
Tovarășul Hua Kuo-îen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, 
va face o vizită oficială de prietenie în țara noastră

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste

România, tovarășul Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al

Republicii Populare Chineze, va 
efectua o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia în a doua jumătate a lunii 
august 1978.
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat măsuri de îmbunătățire a regle
mentării regimului rezervelor de stat. Prin 
măsurile propuse, se va asigura o mai 
deplină concordanță între caarul legislativ 
al activității din acest important sector de 
activitate și cerințele actuale ale dezvol
tării economiei naționale. Se reglemen
tează astfel cu mai multă claritate răspun
derile privind constituirea și administrarea, 
ca rezerve de stat, a materiilor prime, 
materialelor, produselor industriale și 
produselor agricole vegetale, stabilindu-se 
obligațiile ce revin în acest scop Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
ministerelor economice și altor organe 
centrale furnizoare sau beneficiare ale 
rezervelor de stat.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
nomenclatorul produselor pentru rezervele 
de stat, nivelurile, stocurile minime, pre
cum și modalitatea de modificare a 
acestora în cursul perioadei de plan. Se 
reglementează pe baze noi condițiile de 
păstrare, conservare și împrospătare a 
produselor rezerve de stat, precum și 
modul de amplasare pe teritoriu a unită
ților speciale pentru rezervele de stat. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
măsurile stabilite să fie legiferate prin 
decret al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și aprobat 
raportul privind tratativele purtate de 
România cu țările membre ale C.A.E.R. 
privind reducerea coeficientului de recal
culare a plăților necomerciale și preci
zarea cursului leului pentru operațiuni 
necomerciale.

Comitetul Politic Executiv a ascultat 
apoi raportul cu privire la activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor muncii, 
adresate conducerii partidului în primul 
semestru al anului în curs.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. și 
Legea cu privire la activitatea de rezol

vare a propunerilor, sesizărilor, reci am a- 
țiilor și cererilor au fost primite de masele 
de oameni ai muncii cu deosebită satis
facție. Prin zeci de mii de scrisori trimise 
conducerii partidului în această perioadă, 
oamenii muncii și-au manifestat profundul 
atașament față de politica internă și 
externă a partidului nostru, au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea activității 
din toate domeniile, pentru lichidarea 
unor lipsuri și neajunsuri din diferite 
sectoare, pentru îndeplinirea în condiții 
tot mai bune a prevederilor planului 
cincinal, a hotăririlor Congresului al Xl-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
pe lîngă realizările de seamă obținute în 
aplicarea hotăririlor de partid și de stat 
privind rezolvarea propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii, în acest domeniu mai persistă și 
unele neajunsuri. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat ca toate organele si orga
nizațiile centrale și locale de partid și de 
stat să acționeze cu mai multă exigență 
și perseverență pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor Hotăririi și Legii privind 
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, recla
mațiilor și cererilor oamenilor muncii, 
care asigură pe deplin cadrul legal, orga
nizatoric și instituțional necesar ridicării 
acestei activități la nivelul cerințelor 
maselor, ale partidului și statului.

Comitetul Politic Executiv a ascultat 
informarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, privitor la întîlnirea prietenească 
pe care a avut-o, la 7 august, în Crimeea, 
cu tovarășul Leonid llici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor noii 
întîlniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L.l. Brejnev. Evidențiind cursul ascen
dent al relațiilor româno-sovietice, rezul
tatele bune obținute în dezvoltarea cola
borării țărilor noastre de la ultima întîlnire 
dintre cei doi conducători de partid și de 
stat, convorbirile au relevat, totodată,

marile posibilități de extindere și multi
plicare a acestor relații, îndeosebi în 
domeniul schimburilor economice, al 
cooperării în producție și în alte sfere de 
interes comun. întîlnirea a reconfirmat 
hotărîrea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
României și U.R.S.S., popoarelor român și 
sovietic de a acționa în continuare în 
scopul promovării raporturilor prietenești 
de colaborare pe multiple planuri, în 
interesul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume. în dezvol
tarea continuă a relațiilor româno- 
sovietice, întîlnirile dintre cei doi condu
cători de partid și de stat au un rol deter
minant, reprezintă un factor de puternică 
impulsionare si deschid noi și largi 
perspective colaborării noastre reciproc 
avantajoase.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
schimbul util de opinii realizat între 
conducătorii de partid și de stat ai celor 
două țări în probleme actuale ale vieții 
internaționale, ale lărgirii și întăririi 
cooperării mondiale, în slujba cauzei 
socialismului, idealurilor de progres social 
și pace în lume, de înțelegere și conlu
crare între popoare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, faptul că în cadrul convorbi
rilor a fost subliniată însemnătatea deo
sebită a întăririi unității și colaborării 
tuturor forțelor democratice, progresiste în 
lupta pentru respectarea dreptului po
poarelor la libertate și independență, îm
potriva oricărui amestec din afară în 
treburile lor interne, pentru asigurarea 
continuării cursului spre destindere, secu
ritate și pace în întreaga lume.

Salutînd rezultatele acestui dialog rod
nic, Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat hotărîrea de a acționa în continuare 
cu toată consecvența pentru traducerea 
în viață a hotăririlor convenite la întîlnirea 
la nivel înalt din Crimeea, de a face ca 
relațiile de prietenie, cooperare și solida
ritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre cele 
două țări și popoare să devină și mai 
fructuoase, spre binele reciproc, în 
interesul socialismului, păcii și progresului.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat 
probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Un colectiv harnic, permanent preocupat de innoirea șl modernizarea producției — cel al întreprinderii de mașini 
electrice București Foto : E. Dichiseanu

Mai este de strins griul de pe 170000 hectare

TIMPUL INfllNTflT IMPUNE flCCELERftREA 
ENERGICA A RECOLTĂRII SI DEPOZITARII

1944-AUGUST - 1978

Județele tării - in noua epocă a istoriei patriei
Doljul-pe drumul 

progresului multilateral

Iată un lucru mai puțin obișnuit 
pentru condițiile țării noastre : am 
trecut de prima decadă a lunii au
gust și recoltarea griului încă nu 
s-a încheiat. Mai este de strins re
colta de pe aproape 170 000 ha. su
prafețe situate în județele din cen
trul și nordul țării și aparțimnd in 
majoritate cooperativelor agricole. 
Desigur, intîrzierea secerișului față 
de ceilalți ani are explicații, in ge
neral, obiective, bine cunoscute. 
Dar tot atît de adevărat este și 
faptul că, în ultima săptămină, una 
din cauzele intirzierii ‘Încheierii se
cerișului o constituie o anumită 
încetinire a lucrărilor. Astfel, in 
ultimele 6 zile, deși timpul s-a 
menținut favorabil, au fost recol
tate 173 000 ha. ceea ce înseamnă 
un ritm de numai circa 29 000 ha pe 
zi, cu mult sub posibilitățile exis
tente și capacitatea mijloacelor me
canice concentrate in județele ră
mase în urmă.

Aceasta întărește afirmația că, pe 
măsură ce scad suprafețele cu griu, 
pe alocuri se manifestă o nejustifi
cată tărăgănare a încheierii seceri
șului. Să ne referim la cinci județe 
din zona a treia. în cursul unei sin
gure zile au fost recoltate doar 3 747 
ha în județul Cluj, 2 490 ha în ju
dețul Sălaj, 2 605 ha în județul Bra
șov, 2 945 ha în județul Suceava și 
1 300 ha în județul Sibiu. Dacă se 
va continua să se lucreze în acest 
ritm, cu mult inferior posibilități
lor reale, atunci secerișul în aceste 
județe se va încheia abia in fr—10 
zile, ceea ce este inadmisibil acum, 
cind timpul înaintat si supracoa- 
cerea griului pot provoca mari 
pierderi de producție. Iată de ce se 
impune, ca o cerință majoră, ca în 
toate județele unde mai sint de re
coltat suprafețe cu griu, comanda
mentele locale și conducerile unită
ților agricole să acționeze cu toată 
stăruința pentru accelerarea ener
gică a lucrărilor, astfel ca secerișul 
să se încheie în cel mult 2—3 zile.

Este știut faptul că recoltarea nu 
poate fi considerată Încheiată decit 
atunci cind întreaga recoltă a fost 
pusă la adăpost, iar unitățile agri
cole au livrat integral cantitățile

contractate la fondul de stat. Subli
niem acest lucru deoarece, deși în
treprinderile agricole de stat prac
tic au incheiat secerișul, au incă 
pe cîmp in grămezi, sub cerul liber, 
mari cantități de griu. în aceeași 
situație sint si multe cooperative

furnizate de Centrala de valorifi
care a cerealelor și plantelor- teh
nice rezultă că nu peste tot se a- 
cordă atenția cuvenită acestei pro
bleme de mare interes pentru eco
nomia națională.

Sintem intr-o perioadă cind lucră

Stadiul recoltârii griului la data de 11 august. Cifrele înscrise în dreptul 
fiecârul județ reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strins 

griul în cooperativele agricole

agricole din județele Iași si Vaslui. 
Se impune deci o maximă concen
trare a mijloacelor de transport 
pentru ca intreaga recoltă aflată pe 
cimp, in grămezi, să fie pusă grab
nic la adăpost. Este necesară, tot
odată. o preocupare mai susținută 
din partea comandamentelor județe
ne și a celor comunale, a organelor 
agricole și a conducerilor unităților 
agricole pentru livrarea la bazele 
de recepție a cantităților de griu 
contractate cu statul. Din datele

rile agricole s-au aglomerat foarte 
mult. Iată de ce, pentru a nu se 
perturba cu nimic pregătirea temei
nică a viitoarei producții de griu, co
mitetele județene de partid și orga
nele agricole au datoria să asigure, 
pretutindeni unde mai este de 
strins griul, o amplă mobilizare de 
forțe mecanice și umane pentru în
cheierea în cel mai scurt timp a 
secerișului pe toate suprafețele și 
depozitarea în cele mai bune con
diții a producției.

CARHCIEBUI ANGAIAT. SPIRITUL COMBATIV. MILITANT 
- ATRIBUTE DETINITURII ME ACIIVITAIII DE CREAȚIE

Un colt de tară aproape necunos
cut. O zonă predestinată de către 
..teoreticienii" apusului regim, a fi 
de-a pururea ..eminamente agricolă" 
— iată, sintetic, „reputația" Doliului 
înainte de gloriosul August 1944. 
Realizările obținute sub conducerea 
înțeleaptă a P.C.R. in noua etapă a 
istoriei patriei si-au pus pregnant 
pecetea, asemenea tuturor zonelor 
tării, si asupra înfățișării Doliului 
contemporan. Avind o pondere im
portantă in constelația iudete'or 
României socialiste. Doljul este astăzi 
o unitate administrativ-teritorială 
cu o industrie, agricultură, stiintă si 
cultură dintre cele mai dezvoltate, 
înfăptuindu-.se . indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceausescu ca 
Oltenia lui Tudor Vladimirescu. sără
cită si înapoiată pină la eliberare, să 
devină o Oltenie bogată, cu o indus
trie si agricultură puternice.

