu.

BIOLOGIE t
Premiul „Emil Racoviță" — a) Lu

crarea „Ecvidele fosile din România". 
Autor : Petre Samson ; — b) Lucra
rea „Viata la temperaturi extreme". 
Autor : Constantin Picoș ; — c) Lu
crarea „Hibernarea, o certitudine a 
lumii animale". Autori : Gheorghe 
Năstăsescu. Ion Ceaușescu.

Premiul „Emanoil Teodorescu" — 
a) Lucrarea „Regenerarea țesuturi
lor si organelor la vertebrate". Au
tor : Octaviana Crăciun ; — b) Lu
crarea „Cercetări histoanatomice 
asupra cotiledoanelor la unele legu
minoase (Onobrychis Adans. Cono- 
nilla L„ Trifolium L.)“. Autor : Con
stantin Toma.

AGRICULTURA 
Șl SILVICULTURA t

Premiul „Traian Săvulescu" — a) 
Grup de lucrări privind cercetări de 
specializare fiziologică a ciupercii 
care produce rugina galbenă la grîu. 
Autori : Floarea Negulescu, Marius 
Cojocaru-Ionescu ; — b) Lucrarea 
„Combaterea principalilor glndaci de 
scoarță ai molidului". Autor : Adam 
Simionescu.

Premiul „Ion Ionescu de la Brad" —
a) Lucrarea „Azotul în agricultură". 
Autori : Velicica Davidescu. Leonida 
Calancea. Margareta Handra. Ovidiu 
Petrescu ; — bl Lucrarea „Morfolo
gie veterinară". Autor: Paul loan.

GEOLOGIE, GEOFIZICA 
Șl GEOGRAFIE :

Premiul „Grigore Cobălcescu" — a) 
Lucrarea „Masivul granitoid Ogra- 
dena — studiu petrografic si geochi- 
mic“. Autor : Nicolae Anastasiu ; —
b) Lucrarea „Pirita sedimentară". 
Autor : loan Petreuș ; — c) Lucra
rea „Studiul privind aprecierea 
perspectivelor pentru minereuri ne
feroase din bazinul Borșa-Vișeu", 
Autori : Dan Zincenco, Marian Ră- 
duț, Dumitru Iclozan, Costel Gașcu, 
Teodor Popescu, Victor Dobran.

Premiul „Gheorghe Murgoci" — a) 
Lucrările: „Structura si magnetis
mul remanent natural al unor roci 
eruptive neogene din Munții Călimani
— Gurghiu — Harghita". Autor : Ste
fan Pătrașcu ; — b) Lucrarea „Obci- 
nele Bucovinei". Autor: Nicolae 
Barbu.

MEDICINA t

Premiul „Victor Babes" — al Lu
crarea „Introducere în morfologia 
cantitativă citohistologică". Autor : 
Constantin Tașcă : — b) Grupul de 
lucrări privind studierea biologiei 
plasmidelor de rezistentă la antibio
tice purtate de germenele Staphy
lococcus aureus. Autori : Mihai Ser
bian Iordănescu, Marietta Surdeanu ;
— c) Lucrarea „Dislipidemiile — 
Lipidologie clinică" (Hiperlipoprotei- 
nemii). Autori: Iulian Mincu. Nicolae 
Hâncu.

Premiul „Gheorghe Marinescu" — 
a) Lucrarea „Patologie chirurgicală", 
vol. II. Autori : Aurel Denischi. 
Agripa Ionescu, Oleg Medrea, Octav 
Troianescu, Dumitru Vereanu : — b) 
Grup de lucrări clinico-experimentale 
în problema „Tulburări de reactivi
tate nervoasă în suferințele sistemu
lui nervos central". Autori : Radu 
Rogozea, Viorica Florea-Ciocoiu ;
— c) Lucrarea „Biochimia pielii". 
Autori : Mioara Cârsteanu, Radu 
Dumitriu.

ECONOMIE ȘI SOCIOLOGIE t
Premiul „Petre S. Aurelian" — al 

Lucrarea „Populație si economie". 
Autor : Constantin Grigorescu :
— bl Lucrarea „Coordonate ale con
ducerii planificate a activității eco- 
nomico-sociale în România". Autor : 
Constantin Danciu ; — c) Lucrarea 
„Munca productivă si neproductivă". 
Autor : Constantin Sirbu.

21.50 Atelier de creație literar-artlstlcă. 
Participă : poetul Gh. Tomozel, 
pictorul Ion Săllșteanu, regizorul 
Dan Pița

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 1

17,00 „Cîntarea României" • Ediția a Il-a 
a Festivalului național • Creația 
tehnică la întreprinderea „Vulcan" 
București. Reportaj a Oameni șl 
fapte din județul Covasna

17.20 Ora veselă
18,15 Noi, „Mircea" și Atlanticul. Re

portaj filmat
18.30 Cîntece și jocuri populare
18.50 Măsura puterii noastre — faptele. 

Reportaj-anchetă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • în intîmplnarea zilei 

de 23 August : noi cote ale între
cerii socialiste

19.50 Radar pionieresc
20,10 Portativ. Pagini din creația com

pozitorilor Doru Popovici, Dan 
Constantlnescu, Șerban Nichlfor șl 
George Enescu

20.50 Creatorul șl epoca »*  : Brăduț 
Covallu

• CLUJ. La Cluj-Napoca 
funcționează între 10—29 iulie 
a.p. un curs internațional de 
vară pe tema „Civilizație ro
mânească — civilizație univer
sală" organizat de Universitatea 
„Babeș-Bolyai". Participă cadre 
didactice, studenți, alți specia
liști din diferite domenii de ac
tivitate din U.R.S.S., Ungaria, 
R. F. Germania. R. D. Germană, 
Grecia, S.U.A., Franța, Polonia. 
Programul prevede întâlniri și 
dialoguri cu profesori universi
tari și alți specialiști din dome
niul istoriei, culturii și artelor,

21.20 Telex
21,25 Blocnote» — informații utilitare
21.50 Telerama—sport
22.20 închiderea programului

FILOZOFIE, PSIHOLOGIE 
Șl ȘTIINȚE JURIDICEI

Premiul „Simion Bărnuțlu" — a) 
Lucrarea „Societățile mixte in Re
publica Socialistă România". Autori : 
Roxana Munteanu. Victor Tănăsescu, 
Yolanda Eminescu, Octavian Căpă- 
țînă. Ion Rucăreanu ; — b) Lucrarea 
„Drept internațional public". Autori : 
Ludovic Takacs, Marțian I. Niciu ;
— c) Lucrarea „Responsabilitatea 
acțiunii sociale". Autor : Mihai Flo- 
rea ; — d) Lucrarea „Teoria siste
melor logice. Metalogică". Autor: 
Gheorghe Enescu.

ISTORIE l
Premiul „Vasile Pârvan" — a) Lu

crarea „Cultura Coțofeni". Autor : 
Petre Roman ; — b) Lucrarea „Re
pertoriul arheologic al României. Ju
dețul Botoșani". Autori : Alexandru 
Păunescu. Paul Sadurschi. Vasile 
Chirică ; — c) Lucrarea „Inscripțiile 
din secolele IV—XIII, descoperite în 
România". Autor : Emilian Popescu.

Premiul „Nicolae Bălcescu" — a) 
Lucrarea „Documente turcești pri
vind istoria României, vol. I. 1455— 
1774". Autor : Mehmet Mustafa ; — 
b) Lucrarea „Comerțul exterior prin 
Galați sub regimul de port franc 
(1837—1883)“. Autor : Constantin Bu- 
șe : — c) Lucrarea „Răsunetul euro
pean al răscoalei lui Horea". Au
tor : Nicolae Edroiu.

Premiul „Nicolae Iorga" — a) Lu
crarea „Studia Thracologica". Au
tor : Radu Vulpe ; — b) Lucrarea 
„George Bariț și contemporanii săi", 
vol. III. Autori : Iosif Pervain, 
loan Chindris. Dumitru Suclu. 
Mircea Popa. Gelu Neamțu.

Premiul „Ștefan Gheorghiu" — a) 
Lucrarea „Viața politică în România 
1918—1921". Autori : Mircea Mușat. 
Ion Ardeleanu ; — b) Lucrarea „Miș
carea muncitorească si socialistă din 
Transilvania 1901—1921". Autor : loan 
Cicală ; — c) Lucrarea „Garda civică 
din România 1848—1884". Autor : Ma
ria Totu.

FILOLOGIE, LITERATURA 
Șl ARTA :

Premiul „Timotei Cipariu" — a) 
Ediția lucrării: Etymologicum Mag
num Romaniae. de B. P. Hașdeu, 
voL I—III. Autor : Grigore Brâncus ;
— b) Ediția lucrării „Ceasornicul 
domnilor", de Nicolae Costin. Autor : 
Gabriel Strempel.

Premiul „Bogdan Petriceicu Haș
deu" — a) Volumul „Sadoveanu sau 
utopia cărții". Autor : Nicolae Mano- 
lescu : — b) Lucrarea „Scriitori ro
mâni de azi". voL II. Autor : Eugen 
Simion.

Premiul „Mihai Eminescu" — a) 
Volumul „Gloria Ierbii". Autor : 
Gheorghe Tomozel ; — b) Volumul 
„Proprietarul de poduri". Autor : Mir
cea Dinescu.

Premiul „Ion Creangă" — a) Volu
mul „Galeria cu viță sălbatică". Au
tor : Constantin Toiu : — b) Volumul 
„Jumătate plus unu". Autor : Mircea 
Horia Simionescu.

Premiul „Ion Luca Caragiale" — a) 
Piesa „Interviu (Handicap)". Autor : 
Ecaterina Oproiu.

Premiul „Ciprian Porumbescu" — 
a) Volumul „Meșterii claviaturii". 
Autor : Alexandru Leahu.

Premiul „George Enescu" — a) Lu
crare? „Concertino pentru orchestră 
de cameră". Autor : Ludovic Feld
man.

Premiul „Ion Andreescu" — a) 
Ciclul de picturi „Iașii de ieri și de 
azi". Autor : Dan Hatmanu ; — b) 
Ciclul de picturi „Deal IV". Autor : 
Horea Bernea.

Printre factorii chemați să contri
buie la îmbogățirea creației filozo
fice, analiza critică a cărții de spe
cialitate ocupă un loc de frunte. în
dreptățește o asemenea apreciere nu 
numai răspunderea care revine ana
lizei de carte de a formula aprecieri 
obiective și fundamentate la adresa 
lucrărilor discutate, ci și faptul că 
un asemenea demers este chemat să 
raporteze lucrările la exigențele ce 
se ridică în respectivul domeniu, 
constituindu-se astfel ca un verita
bil act de îndrumare a creației fi
lozofice, cu ecou nu numai în rîn- 
dul autorilor și al cititorilor, ci și al 
editorilor, al factorilor din cerce
tare.

Propunîndu-ne o investigație asu
pra modului în care ce face analiza 
cărții filozofice în cîteva publicații
— dintre revistele de cultură am a- 
les „Contemporanul", „Cronica" — 
Iași și „Tribuna" din Cluj-Napoca, 
iar dintre cele de specialitate „Re
vista de filozofie" —se cuvin remar
cate unele progrese. Avem în vedere 
îndeosebi rubricile „Opinii despre 
cărți", „Cronica ideilor", „Critică și 
bibliografie" — din cadrul „Revistei 
de filozofie" — caracterizate prin 
efortul vizibil, soldat adeseori cu re
zultate notabile, de a reflecta mai 
complet și mai nuanțat atît împli
nirile. cît Si carențele cărții de fi
lozofie. Unele progrese sînt evi
dente și în revista „Contempo
ranul", care pune în discuție — e 
adevărat, la intervale destul de mari
— idei mai noi din lucrările apărute 
în țară și peste hotare. Demn de 
semnalat. începînd cu acest an. este 
și faptul că revista „Tribuna" a în
ființat o rubrică săptăminală dedi
cată cărții de specialitate.

Dar comparativ cu exigențele ac
tuale, cu răspunderile care ii revin, 
analiza cărții de filozofie rămîne 
încă mult datoare publicului. Sint 
de notat, în primul rînd, spațiul in
suficient și slaba periodicitate care 
se asigură acestui gen de articol. A- 
nul trecut, de pildă, revista „Tribu
na" nu a publicat decît... o singură 
recenzie la o carte de filozofie ro
mânească — și aceasta se referea la un 
volum care apăruse în anul 1976 
(Marx-Engels „Opere de tinerețe" 
vol. II de Traian Pop). „Contem
poranul" a semnalat aparițiile în a- 
cest domeniu doar prin simple note 
informative, chiar și în cazul unor 
volume care, credem, se cuveneau

Expoziția sculptoru
lui Evgheni Vucetici 
(1908—1974), recent 
deschisă in sala Dal
les, ne prilejuiește în
tâlnirea de neuitat cu 
opera bogată în sem
nificații a unui artist 
sovietic de mare pres
tigiu, distins cu înalte 
titluri și premii, care 
și-a extins preocupă
rile asupra unui larg 
orizont tematic. Vuce
tici este autorul unor 
foarte cunoscute sta
tui și ansambluri mo
numentale, întruchi- 
pind convingător și 
limpede, în imagini cu 
caracter simbolic, de 
amplă generalizare, 
victoria împotriva fas
cismului în marea în
cleștare trăită de ge
nerațiile acum vîrst- 
nice. De numele lui se 
leagă realizarea unor 
figuri alegorice cu o 
gravă încărcătură spi
rituală și un puternic 
suflu umanist, precum 
Monumentul soldatului 
victorios, înălțat lingă 
Berlin, care ține in 
brațe un copil (simbo- 
lizind viața salvată), în 
timp ce zdrobește sub 
picioare, cu paloșul 
dreptății, blestemata 
cruce încîrligată, sem
nul odios al hitleris- 
mului ; apoi, acea pa
tetică chemare adre
sată omenirii : „Să 
transformăm săbiile in 
pluguri!"; și încă, apoi, 
impunătorul monu
ment dedicat eroilor 
bătăliei de la Stalin
grad, format din mai 
multe compoziții re
unite sub titlul : „Să 
rezistăm pină la moar
te !“, și a cărui figură 
centrală — simbolizind 
Patria-Mamă — trece 
de 50 de metri înăl
țime.

In numeroase alte 
opere pline de patos, 
expresiv structurate, 
cu o puternică forță 
emoțională, reprezen
tând o diversitate de 
caractere și tot atîtea 
ipostaze ale umanului, 
opere menite a se a- 
dresa deopotrivă si 
generațiilor viitoare 
(pe care le va chema, 
de asemenea. la o 
înaltă conștiință pa
triotică), Vucetici a 
Imortalizat prin zborul 
imaginației sale chipul 
și faptele vitejești ale 
unor contemporani ai 
săi, evocind zilele as
pre, pline de încorda

re, ale războiului (prin 
a cărui grea experien
ță a trecut el însuși), 
dar totodată și frumu
sețea morală a celor ce 
au găsit în ființa lor 
puterea de a rezista în 
fața încercărilor, de a 
se autodepăși, pentru 
a da apoi agresorilor 
riposta cuvenită. Mă
reția acestor chipuri 
puternic individualiza
te, în ale căror dîrze 
trăsături desprindem 
puterea de sacrificiu 
într-un moment dra
matic din istoria po
porului lor, este de-a 
dreptul impresionantă.

Rînd pe rînd întâl
nim în aceste lucrări o 
gamă largă de senti
mente : durerea ma
mei care și-a pierdut 
fiul, mînia împotriva 
odioșilor cotropitori, 
hotărîrea nestrămuta
tă de a-i Infringe, care 
înzecește forțele po
porului ; și peste toate 
predomină o fervoare, 
un avînt izvorît din- 
tr-o înaltă conștiință 
socială ; sînt imagini 
impunătoare, evocind 
nobilele trăsături ale 
celor ce și-au dăruit 
viața pentru a o apă
ra pe a celorlalți.

Cum dovedesc lu
crările expuse. Vuce
tici este totodată și un 
pătrunzător portretist, 
în stare să adîncească 
o expresie umană, să-i

Eminescu - volumul al IV-lea

TEATRU"»
în continuarea seriei de „Opere" 

ale lui Mihai Eminescu, tipărite de 
editura „Minerva", a apărut în aceste 
zile volumul al IV-lea, rezervat tea
trului original. Pentru prima dată 
sint publicate intr-o ediție critică 
piesele și fragmentele dramatice ale 
marelui nostru scriitor, o bună parte 
dintre acestea fiind de inspirație is

mai amplu prezentate și analizate. 
Răsfoind revistele de cultură, ai sen
timentul că inserarea materialelor de 
acest fel se face oarecum întâmplător.

Aspectele uiniui anumit forma
lism sub semnul căruia are loc 
receptarea cărții de filozofie sînt 
și mai pregnant puse în eviden
ță de însăși maniera de alcătuire a 
recenziilor. Cîteva fraze generale la 
început privind importanța domeniu
lui, după care urmează o însăilare 
de aprecieri mai mult de complezen

însemnări despre analiza critică 

a cărții de filozofie
Cînd ambiguitatea și complezența se substituie 

aprecierilor valorice și orientării clare

ță și, în încheiere, dacă sînt, unele 
rerparci critice, învăluite însă în a- 
titea arabescuri verbale și plecă
ciuni stilistice, îneît cititorul nu-șl 
poate da seama unde se află ade
vărul. Se poate vorbi de un șablon 
al recenziei de carte, care ocolește 
conținutul de idei, dezbaterea vie.

Asemenea recenzii de serviciu, 
fără opinii, șl deci fără ecou abun
dă în revistele de cultură (exempli
ficările ar conduce inevitabil la o 
inechitate). Dar ele mai pot fi întâl
nite și în „Revista de filozofie". Să 
stăruim puțin asupra recenziei cărții 
lui Ernest Stere : „Din istoria doc
trinelor morale" vol. I. Un material 
de analiză la un volum, primul din- 
tr-o serie care își propune să redea o 
imagine de ansamblu asupra doctri
nelor morale, trebuia, firește, să in
siste cu deosebire asupra unor proble
me de concepție Și de metodă — de
terminante într-o asemenea întreprin
dere — precum și asupra modului cum 
se întruchipează acestea în tratarea 
fiecărui gînditor. Autorul recenziei 
însă substituie pur și simplu apre
cierilor care «-ar fi impus in această 

reliefeze • trăsăturile 
morale definitorii, să-i 
imprime dominanta 
caracterului. Seriei de 
figuri ale unor oameni 
cu identitate precisă : 
savanți, scriitori, gene
rali, luptători revolu
ționari, arhitecți, re
gizori, medici, colhoz
nici și alții, cinstiți de 
colectivitate pentru 
meritele lor, 1 se ală
tură un număr de de
sene cuprinzînd nota
ții spontane de călăto
rie prin cîteva țări 
europene, studii, por
trete, peisaje, care 
îmbogățesc astfel di
versitatea genurilor, 
tehnicilor și materia
lelor folosite de acest 
laborics artist.

Prin excelentă mo
numentalist, înscriin- 
du-și pregnant volu
mele statuilor în spa
țiu. printr-o echilibra
tă arhitecturare a ma
selor, Vucetici reali
zează o fericită sinte
ză între clasic și mo
dern, în creația sa ră- 
sunînd, cu puterea de 
convingere a emoției 
estetice, sentimentul 
tonifiant al încrederii 
în posibilitățile omului 
de a-și făuri, prin 
luptă și eforturi, pro
priu-! destin.

Marin 
MIHALACHE

Portret

torică — „Bogdan Dragoș", „Decebal", 
„Cel din urmă Mușatin", „Gruie 
Singer", „Andrei Mureșanu", „Ale
xandru Lăpușneanu". Acestora li se 
alătură piesele „Amor pierdut, viață 
pierdută", „Emmi", „Gogu-tatii". E- 
diția este realizată de Aurelia Rusu, 
iar prefața este semnată de criticul 
George Munteanu.

privință o simplă descriere, cu ca
racter narativ, a conținutului di
verselor capitole. Observațiile cri
tice sînt vagi și făcute în aceeași 
manieră de nuanțare difuză, cu 
perifrază vagi : „nu putem să 
nu remarcăm, însă, că pe alocuri", 
după care sîntem imediat avertizați 
că „în întregul său volumul prile
juiește o viziune destul de largă" ( ? !) 
etc.

Concepută astfel, analizei de carte 
filozofică îi scapă ceea ce ar trebui

«ă-i fie esențial, Intrinsec, definito
riu : aprecierea valorieă. Lucrarea 
nu este evaluată prin prisma unor 
parametri de referință, punctul de 
vedere al recenzentului nu se ob
servă. Dacă ar fi să judecăm după 
aprecierile obosite și impersonale 
din multe recenzii, aparițiile în 
domeniul filozofiei s-ar situa cam 
toate la același nivel valoric. Lu
crări care în literatura marxistă 
din tara noastră au adus con
tribuții importante la constituirea 
unor domenii de cercetare distincte, 
cum ar fi cel al epistemologiei, teo
riei valorilor, politologiei, se bucură 
de aprecieri asemănătoare cu modes
te lucrări de doctorat

în genere, revistele de cultură 
menționate nu inițiază o analiză e- 
fectivă, de conținut, axaită pe o 
idee nouă, de bază, din lucrare, ur
mărită în toate implicațiile ei. Toc
mai de aceea, recenziile publicate nu 
intră Intr-un dialog real șl activ de 
idei nici cu autorul volumului, nici 
cu alte analize asupra lucrării. De 
pildă, revista „Cronica" din 26 mai 
a.c. publică sub semnătura lui Vasile

SĂRBĂTOAREA națională a irakului

FycpIphIpi Snip
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR
Secretar general al Partidului Socialist Arab Baas din Irak, 

Președintele Republicii Irak
BAGDAD

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Revoluției Socialiste Irakiene, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, în numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de prosperitate poporului irakian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă conlucrare existente între 
Republica Socialistă România și Republica Irak se vor dezvolta continuu, 
atît pe planul raporturilor bilaterale, cît și în domeniul vieții internaționale, 
spre binele țărilor și popoarelor noastre, în interesul cauzei securității, păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Irak
BAGDAD

La cea de-a X-a aniversare a Revoluției Socialiste Irakiene vă adresez 
cordiale felicitări și cele mai calde urări de sănătate și fericire. Sînt 
încredințat că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor 
cunoaște un curs continuu ascendent, spre binele și în interesul popoarelor 
noastre prietene.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

De la înălțimea a- 
vionului ce survolează 
regiunile de vest ale 
Irakului, apropiindu-se 
de Bagdad, se deschi
de imaginea impresio
nantă a unei „mări in
terioare" cu reflexe 
argintii ei contururi 
încadrate de galbenul 
șters al întinderilor a- 
ride. Este cunoscutul 
lac Thartar. punctul 
cheie al sistemului hi
drotehnic cu același 
nume, care reprezintă 
una dintre cele mal 
remarcabile realizări 
obținute de poporul 
irakian în lupta pentru 
transformarea naturii.

Așa cum este cunos
cut, avînd ca suport 
extracția și prelucra
rea petrolului, dezvol
tarea economică a Ira
kului s-a caracterizat 
în ultimii ani printr-o 
preocupare susținută în 
direcția unei ample di
versificări, în acest 
cadru înscriindu-se și 
preocupările pentru 
modernizarea agricul
turii prin mecanizare, 
dt și prin extinderea 
hidrotehnicii. Con
strucția lacului Thar
tar a început în urmă 
cu mai mulți ani și a 
cuprins trei etape dis
tincte. In cursul ce
lei dintâi, lacul a- 
mintit a fost legat 
de fluviul Tigru prin- 
tr-un canal care a per
mis sporirea conside
rabilă a volumului a- 
pelor Înmagazinate (65 
miliarde metri cubi) ; 
în etapele următoare au 
avut loc săparea unui 
canal de legătură între 
Thartar și fluviul Eu
frat (37,5 km) și înce
perea lucrărilor de 
construcție ale unui ai 
doilea canal spre Ti
gru. Această ultimă 
lucrare va cere un e- 
fort deosebit datorită

lungimii noii artere de 
apă si cantității de pă- 
mînt dizlocat. Dar uti
lizarea unor mașini 
moderne, de mare ca
pacitate va reduce 
considerabil timpul de 
realizare.