Inscriindu-se organic in dezvoltarea 
Întregii noastre economii naționale, 
evoluția economico-socială a iudetului 
se realizează, de la un an la altul, 
într-un ritm alert. Astăzi putem a- 
firma cu deplin temei că .proiectele 
de dezvoltare și înflorire, conturate 
in urmă cu mai bine de trei decenii, 
și-au găsit pe deplin materializarea 
în spectaculoase înfăptuiri in toate 
domeniile vieții economico-sociale și 
spirituale.

Datorită importantelor fonduri alo
cate — numai in ultimele două cinci
nale volumul investițiilor a insumat 
28 miliarde lei. iar in actualul cin
cinal se ridică la aproape 30 miliarde 
lei. din care aproape 6 miliarde in 
1978 — Doljul a devenit unul din ju
dețele cu o economie modernă, în care 
industria— ramură conducătoare — 
asigură dinamismul întregii economii 
si dezvoltarea proporțională a forțelor 
de producție pe teritoriul său. Sem
nificativ este faptul că de polit;ca 
de industrializare. înfăptuită cu griiă 
si în profil iudetean. au benefic’at 
atît municipiul Craiova, cit si cele- 
la’t.e patru orașe doliene — Filiasi. 
Băilești, Calafat și Șegarcea — unde

Petre PREOTEASA,
prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

ș-au construit si continuă să se con
struiască unități ale industriei mo
derne. purtătoare de progres tehnic.

Evidentele statistice arată că pro
ducția globală industrială a anului 
1977 a fost de 56 ori mai mare decit 
in anul 1950 si de 143 ori mai mare 
fată de nivelul anului 1938. Aceasta 
înseamnă că producția întregului an 
1950 se realizează in prezent in circa 
6 zile, iar cea a anului 1938 — in
mai puțin de 3 zile. Corespunzător 
orientării si creșterii investițiilor, 
producția de energie electrică este 
mai mare, fată de 1950. de 390 ori, 
cea a construcțiilor de mașini — de 
309 ori. iar producția industriei chi
mice de peste 1 400 ori. In prezent, 
aceste ramuri de virf realizează 
aproape 60 la sută din producția in
dustrială a județului. In condițiile 
acestei dezvoltări industriale impe
tuoase. citeva date merită să retină 
atentia : Doljul participă astăzi la 
producția industrială a tării cu 9,4 la 
sută la energie electrică, cu 21 la sută 
— la îngrășăminte chimice, cu 58 la 
sută la locomotive diesel-electrice și 
electrice pentru linii magistrale, cu 21 
la sută — la motoare electrice 
ș.a.m.d. Producția industrială pe lo
cuitor a fost în 1977 de 4.9 ori mai 
mare decit în 1965. Față de anul tre
cut, volumul exportului crește in 1978 
cu 47 la sută, exportîndu-se mai mult 
de 80 produse industriale In peste 
60 de țări.

Un loc din cele mai importante în 
economia dolieană continuă să-l de
țină. firește, agricultura. Și acest 
sector înregistrează succese remar
cabile. pe măsura condițiilor create 
în noua etapă de dezvoltare a tării. 
Zestrea tehnică a agriculturii se 
ridică. în momentul de fată, la 7 248 
tractoare fizice, fată de numai 215 în 
1938 ; suprafața agricolă ce revine pe 
un tractor este de 81,2 hectare, fată

de 2 722,1 hectare in 1938. Șl cum 
cifrele sint argumentele cele mal con
vingătoare. putem arăta, de ase
menea. că in prezent oamenii 
muncii din agricultura Doliului reali- 
zeză 4,7 la sută din producția de 
griu-secară a tării. 6,4 la sută din 
producția de porumb-boabe. 8.8 la 
sută din cea de floarea-soarelui. 6.5 
la sută din cea de sfeclă de zahăr.

Eforturile consecvente de inzestrare 
si modernizare a agriculturii, de mai 
bună organizare a producției si a 
muncii în unitățile agricole coopera
tiste si de stat, de mobilizare a 
tuturor forțelor au avut drept conse
cință obținerea unor rezultate mereu 
mai bune, sporirea recoltelor, creș
terea producțiilor animaliere. Tot
odată. la sfîrșitul anului 1978 su
prafața amenajată pentru irigat va 
ajunge la 216 000 hectare, fiind în 
curs de amenajare 58 800 hectare, din
(Continuare în pag. a IV-a)

Dinamica producției industriale

1965 1970 1975 1977 1980

...Am asistat, fără voia 
mea,* cu ani în urmă, la 
discuția dintre un produ
cător din Occident și o e- 
chipă de filmare care tre
buia să realizeze nu o ca
podoperă — numai la ca
podopere nu le era gindul
— ci o peliculă menită să 
aducă bani, și nu puțini. 
Probabil că nu se ințelese- 
seră de la Început in ceea 
ce privește „rețeta" succe
sului, căci patronul era 
foarte nemulțumit și toți 
ceilalți disciplinați membri 
ai echipei ii ascultau sme
riți și frînți de oboseală. 
„Materia primă" a filmu
lui era violența și tocmai 
această „materie primă" 
i se părea prea firavă sau 
insuficient prelucrată.

Nu o să mă ruinez — 
șe adresa el scenaristului
— fiindcă dumneata ai 
concepții umaniste. M-am 
plictisit de neorealism, am 
nevoie de trei violuri, altfel 
dau faliment... Și asta e 
crimă! — se arăta scirbit 
producătorul de atîta ne
rentabilă timiditate. Lovi
tura asta diletantă de 
pumnal o numești dumnea
ta o crimă serioasă?!

Pentru producătorul cu 
pricina violurile, loviturile 
de pumnal nu însemnau 
nici pe departe o agresiune, 
ci o sursă de cîștig la fel 
de rentabilă ca o mină de 
cupru... Cind o să ai banii 
dumitale n-ai decit să faci 
un film cu Genoveva de 
Brabant. Dar pe banii mei 
eu vreau trei violuri și o 
crimă originală — a rezol
vat el, foarte radical, pro
blema „libertății de crea
ție".

Teroriștii, asasinii, morfi- 
nomanii, diverșii, pestriții 
profeți ai întunericului sînt

răsfățați de unii producă
tori și editori din Occident, 
rugați să-și dezvăluie intre- 
gii lumi viața interioară, 
implorați să dea interviuri 
sau să-și publice memorii
le. ca nu cumva posterita
tea să-i uite. Doar zilele 
acestea o domnișoară de la 
„Paris-Match" a luat unui 
asasin de meserie un lung

democrației, ca și cum de
mocrația n-ar avea alt rost 
pe lume decit să asigure te
roriștilor proteine și o viată 
comodă. De ce toate prin
cipiile democrației trebuie 
să se alăture, disciplinate 
și pocăite, ca să facă din 
niște asasini — eroi de 
filme și de romane? Rostul 
democrației ar fi — în con-

ARTA
- a tuturor, nu schimb 
de servicii intre elite

--------------------  Teodor

interviu, ca să știm și noi 
ce mai gîndește un individ 
care ucide cu singe rece. 
Editorii pătrund in închi
sori și îi sfătuiesc pe tîl- 
harii de drumul mare ca în 
timpul în care, prin forța 
lucrurilor, nu pot să-și facă 
meseria de bază, să scrie 
un roman autobiografic. 
Dacă nu o crimă — măcar 
o carte de memorii. Dar să 
meargă afacerea, „să nu-și 
piardă mina"...

Există o întreagă litera
tură care se zbate să ne 
înduioșeze de soarta tero
riștilor; mai ucid el din 
cind în cind, dar au șl ei 
problemele lor. Tandrețea 
cu care sînt ținuți în brațe 
« explicată prin avantajele

MAZILU --------------------

cepția unora — cel de a a- 
sigura teroriștilor admirabi
le condiții pentru ca ei 
să-și desfășoare atacurile 
la adresa libertății. Călăii 
ar trebui apărați de agre
sivitatea victimelor.

Democrația nu poate fi 
în nici un caz complice cu 
teroriștii, nu-și poate asu
ma sarcina de a le asigura 
casă și masă, adăpost și pu
blicitate. Așa cum sublinia 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea rostită în fata ac
tivului central de partid și 
de stat. „Trebuie să spunem 
clar că teoria revoluționară 
despre democrația socială 
și libertățile omului este 
incompatibilă cu libertatea

pentru fascism, pentru te
rorism. pentru elemente re
acționare, declasate care 
pun in pericol viața oame
nilor, dezvoltarea progre
sistă a societății".

Nimic mai străin po
porului nostru ca violen
ța. terorismul, fascismul 
sau oricare altă formă de 
întuneric. Crescut într-un 
profund respect pentru via
ță, conștient că omul trăieș
te o singură dată și că in 
această scurtă trecere sub 
soare are dreptul la feri
cire și libertate, osanalele 
închinate nunților funerare 
de către bandele de hu
ligani in anii fascismului 
n-au găsit în mijlocul po
porului român decit dispreț 
și împotrivire. Tocmai da
torită omeniei poporului 
nostru populația evreiască 
din țara noastră a avut mai 
puțin de suferit, n-a fost 
aruncată in sinistrele lagăre 
ale mortii.

Paginile glorioase de o 
înaltă umanitate, de o no
bilă moralitate plătită nu 
de puține ori cu viața me
rită să fie transformate in 
opere de artă nemuritoare. 
Lupta comuniștilor pentru 
ca libertatea, democrația 
atît de iubite de poporul 
român să se înfăptuiască, 
epopeea revoluției si a cu
ceririlor noastre revoluțio
nare, iată subiecte, teme 
mari ce trebuie transforma
te in opere de artă ne
muritoare. Scriitorii au a- 
ceastă obligație.

Violența are ambiția de 
a naște și idei. Ea nu se 
mulțumește să ucidă la lu
mina zilei, vrea să-și și 
construiască un „bagaj i- 
deologic". Tot din violență
(Continuare în pag. a IV-a)
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Scenă fireasca de muncă: proiectantul (dr. ing. Ulm Spinea-nu), maistrul (Romicâ Țlmurlea) șl muncitorii (Gheorghe Melher și Marin Ghețu) 
colaborează, zi de zi, pe întregul flux al creației și reproducerii în serie a unor noi și valoroase produse

O imensă avuție a uzinei:

GÎNDIREA NOVATOARE
— în meserie, trebuie să ai ambi

ție. să fii mereu cu ghidul la ce si 
cum ai putea să faci mai bine. Me
seriașul care n-are această ambiție 
nu e meseriaș !