De altfel, parcurgînd 
diversele sectoare ale 
șantierului, poți să-ți 
dai cu ușurință seama 
că tinerii constructori 
irakieni muncesc cu 
multă sîrguintă pentru 
înfăptuirea acestui 
mare obiectiv, care va 
juca un rol de seamă 
în extinderea suprafe
țelor irigate si dezvol
tarea în genere a a- 
griculturii. Edificator 
în această privință 
este faptul că unul 
dintre cele șapte pro
iecte de irigații în 
curs de înfăptuire în 
Irak, cel de la Abu 
Ghraib (un milion de 
donumi ; un donum = 
0,25 ha) va beneficia 
din plin de obiectivele 
amintite mai sus. „Ca
nalul Thartar — Eu
frat. terminat nu de 
mult — scrie revista 
„Iraq Today" — ajută 
la irigarea celei mai 
mari părți a proiectu
lui Abu Ghraib". în 
diferite puncte din 
imediata apropiere a 
Bagdadului se si văd 
rezultatele muncii neo
bosite de extindere a 
irigațiilor. întinderi 
altădată desertice sînt 
acoperite în prezent 
cu cele mai felurite 
culturi, au luat ființă 
noi așezări agricole.

Realizarea proiectu
lui Thartar constituie 
doar un aspect al pro
fundelor transformări 
petrecute în Irak după 
Revoluția din 14 iulie 
1958 și mai ales după 
preluarea puterii poli
tice de către Partidul 
Socialist Arab Baas

Constantinescu o recenzie la cartea 
„Drama religioasă a omului" de 
Alexandru Babeș, apărută în 1975. 
Lucrarea face parte dintre pu
tinele în jurul cărora s-au scris 
intervenții analitice. „Revista de 
filozofie", de pildă, publică, sub 
semnătura a doi specialiști in 
domeniu, în primul număr din 
1977, două recenzii deosebit de 
critice, imputînd lucrării erori de in
terpretare, care pînă acum, lucru 
pare-se semnificativ, nu au primit 

replica din partea autorului volumu
lui. Dar recenzia de față face total 
abstracție de criticile aduse lu
crării. Desigur, autorul materialului 
are tot dreptul să-și exprime propria 
opinie. Dar dacă el apreciază lucra
rea respectivă drept ,,o adevărată 
cotitură pe planul cercetării și inter
pretării în domeniul criticii religiei", 
cititorul are și el tot dreptul ca a- 
ceastă afirmație să-i fie demonstra
tă, iar recenzentul obligația, conform 
unor exigențe profesionale, să se 
delimiteze de punctele de vede
re formulate în legătură cu lucra
rea apărută și care îl contrazic atît 
de flagrant.

O privire analitică asupra criticii 
lucrărilor de filozofie nu poate să nu 
sesizeze și faptul că aceasta rămîne 
prea adesea cantonată doar în apari
țiile curente. Or, actul de analiză cri
tică trebuie să opereze într-un con
text mai larg, cel al exigențelor care 
se ridică la nivelul domeniului res
pectiv. O asemenea viziune de an
samblu ar fi permis să se evidențieze 
că literatura de profil este marcată 

(17 iulie 1968). Aceste 
realizări obținute gra
tie valorificării marii 
bogății naționale — 
petrolul — sint urmă
rite cu caldă simpatie 
de poporul român, care 
este un prieten sincer 
al popoarelor arabe si 
sprijină cu căldură e- 
forturile lor pentru 
consolidarea indepen
denței, pentru pro
gres economic si social, 
între poporul nostru 
și poporul irakian s-au 
statornicit relații prie
tenești, de colaborare 
multilaterală, care cu
nosc o continuă dez
voltare. în această e- 
voluție au avut un rol 
important contactele 
la nivel înalt, . vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak și 
convorbirile cu pre
ședintele Hassan Al- 
Bakr, precum și vizita 
la București a vicepre
ședintelui Consiliului 
Comandamentului Re
voluției. Saddam Hus
sein, și discuțiile avute 
cu șeful statului ro
mân. Ca o expresie a 
raporturilor rodnice 
statornicii e între cele 
două state, în Irak 
au fost realizate o 
serie de obiective e- 
conomice în cooperare 
cu tara noastră, cum 
ar fi fabrica de ciment 
de la Um Qasr, lucră
rile de foraj petrolier 
din apropiere de 
Bagdad, construcții ru
tiere etc.-

Sint fapte care do
vedesc. fără îndoială, 
existenta unui cadru 
favorabil pentru dez
voltarea continuă a 
cooperării bilaterale în 
avantajul ambelor țări 
si popoare, al păcii si 
înțelegerii internațio
nale.
Nicolae N. LUPU 

de unele goluri, care diminuează 
contribuția gîndirii noastre filo
zofice la dialogul de idei con
temporane. Este vorba, în pri
mul rînd, despre traducerea încă ti
midă în fapt a dezideratului subli
niat de conducerea partidului pri
vind cercetarea profundă a fenome
nelor și proceselor din societatea 
noastră și de pe plan mondial, gene
ralizarea experienței românești în 
construirea noii orinduiri. De aseme
nea, se lasă așteptate cercetări con
cludente în domenii ale cunoaș
terii, cum sînt praxiologia, an
tropologia filozofică, epistemologia 
etc. — care să permită promo
varea si afirmarea unor punc
te de vedere originale. Așa cum se 
cere o cunoaștere mai profundă și 
mai promptă, o analiză critică clară, 
de pe pozițiile materialismului dia
lectic. evidențiind ce poate fi consi
derat ca pozitiv și ce anume este 
eronat în gîndirea filozofică contem
porană.

Aspectele menționate în legătură 
cu receptarea critică a cărților de fi
lozofie ridică, firește, și problema 
competenței și răspunderii recen
zentului. Ceea ce se poate ușor con
stata în această privință este faptul 
că foarte rar se întâlnesc în acest 
domeniu semnăturile celor mai com- 
petenți și prestigioși specialiști. Con
cludentă în ceea ce privește cauzele 
acestei situații ni se pare relatarea, 
plină de franchețe, a redactorului- 
șef al „Revistei de filozofie". Pen
tru recenzii, ne spunea interlo
cutorul, apelăm adesea la cei 
care au făcut referatele la edituri. 
„Să scriu pentru cartea aceea ? ni 
se răspunde. Dar e slabă..." „Bine, 
dar știm că i-ați făcut referat pozi
tiv", insistăm noi. „Ei, da, dar asta 
am făcut-o doar ca să apară..."

Analiza unei lucrări este un act 
de mare răspundere civică și profe
sională. Orice despărțire a acestor 
componente nu face decît să ampu
teze actul critic, să-1 lipsească de 
profunzimea și eficiența sa. Iată de 
ce considerăm că problema perfec
ționării analizei critice a cărții filo
zofice presupune o acțiune conjuga
tă a autorilor, institutelor de cerce
tare, revistelor, editurilor, șl nu în 
ultimul rînd, a organizațiilor de 
partid din aceste Instituții.

Paul DOBRESCU

vizite la muzeele clujene, ex
cursii la locuri istorice. Are loc 
și un curs de învățare a limbii 
române. (Al. Mureșan). • ALBA. 
La Casa de cultură a sindicate
lor din municipiul Alba Iulla 
s-au desfășurat lucrările unei 
mese rotunde cu tema : „Asis
tența medicală în mediul rural", 
la care au participat cadre me
dicale din București și din ju
dețele Cluj, Sibiu și Alba. în 
orașul Cîmpeni a fost organi
zată o expoziție de aparate șl 
dispozitive concepute și execu
tate de pionierii și șoimii pa

triei din localitate. O nouă a- 
pariție editorială : „Gînd tine
resc", revista școlară a Liceului 
„Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba Iulia, aflată în al 32-lea 
an de existență. (Ștefan Dinică). 
• BACAU. „Săptămîna cultu
rală" organizată in comuna Li
vezi a cuprins concursuri artis
tice, simpozioane, schimburi de 
experiență, vernisări de expozi
ții. Ultima zi, denumită „Ziua 
bradului", a fost transformată 
într-o amplă manifestare cul
turală care a cuprins, printre 
altele, simpozionul „Comuna

noastră — prezent și viitor", 
deschiderea expoziției de carte 
„Omul contemporan în litera
tura română". Zile cultural-ști- 
ințifice și sportive au fost orga
nizate, de asemenea, în comu
nele Berești-Bistrița și Cașin. 
(Gh. Baltă). • COVASNA. în 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", la Casa de 
cultură a stațiunii balneare Co
vasna a avut loc vernisajul ce

lei de-a V-a ediții a „Salonului 
Covasna ’78", organizat de filia
la din Sf. Gheorghe a U.A.P. în 
expoziție sint prezenți peste 90 
de artiști plastici profesioniști 
din județele Brașov, Mureș, 
Brăila, Harghita, Bihor, Satu 
Mare, Cluj, Dolj, Covasna și 
din București cu peste 130 de 
lucrări de pictură în ulei, gra
fică, acuarelă, «culptură, tapițe
rie, ceramică. Expoziția va fi 

prezentată și în orașele Tg. Se
cuiesc și Sf. Gheorghe. (Tomori 
Geza). • GALATI. La Clubul 
tineretului din localitate a fost 
prezentat montajul literar-mu- 
zical „De 20 de secole aici", la 
realizarea căruia și-a dat con
cursul grupul de recitatori al 
clubului, sub îndrumarea acto
rului Eugen Popescu-Cosmin, 
de la Teatrul dramatic Galați. 
Studioul de teatru ai Casei da 
cultură a sindicatelor a prezen
tat în premieră spectacolul cu 
piesa „Norocul trecătorului din 

zori" de autorul gălățean Mir
cea Ionescu. Casa de cultură din 
orașul Tîrgu Bujor găzduiește o 
expoziție de carte cu tema „Co
munismul, vis de aur al omeni
rii". (Dan Plăeșu). • IALO
MIȚA. Un grup de artiști plas
tici ialomițeni, membri ai cena
clului „Ștefan Luchian", este 
prezent în aceste zile în tabăra 
de pictură de la Pietroiu. Dan 
Minea, Comeliu Rateu, Maria 
Ionescu, Aurora Lepădat, Tudor 
Meiloiu și Silvia Velea se inspi
ră din realizările oamenilor 

muncii de la I.A.S. Pietroiu, din 
peisajele acestor locuri. (Mihai 
Vișoiu). • TIMIȘ. Din inițiativa 
consiliului de educație politică 
și cultură socialistă de la între
prinderea de aparate electrice de 
măsurat Timișoara și a filialei 
Uniunii artiștilor plastici, în u- 
nitatea amintită s-a deschis o 
expoziție personală a pictorului 
Vasile Pin tea. Sînt expuse lu
crări de grafică și gravură, u- 
nele dintre ele premiate la ex
poziții interne și internaționale. 
(Cezar Ioana).
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Plenara Consiliului Central al II.G.S.R.
Joi a avut loc în Capitală plenara 

Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România. 
In lumina documentelor plenarei co
mune a C.C. al P.C.R, si Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale din 5 iulie a.c., plenara a 
dezbătut, intr-un climat de exigență 
sporită, sarcinile ce revin sindicate
lor în îndeplinirea planului pe 1978 
și măsurile care trebuie luate în 
vederea pregătirii tuturor condițiilor 
pentru înfăptuirea exemplară a Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anii 1979—1980 
și a adoptat în acest scop un plan 
de măsuri.

Plenara a mai dezbătut și aprobat 
Raportul privind activitatea desfă
șurată de organele și organizațiile 
sindicale în domeniul selecționării, 
promovării, instruirii și educării ca
drelor în anul 1977 ; Hotărîrea Con
siliului Central al U.G.S.R. cu pri
vire la munca de selecționare, pro
movare și educare a cadrelor sindi
cale ; Raportul cu privire la efecti
vul și compoziția membrilor de sin
dicat, numărul și structura sindica
telor la sfirșitul anului 1977 și Rapor
tul privind modul cum au acționat 
sindicatele pentru organizarea și 
desfășurarea învățămîntului politico- 
ideologic de masă în anul de învă- 
țămint 1977—1978.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

în numele oamenilor muncii, mem
bri ai sindicatelor din țara noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, Plenara Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor vă exprimă profunda 
recunoștință și prețuire pentru con
tribuția dumneavoastră esențială, ho- 
tărîtoare la elaborarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anii 1979—1980 
șl a complexului de măsuri dezbă
tute si adoptate de plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale din 5 iulie a.c., care se înscriu 
pe linia Directivelor și obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Apreciind însemnătatea deosebită a 
prevederilor Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anii 1979—1980, în condițiile trecerii, 
începînd cu al doilea semestru al 
anului 1978, la introducerea produc
ției nete și producției fizice ca indi
catori de bază, participanții la ple
nară exprimă voința organelor și or
ganizațiilor sindicale de a-și subor
dona întreaga activitate organizato
rică si politico-educativă pentru 
unirea eforturilor colectivelor mun
citorești la valorificarea deplină si la 
un nivel calitativ superior a potenția
lului economiei noastre. Vom milita 
cu perseverență pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor stabilite în do
meniul exportului, folosirea intensivă

a capacităților de producție și spo
rirea productivității muncii, reîn
noirea și modernizarea produselor, 
valorificarea rațională a bazei de ma
terii prime și energetice, a tuturor 
resurselor, diminuarea costurilor de 
producție, îndeplinirea programului 
sporit de investiții din acest an și 
întregul cincinal, pentru creșterea 
eficienței întregii activități economi
ce și, pe această bază, a producției 
nete și a venitului național.