Verdictul acesta, dat de un mun
citor (alustorul (Gheorghe Melher), 
l-am auzit la întreprinderea de 
mecanică fină din București. Cum 
să înțelegem opinia lui Melcher 7 
în noțiunea de meseriaș, Melcher, 
fără îndoială, include, ca parte inse
parabilă, esențială, calitatea morală 
care ii conferă adîncime și forță : 
receptivitatea la schimbările calita
tive, efortul perfecționării. Fără de 
care, orice profesie se osifică, își 
limitează valoarea. Deschis mereu 
către nou, căutindu-1 și, atunci cînd 
e cazul, inventîndu-1. muncitorul — 
in viziunea aiustorului Melher 
care e și viziunea a mii și sute de 
mii de alți muncitori — săvîrșește 
o muncă pe care o numim, pe drept 
cuvint, creatoare.

Multă vreme, actul creației tehni
ce s-a crezut a fi, in exclusivitate, 
al proiectantului — cel care con
cepe, calculează și desenează un 
produs (o mașină, un subansamblu, 
o piesă)... Dar iată la ce concluzie 
a ajuns, în cele din urmă, chiar 
unul dintre proiectanții de la între
prinderea amintită, dr. ing. Ulm 
Spineanu. șeful unui colectiv inte- 
Rrat.

— Exista următorul traseu : insti
tutul de proiectări de pe lingă 
uzină cerceta, apoi proiecta și ur
mărea execuția unui prototip. Apoi 
produsul intra intr-un comparti
ment de pregătire a fabricației care 
executa și primul lot din noul pro
dus. După care începea produc
ția curentă. Am constatat însă că 
drumul acesta era foarte lung și 
greoi. De multe ori ieșeam „pe pia
ță" cu produse gata depășite. Pen
tru că transferul de informații des
pre produsul respectiv către cei 
care aveau să-1 execute se făcea 
foarte greu, proiectantul păstrin- 
du-și dreptul absolut de a-și con
serva informațiile și „secretul ope
rațiilor".

— Un asemenea proiectant cam 
trăia intr-un „turn de fildeș", nu '>

— Exact. Noi ne-am gindit, la un 
moment dat, să spargem crusta 
aceștei închistări. Și am creat cite- 
va colective integrate, de creație și 
execuție a unor noi produse. Am 
Inclus în ele pe proiectant, tehni
cieni, tehnologi, maiștri și pe mun
citorii specialiști de la execuție, 
împreună «e ocupă de întregul 
ciclu : cercetare, proiectare, fabri
cație. desfacere, relații cu benefi
ciarii. Răspund, in mod solidar și 
pină la capăt, de soarta produsului. 
Rezultatul a fost că, în trei ani, pro
ducția a crescut de la 8 la 34 de 
milioane lei anual. Și de la 3 pro
duse de bază în 1976 la 40 astăzi...

— Ce s-a întîmplat cu... creatorii 
din turnul de fildeș 7

— Au avut numai de cîștlgat... Nu 
le-a căzut nici un galon. ba. dimpo
trivă. Munca lor, aflindu-se într-o 
confruntare vie cu a celor care dau 
viață proiectelor, a devenit mai 
operativă, mult mai utilă. Cerceta
rea, proiectarea, reproducerea în 
serie se fac in flux, producînd și 
reprolectind mereu, pe măsură ce 
apar noi idei, și idei noi apar acum 
per.tru că s-a creat o atmosferă de 
gindire creatoare în întregul circuit 
Totul se rezolvă la fata locului. 
Muncitorului care execută un reper 
i-a venit o idee care i se pare lui 
mai bună pentru construcția piesei. 
Discută cu maistrul și împreună îl 
cheamă pe proiectant, care vine 
imediat. Dacă ideea este cu adevă

studiile superioare ale proiectantu
lui îl vine greu să judece un ase
menea produs, tn ansamblu și in 
așa fel Incit să mai și vadă părțile 
neizbutite sau pretabile unor îmbu
nătățiri. Dar el pricepe bine un 
detaliu, acela ce i-a fost încredințat 
spre execuție. Este chiar răspunză
tor pentru el, se simte obligat să-1 
cerceteze atent. Răspunde solidar 
cu toți ceilalți nu numai de fabri
carea produsului dar și de valorifi
carea lui. Și-atunci, gindește. Pune 
la bătaie tot ce a învățat în liceu, 
la școala profesională, mal pune 
din nou mina pe o carte... Pentru 
că a văzut el că ceva ar putea să 
se facă mai bine, mai economic, 
mai funcțional. Proiectantul nu

La întreprinderea de mecanică fină din 
București, experiența profesională și inge
niozitatea, aflate în competiție, în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea României”, 

devin forțe active de creație materială

rat bună se face desenul pe loc, 
într-o oră a fost inclus și în pro
iect. Dispar toate acele demersuri 
greoaie, birocratice, pe scări ierar
hice... Așa am ajuns să fim a cin- 
cea firmă din lume care produce 
aparate de control activ.

Multe sînt ideile ce răzbat 
din această interesantă experiență 
a colectivului uzinei. Mai întii 
aceea că activitatea de creație teh
nică nu este, nu poate fi monopolul 
cîtorva. Cînd in fluxul gîndirii și 
al creației sînt antrenați toti cei 
care contribuie la realizarea pro
ducției, forțe și idei mereu proas
pete se adaugă și fac din mecanis
mul muncii un organism viu, cu 
mari potente. Solicitate intens și 
continuu, ingeniozitatea și expe
riența profesională a muncitorilor 
devin forță aetivă de creație. Ru
tina este respinsă, se instaurează o 
lege nouă a muncii ; privirea cri
tică. Și astfel este stimulat — iar 
acesta este, poate, cel mai substan
țial ciștig în dinamica competiție 
aflată sub genericul Festivalului 
muncii și creației „Cintarea Româ
niei" — sentimentul concret al par
ticipării. Care nu mai e doar un 
sentiment, ci o realitate, o acțiune 
alertă, palpitantă uneori.

Un alt muncitor, ajustorul Vaslle 
Olteanu, șef de brigadă, tncprcînd 
să explice mai aplicat acest feno
men. povestea următoarele :

— Noi facem acum produse foar
te complexe, de înaltă tehnicitate. 
Sigur că unui muncitor care mare

poate elabora perfect toate miile 
de detalii. N-are, poate, nici timpul 
necesar. Deci, el, muncitorul, este 
cel care se simte dator ca asupra 
detaliului ce i-a fost încredințat să 
mai gîndeâscă...

— Șl se intîmplă așa, întotdea
una ? l-am întrebat.

— Au mai existat și oameni care 
spuneau : „Eu sînt ajustor, nu aca
demician. Mie dati-mi desenul 
exact, eu fac piesa și gata !“ For
mal, poate că aveau dreptate. To
tuși, le spuneam și noi : „Dar ce 
ești tu 7 Mașină 7 într-o zi o să se 
inventeze o mașină care o să facă 
ea ceea ce faci tu acum. Cum o să 
ne convingi că tu ești necesar aici, 
că ești superior mașinii 7 O să zici 
că mașina nu gindește, nu simte. 
Dar tu gîndești 7 Să vedem !“ Am 
avut o asemenea dispută. Țin minte 
că am adăugat in Împrejurarea 
aceea : „Uite, noi toți răspundem și 
vrem să facem din acest produs al 
uzinei, din aparatul ăsta de control 
activ ceva care să cucerească piața 
mondială. O să scrie pe aparatele 
astea : «întreprinderea de mecanică 
fină București». Și pe ecusonul tău 
scrie numele acestei firme. Noi o să 
știm că toțt am făcut cite ceva pen
tru ca aparatele noastre să fie mai 
bune. Toti. afară de tine. Vasile..."

Ideea participării, prin adaus de 
gindire, prin contribuție la înnoiri 
binefăcătoare, devine, in cel mai 
înalt grad, obiect de mîndrie, senti
ment de creator.

Și antrenează, în fluxul ei, din ce 
în ce mai multe conștiințe...

„La noi sînt foarte multi munci
tori tineri, majoritatea absolvenți 
de liceu. Tineri cu o minte ascuțită 
și cu dorința unei depline afirmări, 
spune șeful de brigadă Marin 
Ghețu. Ei își zic așa : «Eu de ce 
să nu pot mai mult 7». Ambiția îi 
împinge înainte. Sigur că uneori vin 
și cu soluții, cu idei tehnice puerile 
sau imposibile... Nu contează. Im
portant e că-i preocupă. Experien
ța le va aduce maturitatea nece
sară".

Treptele muncii cu adevărat crea
toare nu se urcă dintr-o dată. Unii 
se opresc timizi in fața lor...

— Avem la noi, în atelier, un bă
iat — istorisește maistrul Stelian 
Chiru, responsabil cu propaganda în 
comitetul de partid al uzinei — și 
băiatul ăsta, cind a venit, l-am vă
zut eu că-i dezghețat, priceput, ta
lentat. chiar. Dar nu prea îndrăz
nea... Noi facem reparația utilaje
lor din uzină, unele foarte compli
cate, se cere meserie nu glumă. 
Băiatul se simțea timorat. Mi-am 
zis : „Băiatul ăsta trebuie ajutat ca 
să descopere ce-i poate capul", șj 
i-am dat să repare o mașină foar
te complexă. S-a bilbiit, s-a înro
șit... „Fă-o I" am zis I A înghițit in 
sec și s-a apucat de lucru. Pentru 
ca după un timp să vină, tot timid, 
să-mi spună : „Meștere, m-am 
gindit, știți, poate nu-i bine, dar 
m-am gindit că sistemul ăsta de 
frinare făcut de fabrică ar putea să 
fie schimbat... N-ar fi mai bine 
dacă l-am face pe alt principiu, uite 
așa, și așa ?...“. Da, avea o idee ex
celentă, care ne scutea de mari 
bătăi de cap... Pur și simplu mi-a 
venit să-1 iau în brațe ! „Bravo, mă, 
fă-o !". Uitfe ce zăcea în el I Că așa 
se intîmplă, unii nu știu nici ei de 
ce sînt în stare. Trebuie să-i aju
tăm să se descopere. Și să vadă că 
asta vrea de la ei colectivul : in
ventivitate, gindire, pricepere. Și 
dorința de mai mult și mai bine. 
Cînd atmosfera generală e aceasta, 
oameni ca băiatul de care vă spu
neam sînt repede atrași, descoperiți 
și capacitatea lor folosită.