Reliefind preocupările pentru apli
carea măsurilor de excepțională în
semnătate în viața politică a țării, 
luate din inițiativa și sub conducerea 
dumneavoastră, privind întărirea au
toconducerii muncitorești și perfec
ționarea mecanismului economico- 
financiar, participanții la plenară iși 
exprimă convingerea fermă că noile 
reglementări adoptate în concordan
ță cu hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c. vor da 
noi impulsuri activității economico- 
sociale. stimulînd și mai puternic 
dăruirea revoluționară a clasei mun
citoare, a tuturor celor ce muncesc 
pentru ridicarea țării noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație socia
listă.

Mobilizați de prețioasele dumnea
voastră indicații, vă asigurăm că or
ganele și organizațiile sindicale vor 
face totul pentru ca întrecerea so
cialistă. orientată în direcțiile hotă- 
ritoare, de importanță cardinală pen
tru progresul economico-social al ță
rii și vizînd îmbunătățirea laturilor 
calitative ale activității economice 
din fiecare întreprindere, să devină 
un imbold pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a nivelului indus
triei și agriculturii de stat, pentru 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor.

Exprimînd adeziunea deplină față 
de politica externă a partidului și 
statului — al cărui promotor neobosit 
sînteți dumneavoastră, militant inter
naționalist cu merite unanim recu
noscute pe plan mondial pentru efor
turile pe care le depuneți, pentru tri
umful păcii în lume, stabilirea unui 
climat nou în viața internațională în. 
concordanță cu aspirațiile și intere
sele legitime ale popoarelor — Con
siliul Central al U.G.S.R. se angajea
ză să extindă și să adîncească in 
continuare relațiile de colaborare și 
cooperare cu sindicatele din toate ță
rile socialiste, din cele în curs de 
dezvoltare, din toate țările lumii, 
pentru întărirea unității de acțiune și 
solidarității clasei muncitoare, a or
ganizațiilor sindicale din lumea. în
treagă, în lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale celor ce muncesc.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R., se arată în încheierea tele
gramei, vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sindicatele iși vor intensifica efor
turile pentru înfăptuirea la cele mai 
înalte cote de calitate a tuturor sar
cinilor ce le revin din Programul 
partidului și hotărîrile Conferinței 
Naționale pentru a contribui din plin 
la făurirea pe pămîntul României a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la înaintarea scumpei noastre 
patrii spre comunism.

Lucrările Conferinței pe țară 
a Asociației juriștilor

La București s-au desfășurat, joi, 
lucrările Conferinței pe tară a Aso
ciației juriștilor din Republica So
cialistă România.

în cadrul conferinței au fost pre
zentate raportul Consiliului central 
asupra activității desfășurate în pe
rioada iunie 1973 — iunie 1978, pro
iectul de hotărire a Conferinței pe 
țară a Asociației juriștilor, proiectul 
de hotărire privind modificarea Re
gulamentului asociației si raportul 
comisiei de cenzori. Pe marginea 
acestor documente au avut loc dezba
teri. Conferința a aprobat activitatea 
desfășurată de Consiliul central și 
raportul comisiei de cenzori. Partici- 
pantii au adoptat hotărirea Conferin
ței pe țară a Asociației juriștilor, 
precum si modificarea Regulamentu
lui asociației. Conferința a ales, toto
dată. Consiliul central, biroul execu
tiv si comisia de cenzori.

Ca președinte al asociației a fost 
ales tovarășul Constantin Flitan. am
basador. director in Ministerul Afa
cerilor Externe ; ca vicepreședinți — 
tovarășii : Maria Costache, președin
tele Tribunalului județean Argeș. Tu
dor Drăganu. președintele Comisiei 
constituționale si juridice a Marii 
Adunări Naționale, Francisc Deac, 
profesor universitar — București, și 
Gheorghe Vlăsceanu, președintele 
Comisiei de judecată de la întreprin
derea „Vulcan" București, iar ca se
cretar — tovarășul Oprea Romul, di
rector în Ministerul Justiției.

In încheierea conferinței, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se 
spune :

Lucrările conferinței au constituit 
un nou prilej de manifestare a de
plinei adeziuni a tuturor juriștilor 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei 
promotor sînteți dumneavoastră și 
au exprimat profunda admirație pen
tru modul în care acționați in ve
derea transpunerii neabătute în via
ță a Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Cu deosebită satisfacție și legitimă 
mindrie, urmărim vasta activitate pe 
care o desfășurați pe plan interna
țional. minunat exemplu de acțiune 
politică pusă în slujba păcii, a unei 
lumi mai drepte și mai bune, a în
țelegerii și cooperării între popoare.

Conferința pe țară a Asociației 
juriștilor a dezbătut cu înaltă exi
gență sarcinile de mare răspundere 
care revin membrilor săi pentru 
transpunerea in viață în mod exem
plar a hotărîrilor partidului și sta
tului nostru cu privire la promovarea 
noilor principii de drept, rod al con
cepției dumneavoastră științifice, 
clarvăzătoare, profund umaniste, al 
gindirii ce reflectă modul novator

de abordare, de pe pozițiile materia
lismului dialectic și istoric, a reali
tăților vieții noastre- economico-so- 
ciale, corespunzătoare actualei etape 
de dezvoltare a țării. Orientările și 
principiile cuprinse în Programul 
partidului și în documentele Confe
rinței Naționale cu privire la per
fecționarea legislației și la îmbună
tățirea activității organelor justiției, 
procuraturii și ale Ministerului de 
Interne, menite să asigure continua 
întărire a legalității socialiste, ca
drul de participare a maselor popu
lare la opera de înfăptuire a justi
ției, consolidarea și perfecționarea 
neîncetată a relațiilor sociale din 
țara noastră, reprezintă un însufle- 
țitoir program de acțiune, un în
dreptar luminos in activitatea tuturor 
juriștilor.

Sub conducerea partidului, alături 
de celelalte organizații din Frontul 
Unității Socialfete, Asociația juriști
lor va urmări, cu consecvență, să 
aducă, prin mijloacele sale specifice, 
o contribuție mereu sporită la întă
rirea legalității socialiste, la promo
varea politicii partidului nostru in 
domeniul justiției, la dezvoltarea și 
perfecționarea dreptului socialist ro
mânesc, la activitatea de populari
zare a legislației și de prevenire a 
încălcării legilor, la creșterea susți
nută a rolului opiniei publice și al 
colectivelor de oameni ai muncii în 
întărirea ordinii de drept socialiste.

Conștientă de sarcinile de mare 
răspundere - care îi revin din hotă- 
ririle de partid și legile țării, Aso
ciația juriștilor, angajată plenar în 
efortul comun al întregului popor de 
edificare a noii societăți, exprimă cu 
ocazia conferinței pe țară, angaja
mentul solemn al tuturor membrilor 
săi, față de conducerea partidului, 
personal față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, de a milita neobosit pentru 
transpunerea în viață a politicii par
tidului, pentru întărirea orinduirii 
noastre, apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, pentru dezvol
tarea conștiinței juridice socialiste a 
tuturor cetățenilor, de a-și aduce 
contribuția la realizarea mărețelor 
obiective cuprinse în Programul Par
tidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

16 și 17 tulie. In țară : Vremea va fl 
în general frumoasă și caldă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi izolate, mai 
ales sub formă de aversă în zona de 
deal șl de munte. Vint slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade, iar 
cele maxime între 22 șl 32 de grade. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
în general slab. Temperatura ușor 
variabilă.

• MIJLOC SIGUR DE 
COMBATERE A DĂU
NĂTORILOR. O întreagă 
gamă de paraziți ai plantelor 
pot fi stirpiți, fără a se recurge 
la obișnuitele substanțe chimice. 
Efectul miraculos se datorează 
unor folii subțiri din plastic 
transparent cu care brazdele, 
bine udate în prealabil, trebuie 
să fie acoperite vara, timp de 
cel puțin două săptămîni. Ra
diațiile soarelui creează sub a- 
ceste „pături" din plastic o at
mosferă sufocantă de seră in 
care pier ciupercile, viermii ca 
și buruienile. Această descope
rire, aparțini nd unui cercetă tor 
de la Universitatea din Califor
nia. va constitui obiectul unei 
comunicări la Congresul inter
național de patologie a plantelor 
care va avea loc în luna august 
la Munchen.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc în numele guvernului si poporului din Sey
chelles. precum și al meu personal pentru mesajul călduros pe care ni 
l-ați adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale — Ziua eliberării.

La rîndul meu vă rog sa primiți pentru dumneavoastră si pentru po
porul român urările noastre cele mai sincere de prosperitate, succes și 
fericire.

Cu înaltă și frățească considerație,
F. A. RENE

Președintele Republicii Seychelles

Plecarea delegației guvernamentale a R. S. Cehoslovace
Joi după-amiază a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, condusă 
de Josef Simon, vicepreședinte al 
guvernului federal, președintele părții 
cehoslovace in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, care a participat la lucră
rile celei de-a XI-a sesiuni a co
misiei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga. și 
Miloslav Jandik, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres)

Vizita senatorului american George McGovern
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, joi 
dimineața, pe senatorul american 
George McGovern, care face o vi
zită in țara noastră.

In timpul întrevederii a fost re
levat cu satisfacție faptul că rela
țiile dintre România și Statele Unite 
ale Americii cunosc o evoluție pozi
tivă, avind la bază principiile în
scrise în documentele semnate cu o- 
cazia întîlnirilor și convorbirilor din
tre președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Statelor Unite ale 
Americii, Jimmy Carter. Totodată, 
s-a făcut un schimb de vederi pri
vind activitatea celor două foruri le
gislative supreme, precum și dezvol
tarea conlucrării dintre ele, subliniin-

du-se aportul lor la extinderea re
lațiilor dintre România și S.U.A., la 
întărirea prieteniei și colaborării ro- 
mâno-americane. la înțelegerea între 
popoare și pacea în lume.★

In aceeași zi, senatorul american 
George McGovern a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun.

A participat Ilie Rădulescu, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

La întrevederi a luat parte Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Argentinei 
va face o viiită oficială in țara noastră

La invitația tovarășului Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, vice
amiralul Oscar Antonio Montes, mi-

nistrul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina, va efectua 
a vizită oficială în țara noastră, în a 
doua jumătate a lunii iulie 1978.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI

PARTIDUL MUNCITORESC UNIT POLONEZ

„Autoconducerea muncitorească - cea mai largă formă 
de participare a clasei muncitoare la realizarea 

programului de dezvoltare a țării"
Din raportul prezentat de tovarășul EDWARD GIEREK

a reprezentanților autoconducerii muncitorești
la Consfătuirea națională

Cronica
Cu prilejul vizitei in țara noas

tră a delegației Consiliului Poporu
lui din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Mahmoud Hadid, mem
bru al Comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele consiliului, am
basadorul acestei țări la București, 
Walid Al Moualem, a oferit joi o 
recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale, deputati, 
oameni de cultură și artă, generali 
și ofițeri superiori.★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Andrei, a primit, joi dimi
neața, delegația Comisiei de politică 
externă a Parlamentului Republicii 
Elene, condusă de Emmanuel Cotrix, 
președintele comisiei, care face o vi
zită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
dintre România și Grecia, precum și 
unele aspecte internaționale de inte
res reciproc.

Parlamentarii eleni au fost primiți 
în aceeași zi de patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. Justin Moisescu.

în cursul zilei, delegația a vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România și Combinatul pe
trochimic de la Brazi.

A fost prezent Dimitri A. Papa- 
dakis, ambasadorul Republicii Elene 
la București. ★

Tovarășul Ion Ursu. președintele 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie, a avut joi o întrevedere 
cu dr. Pedro Obregon, președintele 
Consiliului național pentru cercetare 
științifică și tehnologică (CONICIT) 
din Venezuela.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
în continuare. în spiritul înțelegeri
lor la nivel înalt româno-venezue- 
lene. a colaborării si -cooperării știin
țifice si tehnologice dintre cele două 
țări, s-a procedat la un schimb de 
informații cu privire la experiența 
dobîndită în domeniul organizării si 
conducerii activității științifice și 
tehnologice.

Președinții celor două instituții 
științifice au semnat un protocol prin 
care s-au stabilit noi obiective si ac
țiuni de colaborare si cooperare teh
nico-științifică.

Au participat reprezentant! ai 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie, ai. Ministerului Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

Oaspetele venezuelean a vizitat în 
cursul zilei institute de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică si 
de învățămint superior.★

Cu prilejul celei de-a X-a aniver
sări a revoluției socialiste irakiene, 
joi după-amiază a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală, organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, oameni de

zilei
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Dhiab M. Al-Al- 
gawi, ambasadorul Republicii Irak 
la București, și membri ai am
basadei. ★

La Centrul demografic O.N.U.— 
România, cu sediul la București, a 
avut loc. joi după-amiază. închide
rea celui de-al treilea curs postuni
versitar cu tema : „Populație și dez
voltare social-economică". destinat 
cadrelor din țările în curs de dez
voltare.

La acest curs au participat specia
liști. bursieri ai Organizației Națiu
nilor Unite, din Algeria. Benin, Gui
neea. Laos, Mali. Togo. Tunisia. Zair 
Si din tara noastră.

La festivitatea de Închidere au 
rostit alocuțiuni Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învătămintului, 
președintele Consiliului de adminis
trație al CEDOR, Olimpia Solomones- 
cu. președintele Comisiei naționale 
de demografie, Ferdinand J. C. M. 
Rath, directorul Centrului demogra
fic O.N.U.—România.

Din partea absolvenților a luat cu- 
vintul Kahozi Mwalu. din Zair, care 
a mulțumit pentru temeinica pre
gătire dobîndită la curs, pentru a- 
tentia și ospitalitatea de care s-au 
bucurat în timpul șederii în Româ
nia.

Au asistat Bertram Hutchinson, 
din partea Diviziei Populației din 
cadrul O.N.U., experti străini și ru
mâni ai organismelor O.N.U.. șefi ai 
unor misiuni diplomatice, al ti repre
zentanți ai corpului diplomatic a- 
creditati la București.★

în zilele de. 9 la 13 iulie a.c., la in
vitația Comitetului foștilor luptători 
antifasciști și a Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, ne-a vizitat țara o dele
gație angoleză, condusă de secretarul 
de stat pentru problemele foștilor 
combatanți, Jose Cesar Augusto Ki- 
luanji, membru al C.C. al Partidului 
Muncii.

într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au avut loc discuții la care, din 
partea română, au participat tovarășii 
Nicolae Guină, președintele C.F.L.A., 
și Mihai Burcă, vicepreședinte al Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist.

Șeful delegației angoleze și-a ex
primat recunoștința față de partidul 
și guvernul țării noastre pentru spri
jinul acordat poporului angolez în 
lupta sa contra neocolonialismului, 
pentru independență și securitatea 
națională a țării sale.★

Tovarășul Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a pri
mit, joi după-amiază. pe A. S. Da- 
jani, directorul Centrului de infor
mare O.N.U. la București, care în
deplinește în prezent și funcția de 
reprezentant rezident al P.N.U.D. în 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a înmi- 
nat un steag reprezentînd emblema 
Conferinței O.N.U. pentru cooperare 
tehnică între țările în curs de dez
voltare. manifestare care va avea loc 
la Buenos Aires între 30 august și 
12 septembrie, precum și un mesaj 
al secretarului general al conferin
ței, Bradford Morse.

(Agerpres)

După cum s-a relatat, la Varșovia 
s-au desfășurat recent lucrările celei 
de-a doua Consfătuiri a reprezen
tanților autoconducerii muncitorești 
din R.P. Polonă, la care tovarășul 
EDWARD GIEREK, primul secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. a prezentat 
raportul „Autoconducerea muncito
rească — cea mai largă formă de 
participare a clasei muncitoare la 
realizarea programului de dezvoltare 
cu succes a tării".

Arătînd că scopul consfătuirii este 
analizarea modului în care au fost 
aduse la înfăptuire hotăririle celei de 
a doua Conferințe Naționale a 
P.M.U.P. — care a avut loc cu sase 
luni în urmă — si stabilirea sarcinilor 
actuale, raportorul s-a referit, pe 
larg, la situația social-economică a 
tării.

Conform orientărilor stabilite de cea 
de-a doua Conferință Națională — se 
arată în raport — s-a acordat atenție 
prioritară dezvoltării producției de 
bunuri industriale, producției agri
cole. economiei alimentare. Pentru 
asigurarea creșterii mai accentuate în 
aceste sectoare au fost alocate fonduri 
suplimentare de investiții. A fost asi
gurată. de asemenea, creșterea cores
punzătoare a locurilor de muncă. Ca 
urmare a eforturilor oamenilor mun
cii. sînt înlăturate, treptat, unele 
tensiuni înregistrate, tinzîndu-se con
secvent spre realizarea obiectivelor 
social-economice stabilite. S-a obtinut 
un progres substanțial în producția 
materială, care, în pofida dificultă
ților în aprovizionarea cu materii 
prime si materiale, a crescut în prima 
jumătate a anului cu aproape 6 la 
sută. în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut.

în același timp s-au obtinut rezul
tate bune în domeniul construcției de 
locuințe. în cursul primelor cinci luni 
fiind date în folosință, pentru popu
lația necuprinsă în agricultură. 53 600 
locuințe, adică cu 26 la sută mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
precedent.

S-a înregistrat. în continuare, o 
creștere a veniturilor oamenilor mun
cii. retribuția medie din sectorul so
cialist a crescut cu Încă 240 de zloțl, 
în timp ce alocațiile de stat pentru 
asigurări sociale au sporit in prima 
jumătate a anului cu 20 ia sută.

Printre sarcinile economice impor
tante. potrivit hotărîrilor Conferinței 
Naționale, un loc-cheie a revenit con
solidării poziției Poloniei în colabo
rarea economică internațională, echi
librării schimburilor comerciale, creș
terii exportului si gospodăririi rațio
nale a mijloacelor destinate importu
lui. In acest sector — se arată în 
raport — realizarea obiectivelor nu se 
desfășoară în mod uniform : a cres
cut insuficient exportul, al cărui

volum este direct proportional cu 
posibilitățile de import ; de asemenea, 
importurile nu se realizează suficient 
de rational — ceea ce impune sarcini 
sporite tuturor întreprinderilor, atît 
industriale, cit si de comerț exterior.

Arătînd. în continuare, că au fost 
date in funcțiune în prima jumătate 
a anului un sir de obiective eco
nomice. raportul a apreciat că. în 
ciuda acestor rezultate incontestabile, 
realizarea investițiilor nu poate fi 
considerată ca satisfăcătoare. Au fost, 
de asemenea, relevate unele defici
ente in ce privește aprovizionarea 
populației cu diferite produse ali
mentare. Exprimînd convingerea că, 
prin eforturile unite ale oamenilor 
muncii, aceste probleme vor fi solu
ționate cu succes, raportul a trasat o 
serie de sarcini concrete în această 
direcție, vizînd îmbunătățirea structu
rii producției sl adaptarea mai bună 
a sortimentului la necesități, gospo
dărirea rațională a materiilor prime 
si materialelor, a combustibililor si 
energiei, creșterea in continuare a 
recoltelor si producției alimentare, 
extinderea bazei zootehnice. îmbună
tățirea aprovizionării pieței. întărirea 
disciplinei muncii si utilizarea rațio
nală a timpului de muncă, valorifi
carea cît mai deplină a potențialului 
tehnico-stiintific propriu, cît si a 
experienței stiintei si tehnicii mon
diale.

Una din cerințele principale pen
tru realizarea țelurilor construcției 
socialiste — a reliefat, în continua
re, raportorul — o constituie întă
rirea permanentă a democrației so
cialiste, perfectionarea conținutului 
ei — în acest cadru un rol deose
bit revenind autoconducerii obștești.

Sîntem interesați, se arată în ra
port, în dezvoltarea tuturor forme
lor de autoconducere, la orașe ca și 
la sate. O atenție deosebită acordăm 
autoconducerii muncitorești. Ea re
prezintă principala formă de coparti
cipare a clasei muncitoare la con
ducerea uzinelor. însemnătatea au
toconducerii muncitorești decurge din 
poziția socială a clasei muncitoare, 
din rolul său conducător în construc
ția socialistă. Sfera de activitate a 
autoconducerii muncitorești este. In 
primul rînd, industria, cel mai pu
ternic și modern sector al economiei 
naționale, a cărui dinamică hotărăște 
forța economică a tării.

Relevînd că problemele actuale ale 
activității- autoconducerii muncitorești 
au fost recent analizate de Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P., în raport 
se arată că Biroul Politic a reco
mandat să se asigure traducerea 
consecventă în viată a atribuțiilor 
autoconducerii muncitorești, utili
zarea acestei pîrghii în rezol
varea tuturor problemelor impor-

tante ale întreprinderilor, organizarea 
periodică de ședințe pentru contro
lul îndeplinirii hotăririlor adoptate. 
Este necesar să se lărgească auto
conducerea muncitorească in toate 
unitățile și întreprinderile de stat, 
ceea ce va crea condiții pentru în
tărirea în continuare a rolului con
ducător al clasei muncitoare.

In centrul atenției autoconducerii 
muncitorești trebuie să se afle pro
blemele eficienței producției. Tocmai 
în această direcție trebuie perfecțio
nate modalitățile de funcționare a 
autoconducerii muncitorești, care să 
se concentreze, in primul rind, asu
pra dezbaterii în colectiv a proble
melor fundamentale ale întreprinde
rilor. asupra căilor de realizare a sar
cinilor stabilite.

O mare însemnătate se acordă 
funcției de control a autoconducerii 
muncitorești privind utilizarea efi
cientă a resurselor de muncă, uma
ne și materiale, ritmicitatea și cali
tatea producției, reducerea cheltuie
lilor de producție. Pentru asigurarea 
unei activități mai eficiente, trebuie 
îmbunătățită, in continuare, funcțio
narea prezidiilor autoconducerii mun
citorești. ca organe executive perma
nente. Conferințele autoconducerii și 
prezidiile lor au obligația să se o- 
cupe de repartizarea corespunzătoa
re și utilizarea justă a fondurilor în
treprinderilor, de politica de cadre, 
acordarea premiilor, repartizarea co
respunzătoare a locuințelor. Auto
conducerea muncitorească trebuie, de 
asemenea, să inspire și să organizeze, 
ca mișcări sociale, acțiunile pentru 
calitatea superioară a producției, în
trecerea socialistă, inovațiile și ra
ționalizările in muncă.

In raport se arată, In continuare, 
că autoconducerea muncitorească con
stituie temelia alianței clasei mun
citoare cu intelectualitatea, a unirii 
membrilor de partid cu cei fără de 
partid. Activitatea din acest domeniu 
are o mare însemnătate pentru u- 
nitatea moral-politică a poporului, 
pentru adîncirea și consolidarea aces
tei unități.

In felul acesta vede Partidul Mun
citoresc Unit Polonez — subliniază 
raportul In încheiere — Însemnăta
tea socială, rolul creator, atribuțiile 
și răspunderea autoconducerii mun
citorești. De modul cum muncesc e- 
fectiv activiștii din organele auto- 
conduceril muncitorești depinde 
transformarea acesteia, la nivelul 
fiecărei întreprinderi și în întreaga 
tară, într-o puternică forță, care să 
stimuleze înfăptuirea programului de 
dezvoltare, in continuare, a țării, 
program elaborat împreună cu cla
sa muncitoare, cu poporul, pentru 
binele și bunăstarea sa.