„Cîștigul e pentru societate. 
Ideile tehnice, cînd le avem, ideile 
tehnice care îmbogățesc munca și 
produsele noastre Vsînt un avut al 
colectivului și al -Țării și te simți 
mîndru și puternic atunci cînd ii 
faci tării tale asemenea daruri !“ 
Un gînd frumos, rotund, de mare 
generozitate. O idee care încălzește 
Inima și înaripează cugetul. Născu
tă din sinceritatea trăirilor unui 
muncitor (același Gheorghe Mel
her). dar el n-a exprimat, desigur, 
un simțămînt strict personal. Ci 
unul care e al întregii noastre cla
se muncitoare. Și care exprimă 
perfect esența participării ei la ma
rea epopee națională „Cîntarea 
României".

Mihai CARANFIl

De multe ori am auzit 
spunîndu-li-se unor tineri 
că «dacă nu înveți ajungi 
la șaibă». In funcție de 
dispoziții. Împrejurări și 
altele, «la șaibă» devenea 
«la lopată», «la rangă», 
«la pilă», «la oi», «la coa
da vacii» etc. Trec peste 
timbrul expresiilor, nici 
el de neglijat, frizînd ab
senta urbanismului în 
vorbire. Trec si peste dis
prețul (culmea : uneori 
autodispretul I. iar asta 
doare). în nici un caz de 
neglijat, cu care sînt pri
vite anumite ocupații or
ganic justificate de divi
ziunea socială a muncii. 
Trec si peste timbru, și 
peste dispreț. Si peste al
tele pentru că știu si în
țeleg ce este năduful, 
vorba rostită la necaz.

Nu-1 înțeleg însă pe 
profesorul care folosește 
aceleași expresii cu 
scopul, dragă doamne, de 
a sancționa, de a da în
demn unor tineri, de a 
stimula ambițiile (după 
opinia lui) pentru «pro
fesiile înalte». După 
cum nu-1 înțeleg nicî 
pe părintele care de
cretează : ..Copilu’ lu’ cu
tare n-are decît să ajun
gă lăcătuș, dar tu fătul 
meu..." Asa (si nu numai) 
s-a ajuns ca în capetele 
unor începători intr-ale 
vieții sfera noțiunilor de- 
semnînd anumite meserii 
să conțină imagini strîm- 
be ă la... bau bau. Că 
foarte multi dintre tineri 
ignoră sau resping astfel 
de interpretări e o notă 
bună. înseamnă că orien
tarea profesională a fost 
făcută corect. Dar ce te 
faci cu copiii speriati de 
familii, pentru care a de
veni altceva decît arhi

tect. medic. Inginer etc.
Înseamnă a fi... ratat 7

Iată de ce mi s-a părut 
deosebit de interesantă și 
de binevenită o inițiati
vă brăileană. Anume 7 
Organizatorii au invitat 
pe toti absolvenții clase
lor a opta din municipiu 
(si n-a lipsit nimeni). S-a 
cintat. s-a recitat și 
(scopul adunării) s-a vor

,.E frumos, dar dacă nu 
reușesc la liceu 7 Să 
aiung simplu lucrător 7 
Astea sînt perspective 
l-am auzit pe un tînăr. 
Organizatorii se gindise- 
ră si la o astfel de între
bare. Pe scena teatrului 
de vară s-a urcat un om. 
înalt, drept, păr cărunt. 
Privire semeață. Costum 
impecabil. Cravată asor-

Adevărul vieții
despre... „șaibă“

bit. A vorbit Inspectorul 
general școlar, președinta 
organizației județene a 
pionierilor, primul secre
tar al judetenei U.T.C. Li 
s-a spus tinerilor că jude
țul îi poate școlariza in 
continuare pe toti cei 5 400 
de absolvenți ai gimna
ziului din acest an. Aces
tora li șe asigură pregăti
rea pentru specialități di
ferite : mecanică, meta
lurgie. electrotehnică, pre
lucrarea lemnului, mine, 
petrol, geologie, industrie 
ușoară, comerț... Li s-au 
oferit exemple concrete : 
432 de locuri la liceul in
dustrial „Progresul".. 288 
la liceul de construcții, 
peste 500 la liceul de chi
mie. 360 pentru „Lamino
rul". apoi la marină, șan
tierul naval...

tată. Bun gust evident. 
Omul si-a rotit privirile 
peste miile de elevi.

«Ce să vă spun 7 Mă 
consider un simplu mun
citor. Eu la virsta voastră 
mă întrebam unde voi 
lucra. Nu prea erau 
locuri. Nu vă speriat! că 
n-am să fac istorie. Pen
tru asta aveți profesori. 
Fiecare cu meseria lui... 
Mie mi-a plăcut strungă- 
ria. Cit de greu a fost nu 
vă spun, că n-o să puteti 
crede, deși totul e ade
vărat. Patru ani am tot 
stat pe la ușile diverșilor 
patroni ca să mă primeas
că. Doream să învăț cum 
se așchiază metalele. Am 
reușit pentru că mi-a plă
cut. De patruzeci de ani 
fac strungărie. E foarte 
important să lucrezi ceea

ce-tl place. Aici vi s-a 
vorbit despre o mulțime 
de profesii. Alegeți. Este 

. meritul comuniștilor că 
voi puteti alege. Venitl în 
atelier. Acolo mai discu
tăm. Avem nevoie de lu
crători buni. Pentru un 
om cinstit singura per
spectivă cinstită este 
munca. Retribuția este 
după cum muncești. Sînt 
pe scenă ca să vedeți cum 
arată un strungar de-o 
viată. Și sint mindru că 
m-ati invitat aici...».

Omul a coborit. In locul 
lui a urcat un tînăr. „In 
1968 eram in situația 
voastră. Am absolvit școa
la generală nr. 20 din 
Brăilița. N-am luat con
cursul la liceu. Unii cre
deau că n-are să fie ni
mic de capul meu. Am 
intrat in uzină. Mi-a plă
cut să așchiez metale. Sint 
frezor. îmi place ceea ce 
fac. M-a învățat nea... to
varășul care a vorbit îna
intea mea. Veniți la noi...".

Unul dintre organizatori 
s-a apropiat de microfon: 
„V-au vorbit maistrul 
principal Gheorghe Bra- 
tosin. Erou al Muncii So
cialiste. și elevul său. 
Doru Ipatc. ziua frezor, 
iar seara elev al li
ceului industrial «Pro
gresul». Lună de lună, in 
ultimii trei ani. tovarășul 
Ipate a fost declarat frun
taș in întrecerea socialis
tă. La olimpiada pe țară 
a strungarilor și frezorilor 
din 1976 a ocupat locul 
opt. in 1977 locul șapte, 
iar pentru 1978 lj urăm 
succes...".

Mă întorc spre băiatul 
cu... perspectivele: Ei, 
Sint ori nu 7 Sint.

Mircea BUNEA
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■ „Concurs"
Desen de Viorel SANDU

— „Kent" mal vil ?
— „Pește" o zl „vin" din nou...

Desen de Stefan COCIOABA

...Intrăm într-una din 
anexele gospodărești. O 
așa-zisă bucătărie de vară. 
„O așa-zisă“, întrucit te 
izbește un lux tinător : 
draperii cu pretenții, co
voare plusate, televizor 
portabil, bibelourile care 
diptre care mai scumpe, 
mobjlă în afara oricărui uz 
de... bucătărie. Interlocu
torul nostru parcă ne ci
tește Rindurile : „Rău 
lucru domnule si invidia 
omenească. Cum adică, eu 
nu-i las si pe alții să se 
înavuțească 7 Ce are lu
mea cu mine, dacă eu 
muncesc mai mult. dacă 
eu îmi gospodăresc mai 
bine veniturile 7“ Cuvintele 
cinste, dreptate. echitate, 
legalitate revin ostentativ. 
Prea ostentativ pentru a 
nu avertiza că ceva nu-i 
în regulă cu înfocatul in
tru cinste etc. etc. Si. de 
parcă n-ar fi destul, aces
ta azvirle in balanța „argu
mentelor" fel de fel de 
moșteniri, sprijinul rude
lor mai apropiate sau mai 
îndepărtate. Se supradi
mensionează c'rttlurile, ni 
se țin adevărate disertații 
pe tema „cit poți dobîndi 
de pe fiecare centimetru 
pătrat de grădină". Cheltu
ieli 7 „Ei da. desigur. nu 
pot fi evitate total, dar cînd 
știi să te chibzuiești aduni 
de colo un ban. de dincolo 
cinci si uite așa creste gră
mada. Numai din munca si 
chibzuiala ta“. „Dar aurul? 
— intervenim noi. cu gin- 
dul la cele ce i se găsiseră 
acasă, cu prilejul unei per
cheziții : verighete. aur 
dentar si diverse obiecte 
din aur, eintărind în total 
peste o jumătate de kilo
gram. Bijuteriile acelea 
care. știți"... Gazda. Gri-

gore Mamaischî, din co
muna Vorona. ne face 
semn că nu-i nevoie să 
mal continuăm, A înțeles 
deșpre ce este vorba, „Păi 
cu aurul e simplu. Prin no
iembrie anul trecut mi-a 
fost prezentat un tînăr. 
Ceasul rău. ce mai. Deși 
n-am păgubit pe nimeni. 
Deși totul a fost „cinstit", 
pe banii met

Spunea că-i de la Cluj- 
Napoca. I-am dat 40 000 lei 
pentru niște bijuterii. Co
rect : atîta a cerut, atita 
i-am dat. După vreo lună 
iar apare persoana, Cu alte 
bijuterii. Am cumpărat din 
nou. de vreo 45 000 de lei. 
Le-aș fi putut vinde, -dacă 
urmăream cine știe ce 
scopuri. Dar eu sînt cinstit, 
v-am spus..."

Cine este însă „omul 
cinstit" care. așa. dintr-un 
foc, își agonisește bijuterii 
de aproape o sută de mii 
de lei cum își cumpără al
ții. la piață, un kilogram 
de ceapă sau de morcovi 7 
După cum am văzut. 11 
cheamă Grlgore Mamaischi. 
S-a născut în anul 1930. în 
comuna Vorona. județul 
Botoșani. Carte nu Drea a 
învățat multă. Cu mai bine 
de 20 de ani in urmă s-a 
căsătorit. Prin ’62 familia 
Maria șl Grigore Ma
maischi trăiește un eveni
ment important : soțul a 
devenit achizitor de ani
male la întreprinderea de 
industrializare a cărnii. Un 
an mai tirziu iată-1 avan
sat în funcție : devine re- 
ceptloner de animale, iar 
din 1964 se mută in Boto
șani. cumpărîndu-si o casă 
chiar Ia doi pași de între
prinderea in care lucrează. 
Aceasta ar fi. pe scurt, pri
ma parte a biografiei unei

familii îmbogățite peste 
noapte. Numai bunurile 
casei (mobilă. îmbrăcămin
te, obiecte de uz casnic 
etc.) sînt evaluate la suma 
de 300 000 lei. Fără a lua 
în calcul valoarea unui 
autoturism Dacia-1300. su
mele investite pentru reno
varea casei (compusă din

a acestui „coleg" de-al lor. 
Cum era și normal, traiul 
pe picior mare al recepțio- 
nerului de animale a indig
nat și iată-1 pentru întiia 
dată, in 1968, in fata comi
siei pentru controlul averi
lor. Tribunalul județean 
Botoșani hotărăște că bu
nuri In valoare de 63 800

întreprinderii de industria
lizare a cărnii din Boto
șani încearcă să-1 schimbe 
pe Mamaischi din funcția 
de recepționez de animale 
intr-o altă funcție. Compă
ruse de două ori în fața 
comisiei pentru controlul a- 
verilor dobîndite în mod 
ilicit, ca să nu mai spunem

dustrializare a cărnii din 
Botoșani îl reîncadrează pe 
Mamaischi în funcția de re
cepționer la baza Trușești. 
Ar fi interesant de văzut 
din ce rațiuni a fost adus 
din nou. „la bază", un om 
care făcuse dovada pînă 
atunci a poftei Iul hrăpă
rețe de înavuțire pe căi lă-

„SE UMFLA, SE UMFLA 
CA O GOGOAȘĂ"

Cum a ajuns un recepționer de animale achizitor de bijuterii de aur și 
posesorul unei averi cu care sfidează oamenii muncii din Botoșani

8 camere, hol șl baie), fără 
a pune la socoteală banii 
cheltuit! pentru feluritele 
acareturi, în afacerile cu 
bijuterii Si obiecte din aur 
în greutate de peste jumă
tate de kilogram, cum am 
mai spus.

Cititorul își dă și singur 
seama că ne aflăm in fața 
acelor cazuri sfidătoare, de 
îmbogățiți peste noapte, 
din surse care nu au nici 
in clin nici în mînecă cu 
munca cinstită. Mii și mii 
de oameni ai muncii din 
Botoșani depun eforturi 
stăruitoare la strung ori la 
războiul de țesut, si n-au 
ajuns la starea — nici 
n-aveau cum — de opulență

--------  anchetă
lei nu-și găsesc acoperire 
în veniturile sale legale. 
Ca urmare. întreaga sumă 
e confiscată. Urmează re
cursul extraordinar și cine 
știe cum, la rejudecarea 
procesului. receptionerul 
scapă basma curată. în 
anul 1972 1 se face o nouă 
evaluare a averii, stabi- 
lindu-se că cheltuielile în
registrate de la ultimul con
trol și pînă la data res
pectivă depășesc veniturile 
legale. Dar și acest proces 
este cîștigat tot de Ma
maischi.

Un amănunt poate nu 
lipsit de interes: în anul 
1972, directorul de atunci al

socială---------
că Începuse „să se vadă" 
și „chivernisi rea" bătătoare 
la ochi a celui în cauză. 
Măsura se voia un obstacol 
în calea îmbogățirii pe căi 
necinstite a lui Mamaischi. 
Decizia aceasta stîrnește 
însă proteste acerbe, sînt 
puse în mișcare proptele 
mai mari ori mai mici, se 
invocă motive de netrecut, 
se scot certificate de bună 
purtare. Directorul rezista 
însă tare pe poziție si nu 
peste multă vreme iată-1 
pe Mamaischi in județul 
Suceava, dar, din păcate, 
tot recepționer de animale. 
Ba, ceva mai mult: în anul 
1976, întreprinderea de in-

turalnice legii, tn orice 
caz. Ar fi interesant de 
văzut — și ancheta in curs 
de desfășurare va face lu
mină, desigur — cine a 
pledat cu atita înfocare 
pentru reîncadrarea lui Ma
maischi in postul din care 
nu voise să plece cu nici un 
chip.

„Mare-i șl invidia ome
nească", obișnuiește recep- 
ționerul de animale să ex
clame, îmbrătișînd cu pri
virea casa mai mult decît 
arătoasă, cum n-are nimeni 
prin jur, gîndindu-se la bi
juteriile de aur, în greuta
te de peste jumătate kilo
gram. procurate pe căi du

bioase... Si de fiecare dată 
argumentează ca pe o lec
ție învățată pe dinafară: 
„Dom-le, averea, oricît de 
modestă, se adună dacă știi 
să te gospodărești. Uite, 
eu am un ciștig lunar de 
1 960 lei; soția realizează 
anual importante venituri 
de pe seama creșterii vite
lor. a porcilor, păsărilor șl 
a stupinei ce numără in 
prezent 52 familii de al
bine". Sînt însă destui oa
meni cu aceeași retribuție 
și stupi, cărora însă nu le 
dă mina să „angajeze lu
crători eu ziua la săpatul 
grădinii". Au acești oameni 
șl ei locuri de muncă, dar 
nu-și pot îngădui luxul re- 
cepționerului de animale 
de a merge în fiecare zi, 
cale de 70 kilometri, cu 
mașină personală pînă la 
unitatea unde lucrează. A- 
cești oameni își gospodă
resc cu grijă fiece bănuț 
ciștigăt prin muncă cinsti
tă. atita realizează, atîta 
cheltuiesc, viața lor se des
fășoară exemplar, nu sfi- 
dind existenta celorlalți 
prin înavuțirea exacerbată, 
din surse care numai cinsti
te nu pot fi.

Mamaischi se sinchisește 
prea puțin de toate acestea. 
El este omul cu relații, cu 
poziții tari — deși acum 
din nou a ajuns la comisia 
pentru controlul averilor. 
Am intîlnit la întreprinde
rea pentru industrializarea 
cărnii din Botoșani o ati
tudine rezervată in expri
marea părerilor privind 
munca și viața acestui per
sonaj. „E dificil să lucrezi 
cu un asemenea om cînd 
vezi cu citi se cunoaște" 
(Eusebiu Sancă, șeful bazei 
Trușești a I.I.C.). „în lipsa

tovarășului director, care 
răspunde de compartimen
tul personal, prea puține 
relații v-aș putea da despre 
Grigore Mamaischi" (se es
chivează inginerul-șef al 
întreprinderii, Nlcolae Lu
can). In acest climat de to
leranță, de ochi închiși la 
afacerile dubioase s-a ridi
cat ca prin „farmec" una 
dintre cele mai arătoase 
case din Botoșani, deținută 
de un individ ce se lăfăie 
in lux, sfidează traiul din 
muncă cinstită al celor din 
jur, normele eticii și echi
tății socialiste.

Numeroși oameni al mun
cii din municipiul Botoșani 
au început, in ultimul timp, 
să-și exprime, în scris sau 
verbal, indignarea față de 
creșterea continuă — „ca 
O gogoașă" cum se exprima 
cineva — a averii Jui Ma
maischi, în totală necon
cordantă cu veniturile pe 
care le obține, fată de viața 
de nabab a acestuia, soli- 
citînd anchetarea lui în spi
ritul legii. Cităm, spre e- 
xemplu. doar un fragment 
dintr-o scrisoare primită la 
comitetul județean de 
partid în ziua de 12 iu
lie a.c.: „Ne exprimăm to
tala încredere că acest caz 
va fi judecat în spiritul le
gilor poporului nostru, că 
măcar acum se va face 
lumină".

Este locul să o spunem 
aici că. în clipa cînd 
se Încredințează tiparului 
aceste rindurl. oamenii le
gii au pornit demersurile 
pentru a face cu adevărat 
lumină.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scîntell"

Dialog 
cu cititorii
• NOTA 10 PENTRU NE

NEA. Cine oare nu cunoaște 
anecdote cu copii, cine nu s-a 
amuzat de adultii care primesc 
replica cu aplomb a tîncilor ! 
Prin hazul acestora ne revedem 
pe noi înșine ca nrintr-un 
ochean întors. Ca o replică la 
situațiile in care cei mici ne 
pun in dificultate, iată si o scri
soare dictată de micuții brașo
veni Luminița. Mugurel si Da
niel Butoi tatălui lor Emil 
Butoi. In această scrisoare, 
omul mare nu mat e surprins 
in flagrant delict de rldlcul. ci 
e lăudat pentru purtarea lui 
cuminte. E vorba de o plimbare 
spre „Pietrele lui Solomon" (in 
viziunea micuților — o adevă
rată expediție, desigur) descrisă 
in toate deliciile, dar si cu amă
răciunea că unul dintre turiștii 
liliputani a uitat in autobuz 
geanta care i se Încredințase. 
Cu diferite obiecte in ea. inclu
siv umbrela de ploaie. Pe scurt, 
s-au întors din drum, autobuzul 
plecase, așteptări etc. dar. în 
final, geanta a fost restituită 
prin corectitudinea șoferului si 
taxatoarei de autobuz. Cu alte 
cuvinte, o faptă din categoria 
celor despre care se scrie ade
sea In rubricile de fapt divers 
ale gazetelor, cu adulti distrat! 
si pionieri eorecti. Numai că, de 
data asta, rolurile au fost 
inversate : au fost cu capu-n 
nori copiii și au fost cuminți si 
corecți nenea și tanti de pe 
mașina 31-BV-7063 (tura de du
minică 11 iunie orele 18.00— 
20.00), Noi zicem că s-a pro
cedat firesc, poate chiar banal, 
asa cum e firesc, așa cum e 
banal, ca majoritatea copiilor 
să primească nota 10 la purtare. 
Dar dacă... Există un „dar 
dacă" pentru care am găzduit 
rindurile in această rubrică. 
Dar dacă nenea si cu tanti pro
cedau cu geanta precum cori- 
genții la purtare ? Atunci s-ar 
fi creat un prejudiciu grav. 
Mult mai mare decit o geantă 
de voiaj și o umbrelă chiar 
pliantă. S-ar fi rupt și s-ar fi 
revărsat, acolo. în praful de la 
capătul drumului dinspre „Pie
trele lui Solomon", întreg ba
gajul de sfaturi bune, pilde si 
îndemnuri adunat de Luminița. 
Daniel și Mugurel de-a lungul 
putinilor dar receptivilor lor 
ani. Trei omuleți în formare 
și-ar fi pierdut pentru destulă 
vreme încrederea în oamenii 
formați. în ceea ce spun si ceea 
ce fac cei care-i invată. Pe 
cuvînt că nu merita, nici pen
tru mai multe genți de voiaj, 
nici pentru foarte multe umbre
le pliante...
• DESPRE ANIMALE, 