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

LA TIMIȘOARA, IN CADRUL „DACIADEI1*
• „Cupa U.T.C. la atletism" • „Pentatlonul atletic

școlar" • „Concursul de ștafete al elevilor"
In desfășurarea ediției de vară a 

„Daciadei", la Timișoara sînt pro
gramate finalele unor mari manifes
tații sportive de masă, organizate de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, al organelor locale de ti
neret și de sport.

Astfel, în zilele de 16 și 17 iulie, 
pe stadionul timișorean „1 Mai" vor 
avea loc finalele „Cupei U.T.C. la 
atletism", pentru băieți (probe : 100 
m.' plat. 1 500 m., lungime, înălțime 
și greutate) și fete (100 m. plat, 800 
m„ lungime, înălțime și greutate), o 
competiție nou creată de U.T.C. pen
tru a contribui la propășirea atletis
mului național. De asemenea, sint 
programate întrecerile finale ale 
celei de-a doua ediții a „Concursu
lui de ștafete al elevilor" (800 m + 
400 m + 200 m + 100 m ; 400 m + 
200 m 4- 100 m și 4X200 m). In 
sfirșit, in aceleași zile, se vor disputa 
și finalele de-acum tradiționalului 
„Pentatlon atletic școlar", altă com
petiție importantă, inclusiv pentru

selecția viitorilor performeri din rin- 
durile elevilor.

Se prevede participarea la cele 
trei întreceri finale a unui număr 
total de 900 de tineri și elevi, băieți 
și fete, ciștigători ai etapelor jude
țene.

Cu prilejul acestor competiții, sînt 
programate și unele acțiuni cu ca
racter educativ pentru tinerii pa
triei : vizitarea cîtorva întreprinderi 
economice, o seară culturală și o 
gală de filme sportive.

Au început 
compionatele 

mondiale de scrimă
HAMBURG 13 (Agerpres). — Cea 

de-a 34-a ediție a campionatelor mon
diale de scrimă a început la Ham
burg cu proba masculină de floretă 
la care participă 131 de concurenți 
din 26 de țări. în primul tur, scrime- 
rul român Tudor Petruș s-a clasat 
pe primul loc in grupa J cu 4 vic
torii intrecînd pe japonezul Masua- 
ka, vest-germanul Bach, spaniolul 
Ojeda și danezul Road. Din echipa 
română s-au mai calificat pentru 
turul doi P. Buricea, F. Nicolae, M. 
Țiu și P. Kuki.

BOX: Organizatorii ploieșteni 
au pregătit cu grijă galele de selecție

• AEROGLISOAREIN 
CANALUL MINECII. în
ceputul lunii iulie a marcat de
butul lansării în Canalul Mîne- 
cii a călătoriilor cu aeroglisoa- 
re de tip N 500, (in imagine), 
construite în șantierele navale

franceze Sedam. Aceste ambar
cațiuni pe perne de aer, ce pot 
transporta 400 de pasageri și 60 
de autoturisme, ating o viteză 
de 110 km pe oră. Mulți consi
deră că, în condițiile cind să
parea unui tunel sub canal con

tinuă să rămînă o perspectivă 
îndepărtată, generalizarea aces
tui mijloc de transport este sin
gura modalitate eficientă de 
preluare a traficului tot mai in
tens între cele două țărmuri ale 
Minecii.

• PREFERINȚELE... 
ASPIRINEI. Aspirina, admi
nistrată în doze mici, zilnic, re
duce considerabil riscul conges
tiilor cerebrale — dar, lucru cu
rios și, deocamdată, inexplicabil 
— numai la bărbați. Pe par
cursul a șapte ani, o echipă de 
medici de la Universitatea din 
Ontario, Canada, a ținut sub ob
servație un număr de 585 pa- 
cienți care suferiseră de acci
dente vasculare. Tratînd o par
te dintre ei cu aspirină și o alta 
cu medicamente ce nu conțineau 
aspirină, s-a putut constata la 
bărbații din primul grup o in
cidență cu 48 la sută mai mică a 
cazurilor de congestie cerebrală.

TENIS
în ziua a treia a turneului in

ternational de tenis de la Forest 
Hills, la care participă ca invitați 12 
jucători. Ilie Năstase (România) a ob
tinut a doua victorie consecutivă in- 
vingindu-1 cu 6—2, 6—2 pe australia
nul John Alexander. Al.te rezultate : 
Fibak (Polonia) — Newcombe (Aus
tralia) 6—1. 6—2 ; Stockton (S.U.A.)— 
Fleming (S.U.A.) 7—6, 3—6. 6—3 ; 
Gerulaitis (S.U.A.) — Rosewall (Aus
tralia) 6—3. 6—2.

Ringul pentru galele de selecție 
in lotul olimpic a fost instalat la 
grădina clubului întreprinderii „1 
Mai". Grădina, îngrijit amenajată și 
destul de incăpătoare, a fost arhi
plină ; aceasta pentru că organiza
torii ploieșteni, în primul rind har
nicul antrenor Emil Popa, au tipărit 
afișe mari și le-au răspîndit prin 
oraș. Publicul era format din cițiva 
spectatori în vîrstă, probabil de-o 
vîrstă cu vestitul campion ploieș
tean Gheorghe Popescu, rivalul lui 
Lucian Popescu, și mulți, foarte 
mulți tineri.

în schimb, lipseau oamenii „între 
două vîrste", un gol de generație 
■provocat probabil de regresul cam 
îndelungat al boxului ploieștean...

Cu privire la selecția propriu-zisă, 
subliniem că și la Ploiești s-au re
marcat cițiva tineri cu aptitudini 
pentru boxul de performanță. Tran
scriem după însemnările președinte
lui comisiei F.R.B., maestrul Ion

Popa : Roșu Eugen și Nicolae Nico
lae (cat. 51 kg), ambii de la Dacia 
Pitești — antrenor Gh. Preda ; Du- 
mitrașcu A., Negoiță Gh. și Voinescu 
C. (cat, 54 kg), toți trei de la B.C. 
Brăila — antrenor A. Zaibel ; Io- 
nescu Constantin (Prahova — antre
nor E. Popa), Hîrlea Marian (Voința 
Tîrgoviște — antrenor I. Tincău) și 
Stoian Nicolae (Alumina Slatina — 
antrenor L. Ionescu), toți la catego
ria 71 kg.

De la începutul săptăminii viitoa
re. va fi rindui Bacăului să găzdu
iască tineri boxeri selecționați din 
alte zece județe, printre care se nu
mără Galați și Constanța, cu puter
nice unități specializate. E de dato
ria organelor județene de sport, a 
cluburilor și asociațiilor din acele 
județe, precum, firește, a organiza
torilor băcăuani, să contribuie la 
reușita ultimului dintre turneele de 
selecție a lotului olimpic.

OE PRETUTINDENI
• INTERIORUL SOA

RELUI ÎSI DEZVĂLUIE 
SECRETELE. Cercetarea fe
nomenelor din interiorul corpu
lui solar, care presupune învin
gerea barierei optice pe care o. 
reprezintă suprafața Soarelui — 
o întreprindere considerată im
posibilă pînă în prezent — este 
acum realizabilă datorită unei 
metode de observație puse la 
punct de către un cercetător 
vest-german de la Institutul de 
fizică solară din Freiburg. Res
pectiva metodă a permis omului 
de știință să constate că mișca
rea de rotație este mai rapidă 
în interiorul stelei decît la su
prafața ei. Astfel, dacă la „e- 
cuatorul" solar viteza de rotație 
este de 1.9 km/sec, dincolo de 
10 000 kilometri adîncime. vite

za este cu 80 metri/sec mai 
mare.

• BACTERII CONSU
MATOARE DE ȚIȚEI. ° 
„armată" de bacterii mincâtoa- 
re de țiței a fost lansată zilele 
trecute in ocean pent.ru a cură
ța zona infestată in urma eșuă
rii peirolierului „Cabo Tamar", 
cu 62 000 tone țiței la bord, in
tr-o zonă situată la 530 km sud 
de Santiago de Chile, in apro
pierea coastelor. în opinia spe
cialiștilor. va mai trece insă o 
perioadă pină ce bacteriile res
pective. purtind numele de ,.pe- 
trobac-l“. iși vor face . datoria" 
de a curăța apele, avind in ve
dere cantitatea mare de țiței pe 
care o au de consumat.

• O DATĂ LA 60 000 
DE ANI. La „Merrit Hospital" 
din Oackland —S.U.A., s-au pe
trecut. la intervale de cîteva 
zile, o succesiune de evenimen

te cu totul ieșită din comun : 
trei tinere femei au născut fie
care cite trei gemeni. Fotografia 
de mai jos înfățișează pe feri- 
ciții părinți cu tinerele lor o-

drasle. O asemenea coincidență, 
a calculat un specialist de la U- 
niversitatea California, se poate 
repeta la un spital o dată la 
60 000 ani !

pent.ru
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„Președintele Nicolae Ceausescu se bucură 
de n mare reputație in lume 
pentru contribuția sa la rezolvarea 

problemelor internaționale"
Presa indiană subliniază conceptul șefului 
statului român cu privire la dezarmare, politica 
externă activă și constructivă a țării noastre

DELHI 13 (Agerpres). — în ultimul 
său număr, dedicat exclusiv proble
mei dezarmării, revista politică in
diană „The Contemporary", publică 
un amplu articol intitulat „Conceptul 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la dezarmare", în care este 
reflectată poziția activă și construc
tivă a României, personal a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu In a- 
ceastă problemă cardinală a vieții 
internaționale. Revista subliniază 
contribuția deosebită a președintelui 
României la găsirea căilor celor mai 
potrivite și eficiente de realizare în 
practică a dezideratului dezarmării, 
subliniind că „nu trebuie să se aș
tepte ca această problemă vitală să 
fie rezolvată numai la masa trata
tivelor; este necesar ca masele să 
lupte pentru a apăra prin propriile 
lor forțe viața, securitatea și viito
rul civilizației umane".

„România — se menționează In 
articol — acționează pentru trecerea 
de la discuții generale Ia măsuri 
practice, pornindu-se de la respon
sabilitatea fiecărui stat, și in primul 
rind a statelor posesoare de arme 
nucleare, față de cauza păcii șl secu
rității, de existența civilizației u- 
mane".

România consideră, de asemenea, 
— se arată în continuare — că efor
turile tuturor popoarelor trebuie să 
fie îndreptate în direcția dezarmării 
nucleare și că sînt necesare acțiuni

ferme pentru oprirea producerii de 
arme nucleare. lichidarea celor 
existente și interzicerea înarmării 
nucleare. Prezenta trupelor stră
ine pe teritoriul altor state ge
nerează, după părerea României, in
stabilitate, neîncredere și constituie 
un permanent pericol pentru pacea 
și securitatea popoarelor ; de aceea 
retragerea lor trebuie să fie consi
derată ca un imperativ în vederea 
destinderii și pentru asigurarea unei 
păci durabile. România se pronunță 
pentru desființarea blocurilor mili
tare și crearea de zone ale păcii, 
lipsite de arme nucleare.★

Revista indiană de probleme inter
naționale „Socialook" publică un 
amplu articol Întitulat „Vizita pre
ședintelui Ceaușescu In țările din 
Asia", dedicat vizitelor oficiale de 
prietenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în R.P. Chi
neză. R.P.D. Coreeană. R.S. Vietnam. 
R.D.P. Laos si Kampuchia Democra
tă si convorbirilor la nivel înalt pur
tate în capitalele Indiei și Iranului.

Articolul subliniază: „Președintele 
Nicolae Ceaușescu se bucură de o 
puternică reputație in lume, prin 
contribuția sa la rezolvarea diverse
lor probleme internaționale actuale. 
Acest rol este rezultatul politicii ex
terne a României, de dezvoltare a re
lațiilor cu tot mai multe state și 
forțe politice din lume".

agențiile de presă
întrevedere la Budapesta. 

Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. a avut o întrevedere cu 
Joergen Jensen, președintele P.C. din 
Danemarca. Au fost discutate aspec
te ale situației internaționale actuale, 
chestiuni referitoare la mișcarea 
muncitorească internațională si une
le probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări si partide — anunță agen
ția M.T.I.

Convorbiri sovieto-ame- 
ricano ^eneva ®u iua* «firșit 
convorbirile între ministrul de ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance. întîlnirea a prilejuit un 
schimb de păreri aprofundat în pro
bleme de interes comun, informează 
agenția T.A.S.S. O atenție deoșebită 
s-a acordat problemelor legate de 
semnarea unui nou acord privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive. Părțile au convenit să con
tinue schimburile de păreri.