PARCURI. SI MAI ALES 
DESPRE ALTCEVA. Harnicul 
corespondent Ioan Dobrescu, 
din Cimpulung. ne relatează de 
data aceasta un obicei destul 
de straniu. Unii proprietari de 
animale domestice răposate au 
căpătat năravul de a ambala 
cu emoție corpul neînsuflețit al 
cățelului, pisicii ori găinii de 
rasă sj a le abandona in grădi
nile publice. Nu se știe dacă 
întristatii anonimi procedează 
astfel ca să atragă cit mai multă 
lume să le împărtășească regre
tele, ori pentru că, îndurerați 
fîind. le e prea greu să se 
ocupe personal de îngropăciune. 
Oricum, cetățenii iau act nu cu 
emoție, ci cu neplăcere de a- 
ceastă soluție si cer ca ea să 
fie inmormintată înainte de a 
se Înmulți rămășițele de acest 
fel. Care rămășițe. adăugăm 
noi. denotă alte reminiscențe : 
la capitolul educație — civili
zație.
• O SECUNDA ! Mariana 

Sandi — București : Sperăm că 
ati regăsit în coloanele noastre 
propunerea făcută. Eustatiu Ma
tei — comuna Cuca. jud. Argeș: 
Simple și emoționante rindurile 
dv. despre viata fericită a bă- 
trînilor Tobă Ion si Tobă 
Floarea.
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Și TOTUȘI,
REPREZENTANTUL CENTRALEI

A PIERDUT... TRENUL
De ce nu s-a dat răspunsul așteptat problemelor

ridicate de oamenii muncii de la „Hidromecanica"-Brașov
Adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea „Hi
dromecanica" din Brașov s-a des
fășurat in condițiile în care colec
tivul acestei unități importante se 
confruntă cu citeva probleme de a 
căror rezolvare depind nu numai 
îndeplinirea in bune condiții a pla
nului pe acest an. dar și rezulta
tele pe care le va obține pină in 
1980. După încheierea adunării ge
nerale, care s-a desfășurat intr-un 
pronunțat spirit critic și autocritic, 
am rugat pe cițiva dintre cei care 
au luat cuvintul in cadrul dezbate
rilor să-și exprime opiniile in le
gătură cu problemele care au pola
rizat în mai mare măsură atenția 
adunării, cu soluțiile și hotărârile 
adoptate.

Primul interlocutor — inginerul 
Ștefan Dumitru, secretarul comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii.

— Așa cum a reieșit și din darea 
de seamă pe care ați prezentat-o, 
ca și din discuții, cauzele nereali- 
zării integrale a sarcinilor de plan 
pe primul semes
tru trebuie căuta
te atît în minu
surile existente în 
activitatea colec
tivului întreprin
derii, 
factori 
denți de unitatea 
dv. Și deoarece 
darea de seamă 
s-a oprit mai pu
țin asupra ultime
lor cauze, v-am 
ruga să ne dați citeva detalii supli
mentare. știind că ele au avut o in
fluență hotărâtoare asupra rezulta
telor din primul semestru.

— Una din aceste cauze o consti
tuie neeșalonarea realistă a planu
lui valoric stabilit întreprinderii pe 
luni și trimestre, în strînsă legătură 
cu darea în exploatare a unor noi 
capacități de producție și cu lansa
rea în fabricație a unor produse 
noi, cu mare pondere în structura 
planului nostru. Toate strădaniile 
depuse pentru a-i determina pe to
varășii din centrala industrială să 
reeșaloneze sarcinile, corelindu-le 
mai judicios cu intrarea în func
țiune a noilor capacități — planul 
anual uirmind să rămină nemodi
ficat — s-au dovedit zadarnice. E- 
vident, acest fapt a contribuit, în 
bună măsură, la nerealizările din 
primul semestru. Or. această neco- 
relare s-a manifestat și în cazul al
tor indicatori, ca. de exemplu, la 
cheltuielile materiale la 1 000 de lei 
producție marfă. Justețea și temei
nicia argumentelor noastre în a- 
cest caz i-au determinat, in sfirșit. 
pe tovarășii de la centrală să recon
sidere sarcina stabilită inițial. Pă
cat că acest lucru s-a rezolvat abia 
de curind. Pe de altă parte, la u- 
nele sortimente centrala a estimat 
— în mod cu totul nefundamentat — 
volume care depășesc nevoile reale 
ale economiei naționale, pentru ca 
în cursul anului să ne trezim cu 
renunțări...

Sînt consecințe directe ale unui 
mod greșit de a înțelege elaborarea 
și fundamentarea planului de că
tre centrala industrială. Iată, de 
altfel, cum lipsa unei fundamen
tări riguroase a sarcinilor stabilite 
întreprinderii brașovene a dus. in 
cunsul semestrului întîl, la unele 
renunțări din partea întreprinderi
lor constructoare de mașini din Re
șița, „23 August" București, „Trac
torul" Brașov — care au însumat 
peste 20 la sută din planul anual 
al întreprinderii „Hidromecanica". 
Formalismul nu se oprește aici. 
Astfel, aceste renunțări nu s-au fă
cut în termenele legale, ci tîrziu, 
cind contractele de aprovizionare 
din tară si import erau încheiate, 
iar pregătirea fabricației avansată, 
multe din produsele respective a- 

^flindu-se deja in lucru. „Cum a

cit și in 
indepen-

acționat consiliul oamenilor muncii 
in această situație ?“ il întrebăm 
pe tovarășul Viorel Metea. directo
rul întreprinderii.

— Noi am luat măsuri să acope
rim aceste goluri cu noi comenzi, 
dar materiile prime și materialele 
ne-au sosit conform contractelor de . 
aprovizionare încheiate, mărind vo
lumul stocurilor supranormative. In 
plus, unii beneficiari — ca între
prinderile „23 August" și întreprin
derea mecanică Mîrsa — nu ne-au 
achitat facturi in valoare de aproa
pe 40 de milioane de lei. Evident, 
toate acestea, ca și alte greutăți 
produse de aceiași beneficiari, dar 
in calitatea lor de furnizori de se
mifabricate — cum sînt întreprin- 

LC.M. Reșița, 
Brașov — 
asupra in-

derile „23 August", 
„Tractorul" și I.M.M.R. 
au avut efecte negative 
deplinirii planului.

— Și în alți ani ați 
sistematic greutăți în colaborarea 
cu furnizorii amintiți. Ce atitudine 
au avut ministerul, centrala în a- 
ceastă privință ?

întâmpinat

Copâceni, județul Ilfov, se strînge a cincea coasâîși fac simțită prezența cînd vin la 
Brașov, ajutorul lor răminind. în 
cele mai multe cazuri, un deziderat 
major pentru noi.

— Vă referiți, cumva, la modul 
în care și-a făcut simțită prezenta 
la adunarea generală reprezontan- 
tul centralei ?

— Și la dinsul și la alții. Și în 
acest recent caz. ca și în altele si
milare cind tovarășii din partea 
centralei vin la noi ca niște simpli 
observatori, nu ca reprezentanții și 
purtătorii de cuvint ai conducerii 
centralei. învestiți cu responsabili
tăți precise. Iar dacă iau cuvîntul 
la adunările noastre generale ori 
la anumite ședințe, vorbesc cu noi 
ca niște bătrîni sfătoși cu copiii. E- 
vită să dea răspunsuri 
bile, concrete 
care le ridicăm 
anumite obligații. Răspunsuri ca cel 
dat la adunarea noastră de tova
rășul Dumitrache. care, căutînd 
justificări în legătură cu eșalona
rea defectuoasă a planului, a spus : 
„Așa am primit

responsa-
la problemele pe 
sau să-și asume

• Importanța unei eșalonări judicioase a 
sarcinilor • Cînd beneficiarul „uită" că 
este și furnizor • „Să nu aruncăm vina 
numai pe alții" • Se așteaptă un răspuns 

imediat din partea ministerului

— S-au promis măsuri, dar fără 
vreun efect pozitiv. Ca și în anii 
precedenți, livrarea semifabricate
lor de către furnizorii noștri tradi
ționali a decurs și în acest an de
fectuos atît sub aspect cantitativ, 
cît și calitativ. In nici una din luni 
nu ne-au fost livrate integral 
cantitățile prevăzute. In plus, se
mifabricatele ne sosesc, de obicei, 
abia în ultima decadă a lunii. Toa
te acestea au avut implicații deo
sebit de negative asupra utilizării 
capacităților de producție, a folosi
rii timpului si forței de muncă.

Opiniile exprimate de unii par
ticipant! la dezbaterile adunării ge
nerale că asemenea fenomene ar 
putea să continue și în viitor — 
dacă nu se vor lua măsuri energi
ce de către centrala industrială și 
ministerul de resort — nu sint lip
site de temei. Faptele arată că atît 
în cazul corelării sarcinilor de plan, 
al renunțărilor (chiar zilele trecute 
întreprinderea „23 August" a ve
nit cu o nouă renunțare în valoa
re de 20 de milioane lei), cît și al 
modului defectuos de livrare a se
mifabricatelor, nu a intervenit in 
ultimul timp nici o îmbunătățire 
vizibilă.

Desigur, la toate aceste probleme 
participantii la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la „Hidro
mecanica" așteptau un răspuns 
clar, precis din partea centralei in
dustriale de resort — CIUTMR 
București — respectiv, din partea 
inginerului Dumitrache, șeful ser
viciului tehnic al centralei, prezent 
la adunare, dar răspunsul nu a ve
nit

— în calitatea mea de membru 
in consiliul oamenilor muncii — 
ne spune electricianul Lorand 
Schwetter — cunosc bine proble
mele cu cane se confruntă
prinderea noastră, deoarece multe 
din acestea au fost dezbătute în șe
dințele noastre. Știu, de asemenea, 
că. nu o dată, am solicitat sprijin 
centralei industriale în rezolvarea 
lor. Din păcate, acest sprijin l-am 
simțit puțin,. iar in unele cazuri ni 
se acordă după lungi demersuri, 
ceea oe face ca efectele -lui să fie 
serios diminuate, așa cum s-a în- 
tîmplat cu modificarea sarcinii de 
reducere a cheltuielilor materiale. 
Tovarășii de la centrală nu

între-

prea

și noi sarcini de 
la minister și așa 
a trebuit să le re
partizăm pe în
treprinderi", 
o încercare je
nantă de a fugi 
de răspundere. 
De altfel, repre
zentantul centra
lei nu a dat răs
punsuri nici la 
alte probleme ri
dicate în aduna
re. Și apoi faptul 

că el nici n-a rămas pină la sfirși- 
tul adunării — probabil pentru a 
nu pierde trenul — demonstrează 
cită atenție acordă unele cadre din 
conducerea centralei rezolvării pro
blemelor cu care se confruntă în
treprinderea.