Președintele Italiei, San* 
dro Pertini, l-a primit, joi, pe pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt, care se 
află în vizită la Roma, în calitate de 
președinte al „Comisiei indepen
dente pentru problemele dezvoltării 
internaționale". S-a procedat la un 
schimb de idei asupra problemelor

internaționale curente, cu accent pe 
ultimele inițiative de pace în Ori
entul Mijlociu. în aceeași zi, Willy 
Brandt a fost primit în audiență de 
Papa Paul al VI-lea.

in cadrul Festivalului de vară 
organizat in orașul Gyula din 
Ungaria, un colectiv al Teatru
lui de Stat din Tirgu Mures — 
secția română, a prezentat spec
tacolul cu piesa „Arvinte si Pe
pelea" de Vasile Alecsandri, 
care s-a bucurat de mult succes. 
Spectacolul a mai fost prezentat 
si in localitățile Mehkerek si 
Ketegyhaza.

Partidul Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) își reafirmă sprijinul 
pentru eforturile guvernului preșe
dintelui Spyros Kyprianou vizînd 
dejucarea unor planuri conspirative, 
se arată într-un comunicat dat pu
blicității de Biroul Politic al C.C. al 
A.K.E.L.. la sfîrșitul unei întîlniri a 
președintelui Ciprului cu o delegație 
a acestui partid. Documentul preci
zează că „Președintele Kyprianou a 
informat A.K.E.L. asupra unor com
ploturi care urmăresc asasinarea u- 
nor personalități politice cipriote 
pentru distrugerea frontului intern, 
răsturnarea guvernului și impunerea 
împărțirii insulei".

LA CONFERINȚA O.U.A.

Rezoluție împotriva 
regimurilor rasiste 
din Africa australă

KHARTUM 13 (Agerpres). — Con
ferința ministerială a Organizației 
Unității Africane, care-și desfășoară 
lucrările la Khartum, a adoptat un 
document privind embargoul petro
lier pentru Republica Sud-Africană 
și Rhodesia.

Conferința ministerială a recoman
dat, totodată, ca problema embargou
lui petrolier să fie prezentată la 
O.N.U.. in vederea adoptării eventua
le a unei rezoluții a Consiliului de 
Securitate in această problemă.

ÎN URMA REUNIUNII 

DE LA LUANDA

Dosarul Namibiei 
va fi examinat 

în Consiliul de Securitate
LUANDA 13 (Agerpres). — In 

urma convorbirilor care au avut loc 
între Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), și reprezentanții 
celor cinci state occidentale (S.U.A., 
Canada. Franța. R.F.G. și Marea Bri
tanic). membre ale Consiliului de 
Securitate, „anumite puncte ale pla
nului" prezentat de acestea în legă
tură cu soluționarea politică a situa
ției din Namibia „au fost clarificate"
— informează un comunicat oficial, 
dat publicității la Luanda. „Cele 
două părți — arată comunicatul — 
au căzut de acord să prezinte rezul
tatul acestor convorbiri Consiliului 
de Securitate al O.N.U.. deschizind 
astfel calea spre o .soluționare a pro
blemei namibiene".

Potrivit agenției U.P.I., Consiliul de 
Securitate al O.N.U. urmează' să pro
cedeze la examinarea planului de re
zolvare politică a situației din Na
mibia in următoarele două săptămini.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— în cadrul unei conferințe de presă 
organizate, joi, la New York, secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. a afirmat că au fost făcute 
deja toate pregătirile în vederea sta
bilirii unei „prezențe" a Națiunilor 
Unite în Namibia.

Șeful statului libian l-a primit pe ministrul român 
la Președinția Republicii

TRIPOLI 13 (Agerpres). — Moam- 
mer El Geddafi. secretar general 
al Congresului General Popular al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, a primit pe Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului 
de consilieri al președintelui Repu
blicii.

Cu acest prilej, a fost transmis un 
mesaj din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind, Moammer El Geddafi 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut frățesc, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate pentru po
porul român prieten.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție stadiul raporturilor de 
prietenie dintre țările noastre și s-a 
exprimat dorința de a se întreprinde 
noi acțiuni de natură să dezvolte șl 
să consolideze prietenia șl colabora
rea dintre popoarele român și libian.

Moammer El Geddafi a evidențiat 
importanța deosebită pe care au a- 
vut-o convorbirile sale cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl șl-a exprimat 
dorința de a continua dialogul fruc
tuos și sincer cu șeful statului român, 
de a efectua, la o dată convenabilă 
ambelor părți, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri ale secretarului general al O.N.U. • întîlnire a 
președintelui Egiptului cu ministrul apârârii al Israelului • La 

Beirut situația se menține calma
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut întrevederi la se
diul Națiunilor Unite cu ambasado
rii Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite — state care asigură copre- 
ședințla Conferinței de pace de la 
Geneva In problema Orientului Mij
lociu. întîlnirea face parte din con
sultările organizate de secretarul ge
neral pentru sondarea posibilităților 
de reluare a negocierilor de pace în 
Orientul Mijlociu cu sprijinul Națiu
nilor Unite.

VIENA 13 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
El Sadat, l-a primit, joi, la hotelul 
„Fouchil" din Salzburg, pe minis-

transmit:
La Port of Spain, prlmul 

ministru al Republicii Trinidad-To
bago. Eric Eustace Williams, a avut 
o convorbire prietenească cu Ken 
Biao. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, care se află In- 
tr-o vizită oficială de prietenie la in
vitația guvernului acestei țări. S-a 
efectuat un schimb de opinii privind 
extinderea cooperării bilaterale.

Sesiunea Consiliului Na
țional al P.C. din India8 8VUt 
loc la Delhi. A fost examinată si
tuația economică si politică din tară, 
în rezoluția adoptată se face apre
cierea că „numai o alternativă de
mocratică. de stînga. poate soluționa 
problemele națiunii și conduce tara 
pe calea progresului continuu".

Vulcanul Krakatoa, din 
Indonezia, a cărui erupție din au
gust 1883 a provocat moartea a 
36 000 de persoane, aruncă din nou 
fum șl cenușă. Martori oculari 
afirmă că un nor uriaș de fum do
mină cele patru insule ce alcătuiesc 
grupul Krakatoa. în erupția de 
acum 95 de ani, trei sferturi din 
insula cea mai mare a grupului, 
o suprafață de 28 kilometri pătrați, 
au dispărut.

Preocupări actuale 
în dezvoltarea 

economiei iugoslave
BELGRAD 13 (Agerpres). — în 

raportul prezentat Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, Andrei Marinț, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, a arătat că in îndeplinirea 
planului cincinal 1976—1980 un efort 
deosebit s-a depus pentru realizarea 
investițiilor în principalele ramuri 
ale economiei. în 1977, proiectelor 
prioritare le-au fost rezervate 65 la 
sută din totalul investițiilor, față de 
55 la sută in 1976. Pentru viitor, a 
spus Marinț, unul din obiectivele 
principale este realizarea unei rate 
de creștere economică de 5.8 la sută.

Pe de altă parte, vicepreședintele 
a subliniat necesitatea adoptării unei 
politici energetice la nivel național, 
care să se bazeze pe o structură 
rațională a producției, consumului și 
transportului de energie și pe reali
zarea unui echilibru între producția 
internă și importurile de energie.

sărbătoarea națională a franței

Excelenței Sale
Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
Palatul EIys6e 

PARIS
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Franceze, adresez Excelenței 

Voastre cele mai calde felicitări, împreună cu urările mele de fericire 
personală și de prosperitate pentru poporul francez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
româno-franceze se vor amplifica și dinamiza în viitor spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

trul apărării al Israelului, Ezer Weiz- 
man — informează agenția M.E.N.

La întrevedere au luat parte vi- 
cepremierul și ministrul egiptean de 
război, Mohamed El Gamassy, șl 
ministrul de externe, Mohamed Ibra
him Kamel.

LONDRA 13 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, David Owen, a avut la Lon
dra întrevederi separate cu regele 
Hussein al Iordaniei, și Shimon Pe
res, liderul Partidului Muncii — de 
opoziție — din Israel. în centrul con
vorbirilor desfășurate s-au aflat di
ferite aspecte ale situației din Orien
tul Mijlociu.

BEIRUT 13 (Agerpres). — La o 
săptămînă de la încetarea luptelor 
violente dintre efective ale Falange
lor libaneze și unități ale Forței Ara
be de Descurajare (F.A.D.), situația 
la Beirut se menține in general cal
mă — relatează agențiile de presă.

Pe olan politic, se desfășoară o vie 
activitate menită să ducă la reinstau- 
rarea securității pe întreg teritoriul 
tării. în acest context, premierul 
Selim Al-Hoss a avut în ultimele 
două zile o serie de întrevederi cu 
personalități ale vieții politice, iar 
președintele Camerei Deputatilor. 
Kamel El-Assad. reîntors din vizita 
la Damasc, unde a conferit cu pre
ședintele Hafez Al-Assad și cu alte 
oficialități, l-a informat pe președin
tele Elias Sarkis asupra rezultatelor 
convorbirilor sale In capitala siriană.

Pregătiri In vederea 
Conferinței țărilor nealiniate

BELGRAD 13 (Agerpres). — în ca
drul unei ședințe a Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia, a fost examinată, 
printre altele, și o informare în le
gătură cu pregătirile efectuate în ve
derea Conferinței la nivel ministe
rial a țărilor nealiniate, care ur
mează să aibă loc între 25 și 29 iu
lie, la Belgrad — informează agen
ția Taniug. Apreciind pozitiv stadiul 
pregătirilor, Prezidiul R.S.F.I. și-a 
exprimat încrederea că „apropiata 
Conferință de la Belgrad va contri
bui la întărirea unității țărilor ne
aliniate și a capacității de acțiune a 
mișcării nealiniaților" în lupta pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale, împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismului și a 
tuturor formelor de dominație străină.

Măsuri 
ale autorităților afgane

KABUL 13 (Agerpres). La Kabul 
a avut loc o ședință a Consiliului 
Democratic Republican Revoluționar 
al Afganistanului. A fost adoptat un 
decret privind anularea datoriilor a- 
cumulate de țăranii săraci fată de 
cămătari. Această măsură este con
siderată drept un pas spre lichidarea 
deplină a relațiilor feudale în țară. 
A fost discutată, de asemenea, pro
blema statutului armatei, fiind adop
tat decretul privind abrogarea privi
legiilor ofițerilor.

PORTUGALIA

Diferendul din sinul coaliției 
guvernamentale

LISABONA 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei. Mario 
Soares, a avut o întrevedere cu Diego 
Freitas do Amarai, președintele Cen
trului Democratic și Social — forma
țiune care participă la coaliția gu
vernamentală, alături de Partidul 
Socialist.

După convorbiri, liderul C.D.S. a 
apreciat că este posibilă rezolvarea 
diferendului din sinul coaliției gu
vernamentale și a precizat că parti
dul său, care solicită „o profundă 
remaniere ministerială și o mai bună 
definire a sarcinilor prioritare ale 
guvernului, nu dorește să provoace o 
ruptură".

Comentînd disensiunile apărute 
Intre formațiunile politice care par

ticipă la coaliția guvernamentală din 
Portugalia, agenția France Presse 
consideră că organele de conducere 
ale Centrului Democratic și Social, 
supuse unor presiuni din partea ele
mentelor conservatoare ale partidu
lui, urmăresc aplicarea unei politici 
sociale și economice adaptate la 
perspectiva unei opțiuni vest-euro- 
pene a Portugaliei. în centrul discu
ției se află cîteva probleme. între 
care reforma agrară, naționalizările 
și asistenta sanitară, inițiate pe linia 
continuării procesului de democrati
zare din Portugalia, față de care cele 
două formațiuni politice membre ale 
coaliției guvernamentale au puncte 
de vedere diferite.

APARTHEIDUL PE
1

Așa cum se știe, 1978 a fost proclamat, printr-o ho- 
tărire a O.N.U., ANUL INTERNAȚIONAL ÎMPO
TRIVA APARTHEIDULUI. în acest cadru, în întreaga 
lume se desfășoară ample acțiuni și manifestări prin 
care popoarele, forțele progresiste de pretutindeni se 
ridică eu hotărîre împotriva practicilor odioase ale 
politicii de discriminare rasială promovată de auto
ritățile din Republica Sud-Africană, cer să se pună 
capăt represiunilor crîncene la care continuă să fie 
supusă populația africană hiajoritară, să se asigure 
condiții pentru dezvoltarea liberă, neîngrădită, pen
tru afirmarea deplină a drepturilor acestei populații.

Necesitatea imperioasă a lichidării apartheidului este 
pusă, de asemenea, în evidență în diferite foruri in
ternaționale, cel mai recent exemplu fiind reuniunea 
la nivel ministerial al Organizației Unității Afri
cane, care a inclus această problemă la loc central 
pe ordinea de zi a viitoarei conferințe la nivel înalt, 
ce urmează să aibă loc in curînd la Khartum.

Din multitudinea datelor și situațiilor profund in
criminatorii pentru regimul sud-african, dezvăluite cu 
prilejul Anului internațional de acțiune împotriva 
apartheidului, reproducem mai jos cîteva secvențe.

Excelenței Sale Domnului RAYMOND BARRE
Prim-ministru al Guvernului Republicii Franceze

PARIS
La sărbătoarea națională a poporului francez vă adresez calde felicitări. 

Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
Exprim convingerea că vor cunoaște o permanentă dezvoltare In toate 

domeniile relațiile de tradițională prietenie și de fructuoasă cooperare dintre 
România și Franța.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Parisul și-a cîștigat cu secole în 
urmă nu numai faima de „oraș- 
lumină", devenind un puternic fo
car de cultură, ale cărui iradieri 
au străbătut pînă departe, dar și 
aceea de „oraș-muzeu", încărcat 
de vestigii de o inestimabilă va
loare istorică. De-a lungul timpu
lui, francezii s-au preocupat cu 
consecvență și pasiune de îmbogă
țirea, conservarea și punerea în 
valoare a patrimoniului lor istoric, 
cuprinzînd peste 30 000 de monu
mente.

De un singur monument au vrut 
francezii să se despartă — Bastilia, 
simbol al împilării și reactiunii 
feudale. La 14 iulie 1789, închisoa
rea, fortăreață a nedreptății și urii, 
a fost ștearsă din istorie. în nu
mele idealurilor generoase ale „li
bertății, egalității și fraternității", 
sub clocotul înnoitor al revoluției 
burghezo-democratice, care a des
chis un proces al prefacerilor la 
scara întregului continent. Astăzi, 
din zidurile sinistre au mai rămas 
doar cîteva lespezi, ce sînt expuse 
în labirintul subteran al metroului. 
Iar Piața Bastiliei se transformă, 
în fiecare seară de 14 iulie, într-o 
vastă scenă a dansului și bucuriei 
populare.

Evenimentele de la 1789 șl cele 
care le-au urmat pe linia adîncirii 
transformărilor revoluționare au 
avut ecou și în țările române. Este, 
astfel, știut că în zilele revoluției 
de la 1848, marele revoluționar de
mocrat Nicolae Bălcescu a primit 
la Paris botezul focului. Mai tîrziu, 
„pașoptiștii" români exilați s-au 
bucurat de ospitalitatea Franței. 
Revoluționari români au luptat și 
s-au jertfit pe baricadele Comunei 
din Paris. Mai aproape de zilele 
noastre, în analele rezistenței fran
ceze împotriva hitlerismului și-au 
înscris numele și luptători români. 
O coincidentă cu valoare de sim
bol o reprezintă, fără îndoială, eli
berarea concomitentă a Bucureștiu- 
lui și Parisului de sub ocupația na
zistă.

Pornind de la asemenea bogate 
tradiții, stimulate de afinitățile 
lingvistice și culturale, prietenia și 
colaborarea dintre poporul român 
și poporul francez s-au întărit 
de-a lungul deceniilor, în cronica 
nouă a acestor relații adăugîndu-se 
numeroase alte mărturii elocvente. 
Mai ales în ultimii ani, legăturile 
dintre cele două țări au cunoscut 
o înflorire continuă, bazîndu-se pe 
aplicarea principiilor suveranității, 
independenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc — dezvoltarea

relațiilor româno-franceze llustrînd 
sugestiv rodnicia acestor norme 
fundamentale ale coexistenței paș
nice.

Vizita la Paris a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, precedată 
de vizita la București a fostului 
președinte al Franței, generalul 
Charles de Gaulle, precum și întîl
nirea dintre președintele României 
și președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, la Helsinki, cu 
ocazia Conferinței la nivel înalt 
pentru securitate și cooperare euro
peană, au dat un impuls hotărâtor 
amplificării și diversificării coope
rării prietenești pe multiple pla
nuri, în folosul ambelor țări și 
popoare. în interesul destinderii și 
înțelegerii internaționale. Este sem
nificativ că schimburile reciproce 
de mărfuri au atins în prezent un 
volum de două ori mai mare față 
de anul 1970, urmînd să se duble
ze, pe baze echilibrate, în 1980 
comparativ cu 1975. S-au extins și 
diversificat continuu formele mo
derne de cooperare economică șl 
tehnico-științifică. In Franța Ișl 
desfășoară activitatea 5 societăți 
mixte de comercializare a produ
selor industriei românești, în timp 
ce în tara noastră funcționează so
cietatea mixtă de cooperare în pro
ducție în domeniul electronicii 
medicale și societatea mixtă româ- 
no-franceză „OLTCIT" pentru pro
ducerea și comercializarea de auto
turisme. Recent, în cadrul sesiunii 
de anul acesta a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare econo
mică. științifică și tehnică româno- 
franceză, s-au adoptat măsuri pen
tru finalizarea de către întreprin
derile și firmele din cele două țări 
a unor noi acțiuni de cooperare, 
îndeosebi în domeniul construc
țiilor de mașini, aeronauticii, in
dustriei electronice și electroteh
nice, informaticii, industriei chi
mice și petrochimice, precum și 
în domeniul cercetării științifice și 
tehnologice.

Sub aceste auspicii deosebit de 
favorabile, este neîndoios că vizita 
oficială pe care președintele Fran
ței o va efectua în România, în 
lunile următoare, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, va 
deschide noi și largi perspective 
relațiilor de prietenie româno- 
franceză, va ridica pe o treaptă 
superioară colaborarea multilate
rală dintre România și Franța, 
mareînd, totodată, o contribuție 
importantă la cauza păcii și des
tinderii în Europa și in lume.

Viorel POPESCU

BANCA ACUZĂRII

In „Țara gratiilor" lagârele da 
internare proliferează

Zilnic - 1000 de africani anchetați 
și judecați

în 1978 se împlinesc 
trei decenii de la ve
nirea la putere a 
Partidului Național, 
odată cu care apart
heidul — practică mai 
veche în această țară 
— a fost instituționa- 
lizat, perfecționat și 
generalizat la scara 
întregii țări. Din le
gislația acestui inter
val de timp, îndrep

tată spre unicul scop 
al împilării unei ma
jorități covirșitoare de 
20 de milioane de 
africani de către o 
minoritate de £ mi
lioane de albi, spi
cuim : „legea înre
gistrării populației" 
(1950), „legea comba
terii comunismului"

(1950), „legea bantus
tanelor" (1959), „legea 
organizațiilor ilegale" 
(1960), „legea teroris
mului" (1967). Numă
rul legilor rasiste 
atinge astăzi 200!

In baza acestor legi 
draconice, zilnic sînt 
anchetați și judecați 
i nnn de africani.

Din documentele oficiale sud-africane, sau ce 
înseamnă „dezvoltarea separată a raselor44

• „Este ilegal pentru un alb și un om de culoare să bea împreună 
o ceașcă de ceai, dacă nu s-a obținut o autorizație specială în acest sens".

• „Dacă o persoană de culoare se așază pe o bancă, într-un parc 
rezervat albilor, este pasibilă de o amendă de 400 de ranzl, sau de trei 
ani închisoare sau de 10 lovituri de bici, ori de două din aceste trei 
pedepse".

© „Orice african care se stabilește in orașul unde își are locul de 
muncă nu are dreptul să-și aducă cu el soția și copiii".

„Muncă civilizată” și „muncă necivilizată”
Una din cele mai absurde din le

giuirile apartheidului este așa-numi- 
ta legislație a muncii care face o 
delimitare netă intre ..munca civili
zată" — care, conform definiției ofi
ciale, ar corespunde capacității și 
nivelului general al europenilor — 
și „munca necivilizată" — rezervată 
africanilor. Această barieră rasială 
reglementează dintru inceput condi
țiile de muncă și salarizare pentru 
cei j g milioane muncitori albi, p« 
de o parte, și cei J JJ milioane de 
muncitori negri, metiși, asiatici, sor

tiți a presta muncile cele mai grele 
și necalificate, pe de altă parte. 
Este, de altfel, grăitor faptul că 
africanii asigură 90 la sută din for
ța de muncă in industria minieră, 
70 la sută în construcții, 82 la sută 
din muncitorii agricoli din așa-nu- 
mitele zone albe. Pe inlreaga eco
nomie, venitul mediu al unui alb 
era, la începutul deceniului nostru, 
de 14 ori mai mare decît al unui 
african. Această disproporție nu a 
făcut decît să se adîncească cu tre
cerea anilor.

Prăpastia dintre salariile unui 
muncitor alb și ale unui mun
citor african crește continuu. 
Astfel, dacâ în 1971, în indus
trie, diferența între salariul me
diu al unui african — de 
ranzi — și salariul mediu al 
unui alb — 357 de ranzi — era 
de 297 de ranzi, în 1973 aceas
tă diferență s-a mărit la 3Q9 
ranzi, pentru ca în 1974 să 

ajungă la 386 ranzi

Recorduri 
ale discriminării, 

recorduri 
ale absurdului...

In domeniul asistenței sanitare se 
constată cele mai absurde și revol
tătoare situații pe .care mintea ome
nească le poate imagina. Nenumă
rate sînt cazurile cind un negru, 
aflat în stare disperată, să nu aibă 
nici cea mai mică șansă de salvare, 
dacă în localitatea respectivă nu 
există decît spital pentru albi, sau 
ca un alb să prefere să-și pericli
teze viața decît să accepte o trans
fuzie de sînge donat de un negru...

Invățămîntul și educația sînt și 
ele structurate în funcție de culoa
rea pielii.

• Dacă pentru un elev alb chel
tuielile de invățămint se cifrează la 
696 dolari, pentru unul negru, la 
numai 45 dolari, adică de aproape 
16 ori mai puțin.
• Dacă la fiecare 20 elevi albi re

vine un învățător, în ce privește 
elevii africani, proporția este de 
60 ia un învățător.
• In rindul africanilor ponderea 

analfabetismului este de gQ la sută.
• In timp ce invățămintul gene

ral este gratuit pentru albi, africa
nii sint obligați să-și cumpere ma
nualele și să plătească taxe școlare.

Soweto - un simbol al hotărîrii de luptă
Soweto — oraș-sateîit 

din preajma Johannes- 
burguiui, cu peste 1,2 mi
lioane de locuitori — este 
doar unul din numeroa
sele „cartiere-dormitor" 
plasate la periferia ma
rilor orașe sud-africane, 
ghetouri mizerabile cu 
barăci insalubre înșiruite 
de-a lungul a kilometri 
de drum desfundat, în care 
africanii au obligația de a 
reveni cît mai grabnic 
după terminarea fiecărei 
zile de muncă. Eveni
mentele izbucnite aici in 
primăvara anului 1976, 
cînd valul de proteste și 
manifestații împotriva po
liticii de discriminare ra
sială a avut un sîngeros 
epilog, peste 600 de afri
cani fiind uciși, în timp 
ce mii de alți demonstranți 
au fost aruncați în tem
niță, au făcut ca Soweto 
să devină un adevărat 
simbol pentru opoziția 
crescîndă ce se face sim
țită in întreaga țară.

In fotografia din dreapta sus: Imaginea grăitoare a brutalității cu care 
poliția a reacționat la manifestația locuitorilor din Soweto. Copilul mort, 
purtat in brațe de părinții săi, este una din sutele de victime ale apara
tului represiv sud-african. în fotografia de jos: pe figura acestor tineri 
demonstranți africani se citește hotărîrea de a nu se lăsa intimidați de 
represiuni, de a continua lupta pentru afirmarea dreptului ia dezvoltare 

egală
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