O ultimă opinie, aceea a turnăto
rului Gherasim Mates, membru în 
consiliul oamenilor muncii.

— Referindu-vă la nerealizările 
din primul semestru ați făcut ur
mătoarea afirmație : „Să nu arun
căm vina numai în curtea vecinu
lui". Ce anume ați intenționat 
spuneți ?

— Ceea ce. de fapt, am și 
plicat, si anume că trebuie 
recunoaștem și lipsurile ce ne 
vin nouă, care au cântărit si 
în balanța nerealizărilor din pri
mul semestru. Pentru că numai 
așa vom reuși să le lichidăm. Este 

. adevărat că nepealizarea unora din 
indicatorii de plan a fost influen
țată negativ de lipsa ritmicității 
producției — generată de aprovi
zionarea defectuoasă cu semifabri
cate ș.a. Dar tot atît de adevărat 
este și faptul că rezultatele slabe 
au fost influențate și de abaterile 
de la 
există 
altele, 
sențe 
losirea deplină a timpului de lu
cru, de rebutul datorat manojferei 
ca urmare a lipsei de preocupare 
a cadrelor noastre pentru califica
rea oamenilor, pentru asigurarea a- 
sistentei tehnice si în schimburile 
doi și trei etc. Iată de ce consider 
că este de datoria noastră, a or
ganizațiilor de partid și sindicale, 
ca și a cadrelor tehnice să ac
ționeze mai energic, mai perse
verent pentru întronarea ordinii și 
disciplinei la toate locurile 
muncă.

Opinii realiste, obiective, la fel ca 
si celelalte exprimate de interlocu
torii noștri. Ce părere are conduce
rea centralei si. mai ales, ce părere 
are conducerea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini în 
legătură cu problemele semnalate la 
întreprinderea „Hidromecanica" din 
Brașov ? Așteptăm răspuns.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

este

să
ex-
să 

re- 
ele

disciplina muncii care mai 
la noi, reflectate, printre 
de numărul mare de ab- 

nemotivate și învoiri, nefo-

lucerna. „Secretul" ? Aplicarea fârâ întrerupere a udărilorLa I.A.S. Adunații

Apă mai multă culturilor 
spor de recoltă în hambare

Cum funcționează sistemele de irigații în. județul Tulcea
în unele zone ale județului Tulcea, deficitul de apă din sol a 

aiuns la peste 1 000 mc la hectar. Dar pe cea mai mare parte din 
cele 77 000 hectare amenajate pentru irigat acest deficit s-a men
ținut sub limita a 400 mc de apă la hectar, fapt ce dovedește că 
udările s-au făcut cu regularitate. Numai în ultima lună, stațiile de 
pompare de la Babadag, Colina. 6 Martie și Sud-Razelm au trimis în 
sisteme o cantitate de peste 65 milioane metri cubi de apă. Săptămînă 
de săptămînă au fost irigate intre 22 000 și 23 000 hectare, după un re
gim de lucru stabilit pentru două schimburi. în cele mal multe 
locuri, porumbul și soia se udă acum pentru a patra oară, iar la 
sfeclă, legume și trifoliene s-a ajuns la a cincea udare. Ca urmare, 
culturile sînt frumoase și bine dezvoltate. Acum este de cea mai 
mare importanță ca udările să continue cu intensitate sporită, de
oarece plantele sint intr-o perioadă decisivă pentru formarea rodului.

In două schimburi, 
fără întrerupere

, In acest regim de lucru se acțio
nează în cele mai multe unități agri
cole. La indicația' comandamentului 
județean, in fiecare unitate s-au con
stituit. încă din primăvară, formații 
permanente de udători si motopom- 
piști. care, pentru a putea uda efec
tiv 20 de ore 
nate in cimp, 
combustibilul 
hrană.

...Intrăm pe 
lor din Murighiol. Pe unul din cana
lele de irigații, zece aripi de ploaie 
echipate cu aspersoare suprainălțate 
revărsau asupra lanului de porumb o' 
adevărată ploaie, apă pompată toc
mai din Razelm. Cei cinci udă
tori, citi lucrau pe acest canal, for
mează o echipă, care a luat in acord 
global 100 ha cu porumb, cite 30 ha 
cu sfeclă si floarea-soarelui si 120 
hectare cu griu. La porumb se aplica 
a patra udare, iar la sfeclă, pe su
prafața prevăzută a se, recolta in 
toamnă, se va trece la a șasea udare. 
De la președinta cooperativei. Motra 
Safca. aflăm că programul de udare 
din ultimele două săptămîni a fost 
depășit cu aproape 100 hectare, prin 
suplimentarea aripilor 
Toate cele 6 formații 
două schimburi.

Permanentizarea unor

pe zi. sînt aprovizio- 
atît cu materialele si 
necesare, cît și cu

terenurile cooperatori-

de udare, 
lucrează in

formații de

udători pe anumite suprafețe precis 
delimitate, legarea directă a retribu
ției acestora de recoltele pe care le 
obțin au determinat în acest an o 
adevărată cotitură în desfășurarea 
programelor de udări în marea ma
joritate a unităților agricole. La Fre- 
căței, Lăstun. Zebil sau Mihai Bravu 
s-a lucrat practic toată vara fără 
„pană de apă". Culturile de un verde 
intens dovedesc că s-a udat nu ori
cum. d la nivelul maxim al norme
lor de apă stabilite.

Cînd ziua nu se irigă 
cum trebuie, 

noaptea - nici atît
Puse fată în fată, programele de 

udări și realizările aproape că se 
suprapun. Aceasta să fie si situația 
din teren 1 Multe constatări ne deter
mină să afirmăm că. în unele cazuri, 
aceste raportări ----- 1------ 1 ’
tea. Din multe altele, ne vom opri 
la un exemplu J 
ral. In perioada 29 iulie — 5 august, 
unitățile agricole din sistemul Baba
dag aveau în program să irige 9 130 
ha și au udat 9 132 ha. Pe săptămi- 
na în curs li s-au programat 7 405 ha 
si. dacă ar fi să luăm drept bune ra
portările de pină acum, atunci se 
vor uda exact 7 405 ha. Și pentru că 
adevărul nu poate rezulta decit din 
confruntarea cu terenul, l-am însoțit 
pe tovarășul Gheorghe Untaru. șeful

denaturează realita-
de ordin mai gene-

sistemului din Babadag, pe citeva 
din arterele principalelor canale de 
irigații....Pe terenurile C.A.P. Sabangia, a- 
tentia ne este atrasă de numeroase 
pîrîiașe ce își varsă apele intr-un 
riușor care si-a croit albia tocmai 
prin mijlocul satului, dar și de modul 
defectuos în care funcționează si pu
tinele aspersoare montate in cimp. 
Am văzut aici si citeva parcele unde 
aripile de aspersiune funcționau în- 
tr-una de trei zile la rînd pe aceeași 
poziție. Efectul unui asemenea mod 
de a uda : făgașe mari, adevărate 
ravene. săpate de șuvoaiele de apă 
prin care se irosesc mii si mii de 
metri cubi de apă si prin care se 
transportă mari cantităti de pămînt 
din cel mai fertil. La C.A.P. Beștepe, 
bunăoară, aceste „văi cu apă" au a- 
tins de acum lungimi de 6—7 km și 
formează Ia vărsare adevărate bălți 
tocmai pe suprafețele cultivate din 
luncă.

Nu toate terenurile cooperativelor 
agricole Sabangia si Beștepe suferă 
însă de „exces" de umiditate. Și nici 
chiar ale celor din Mahmudia sau ale 
unor ferme aparținind I.A.S. M. Ko- 
gălnioeanu si Sarinasuf. de vreme ce 
multe sole sînt udate după un pro
gram scurt, mult prea șcurt pentru 
a se putea spune că au fost irigate. 
La Mahmudia. multe seturi de butyl, 
care figurau că au udat si noaptea, 
au fost puse în funcțiune abia la opt 
si jumătate, la Beștepe Ia ora 11. La 
una din fermele I.A.S. Sarinasuf as- 
persoarele ,au început să ude la ora 
12, iar pe canalul CA 2 — 4 moto- 
pompe. apartinînd I.A.S. M. Kogăl- 
niceanu, nu funcționau nici la ora 15.

Cine ii controlează 
pe cei care 

nu controlează ?
Din capul locului trebuie să spu

nem că principala cauză a neaiunsu-

rilor amintite o constituie lipsa de 
control si îndrumare din partea celor 
care poartă răspunderea pentru buna 
organizare si desfășurare a udărilor. 
Pentru că situațiile întilnite nu pot fi 
puse decit în legătură directă cu mo
dul defectuos în care comandamentele 
comunale, specialiștii de aici isi duc 
la îndeplinire obligațiile ce le revin. 
Președintele cooperativei agricole 
din Sabangia si primarul comunei 
— necunoscuti printre multi udători 
șl chiar mecanizatori — se pare că 
bat mai mult terenuri sterile, de pe 
care in toamnă s-ar putea să culea
gă doar pagubă. Cam tot din amin
tiri ni se vorbea si de ultimul con
trol al primarului din Mahmudia, 
sau al unor șefi de fermă de la coo
perativa agricolă din 
care udătorii nici nu 
cheamă. La ferma din 
tinînd I.A.S. Tulcea. 
ploaie a udat un sânt 
nea drumului o zi întreagă în văzul 
tuturor trecătorilor. Singurii care nu 
au văzut-o au fost cei din conduce
rea Întreprinderii si șeful de fermă.

★
în județul Tulcea campania de Iri

gare se apropie de sfîrsit. Pe an
samblu se poate spune că s-a desfă
șurat în bune condiții. Lipsa precipi
tațiilor impune însă ca udările să fie 
aplicate în continuare cu toată capaci
tatea sistemelor. Facem această pre
cizare ințrucît în nu puține locuri am 
văzut conductele scoase din lanurile 
de porumb sub pretextul că de acum 
nu ar mai avea nevoie de apă. Tot 
pe seama unor asemenea consideren
te trebuie pusă si slăbirea activității 
de îndrumare și control din ultima 
perioadă în unele unități agricole. 
Sînt neajunsuri. cărora trebuie să li 
se pună capăt cu toată fermitatea — 
și primele care au datoria să inter
vină sînt comandamentele județean și 
cele comunale, organele agricole.

Beștepe. pe 
știau cum ii 

Cataloi. apar- 
o aripă de 
de la margi-

Iosit POP

CONTRASTE
Neobosițîi căutători ai

Desigpr, multora din
tre cititorii ziarului 
nostru le sînt bine cu
noscute produsele în
treprinderii „Indepen
dența" din Sibiu, care 
au îmbogățit zestrea 
tehnică a numeroase 
unități industriale. 
Ceea ce se știe poa
te mai puțin este fap
tul că întreprinderea 
sibiană reprezintă nu 
numai un important 
furnizor de utilaje teh
nologice, ci și un pres
tigios producător al 
unor prețioase sorti
mente care nu figu-

rează în nici imul din
tre nomenclatoarele de 
fabricație : invenția șl 
inovația. Aici, de la 
începutul anului s-au 
inregistrat nouă in
venții, s-au brevetat 
șase și s-au aplicat 24 
de inovații, cu o efi
ciență economică an- 
tecalculată de aproape 
patru milioane lei.

Succesul nu este sin
gular : prin rezultatele 
obținute in acest do
meniu, rod al unei in
tense activități de 
creație tehnică, neobo- 
siții căutători ai nou

Motopompele funcționează zi și noapte pentru a asigura apa de care au 
nevoie porumbul și culturile succesive. Aspect de muncă de pe terenurile 

C.A.P. Curcani, județul Ilfov Fotografii : F. Gronski

Dosarul

noului
lui de la întreprin
derea sibiană s-au si
tuat pe primul loc în 
întrecerea desfășurată 
anul trecut în indus
tria județului. Este 
vorba, așadar, de un 
succes pe care inova
torii de la „Indepen
dența" sînt hotărîți 
să-1 reediteze anul a- 
cesta. Și, după 
s-a văzut, nu 
șanse. Le dorim 
succes în această
petiție a priceperii, 
inițiativei și compe
tenței profesionale ! (I. 
Ștefan).,

cum 
fără 

mult 
com-

Sporuri de producție 
pe seama creșterii 

productivității muncii
în, primul semestru din acest 

an colectivul de muncă al în
treprinderii de confecții Foc
șani a realizat cu aproape 
80 000 de produse mai mult 
față de nivelul producției atin
se în aceeași perioadă din anul 
trecut. Tot in intervalul de 
timp amintit, partenerilor ex
terni li s-au expediat mai mul
te confecții, a căror valoare 
depășește cu peste 2,3 milioane' 
lei valută livrările din primul 
semestru al anului anterior. 
Recent, odată cu încheierea bi
lanțului de activitate pe pri
mele 7 luni ale anului în curs, 
s-a consemnat un spor de 
peste 4 milioane lei la pro
ducția marfă, spor obținut pe 
seama depășirii productivității 
muncii planificate. „Pentru a 
asigura condițiile necesare creș
terii eficienței economice, a 
calității muncii noastre, arăta 
ing. Nicolae Lungoci. directo
rul întreprinderii de confecții 
Focșani, au fost aplicate în 
producție, in perioada parcursă 
din acest an. 50 de măsuri teh- 
nico-organizatorice din cele 61 
de măsuri adoptate in adunarea 
generală a oamenilor muncii. 
Menționăm și folosirea in pro
ducție a unor noi utilaje semi
automate de mare randament, 
mecanizarea unui număr de 12 
operații de lucru. De asemenea, 
am trecut la noi forme de or
ganizare a producției care să 
contribuie la o mai bună fo
losire a dotărilor tehnice și a 
forței de muncă și. totodată, 
am continuat să desfășurăm ac
tivitatea de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrători
lor". (Dan Drăgulescu).

Pe șantierul 
noii instalații 

de caprolactamă 
de la Săvinești

la

Cercul justificărilor
Constructor - proiectant

în căutarea motivărilor
furnizor

Din 1975, cooperati
vele meșteșugărești din 
județul Vrancea dețin 
în depozitele lor peste 
64 000 cuțite albe de 
strung. confecționate 
din otel special, adus 
din import. De ce nu 
sint valorificate ? Pen
tru că — ne informea
ză oonducerea Uniunii 
județene a 
ției

coopera- 
meșteșugărești

cuțitelor de
(U.J.C.M.) — cuțite
le nu au beneficiari. 
Și în timp ce U.J.C.M. 
Vrancea caută benefi
ciari în stingă și-n 
dreapta — deocamdată 
fără succes — cuțite
le respective, împre
ună cu alte citeva sute 
de kilograme de otel 
neprelucrat (de aseme
nea adus din import), 
blochează fondurile u-

strung
ni taților producătoare 
(care au trebuit să fie 
creditate). Si nu e 
vorba de o sumă ne
glijabilă. Sint circa 14 
milioane lei la mijloc. 
Cine se angajează să 
dezlege petele negre 
din dosarul cuțitelor 
albe ? Poate. Ministe
rul Aprovizionării 
Gospodăririi 
lor Fixe. (M.

si 
Fonduri- 
Ionescu).

Pe platforma chimică de
nesti este in construcție o mare in
stalație de producere a caprolacta- 
mei. destinată să asigure materia pri
mă necesară viitoarei uzine de fire 
sintetice de la Roman, precum și 
noilor capacități ale Combinatului de 
fire si fibre sintetice din Piatra 
Neamț. Strinsa legătură dintre aces
te obiective productive i-a determi
nat pe constructori să se angajeze 
să reducă termenul de punere in 
funcțiune a instalației cu trei luni.

în pofida oricăror așteptări însă, 
principalele lucrări de care depinde 
intrarea in producție a instalației de 
caprolactamă sint mult rămase 
urmă. în șapte luni din acest 
nu s-a realizat decit 35 la sută 
sarcinile anuale prevăzute, iar 

aproape 3 000 de tone utilaje 
pe șantier au fost montate 
305 tone. Unele lucrări nici n-au 

începute. în timp ce la altele.

Ce fac factorii amintiți în această si
tuație ? Caută justificări.

— Nu putem lucra fiindcă nu avem 
documentație, afirmă tovarășul Mir
cea Gheorghian. șeful șantierului. La 
unele obiective ne lipsesc proiecte
le. la altele, documentația primită 
este incompletă.

Afirmațiile șefului de șantier nu

— Problema cea mai dificilă o 
constituie utilajele, ne-a spus ingi
nerul Laurentiu Copcea, șeful servi- 

Dacă furnizorii 
s-ar rezolva

ciului de investiții, 
ni le-ar trimite la timp, 
totul.

Dar cum să le trimită 
timp cind o mare parte
laje nu sint incă nici măcar contrae-

furnizorii la 
dintre uti-

INVESTIȚIILE

sînt serios amenințate. Posibilități 
de recuperare a restantelor există. 
Constructorii si montorii dispun de 
toate condițiile necesare în acest 
scop. Este necesar însă ca acum să 
se acționeze energic pentru rezolva
rea tuturor problemelor în suspen
sie. Eforturi in acest sens trebuie 
depuse in mod deosebit de către be
neficiar. in vederea asigurării docu
mentației si utilajelor. Se impune 
însă și un sprijin mai temeinic din 
partea Ministerului Industriei Chi
mice.

i p, 
an 

din 
din 
so- 
nu-

cele 
site 
mai 
fost _____ _ _  ____ _____
din cauză că ritmul de lucru se men
ține sub posibilități și necesități, res
tanțele determină o perspectivă de 
incertitudine.

De ce s-a ajuns la o asemenea 
neplăcută situație ? In principal, da
torită lipsei de promptitudine și ope
rativitate cu care proiectantul, con
structorul si beneficiarul rezolvă 
problemele cu care sint confruntați. 
Cam de multă vreme și-a făcut loc 
în stilul lor de muncă păgubitoarea 
practică a amînării de azi pe miine 
a rezolvării si îndeplinirii unor sar
cini de maximă stringență. Iar tre
cerea timpului, în loc să soluționeze 
greutățile întîmpinate. le amplifică.

• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

rezistă la confruntarea cu realitatea 
si cu posibilitățile existente. Este 
adevărat că Institutul de inginerie 
tehnologică si proiectări pentru in
dustria chimică din București a in- 
tirziat si este încă în restantă cu 
predarea unor documentații, proble
mă ce trebuie urgent soluționată de 
institutul amintit și beneficiar. în 
același timp însă, chiar constructorul 
s-a angajat să elaboreze o parte 
proiecte pentru hala de sinteză a 
prolactamei. angajament pe care 
l-a respectat. Deci, pe șantier, o 
rie de lucrări sînt tergiversate și 
cauza... constructorului. Mai
găm că la turnurile de răcire se 6tă 
din lipsa unei... macarale.

din 
ca- 
nu 
se- 
din

adău-

tate ? Enumerăm, dintre acestea, 
peste 100 de pompe, 6 ventilatoare și 
16 tone de utilaje pentru centrala 
termică. Repartițiile și comenzile 
pentru ele au fost emise încă din 
anul trecut întreprinderilor de pompe 
„Aversa" si „Ventilatorul" din Bucu
rești. întreprinderii de cazane mici 
și arzătoare din Cluj-Napoca. Con
tractele nu sint însă încheiate nici 
acum, cind au mai- rămas citeva luni 
pină la probele tehnologice.

— Dacă nu se iau măsuri energice 
pentru redresarea situației — ne 
spune Vasile Țintescu, secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Piatra Neamț — termenele pla
nificate de punere în funcțiune, ca 
să nu mai vorbim de angajafnente,

★
Șantierul instalației de caprolacta- 

mă de la Săvinești oferă. așadar, 
imaginea nedorită a1 lucrului nefăcut 
la timpul potrivit, a insuficientei răs
punderi cu care cei angajați în reali
zarea acestei investiții si-au privit si 
rezolvat obligațiile legale ce le revin. 
Constructorul si beneficiarul dis- 
Dun de suficiente resurse nentru a 
depăși momentul critic actual. Cu o 
condiție : să renunțe la justificări și, 
cu răspundere și seriozitate, să treacă 
Ia aplicarea măsurilor impuse de re
dresarea energică și imediată a rit
mului de lucru pe șantier. Dacă in 
ceea ce-1 privește pe beneficiar s-a 
văzut ce trebuie să facă, constructo
rul are datoria să-și completeze efec
tivele, să-și organizeze mai bine în
treaga activitate, actionînd stăruitor 
pentru folosirea la maximum a între
gului potențial tehnic și uman de 
care dispune.

Constantin BLAGOVIC1 
corespondentul „Scînteii"

La risipă de
Cînd au aflat că doi 

muncitori din unitate. 
Gheorghe Popa si Du
mitru Eftimie. au pus 
la punct o metodă de 
economisire a energiei 
electrice, conducerile a 
trei secții ale Combi
natului de prelucrare a 
lemnului din Rm. Vil- 
cea au alergat imediat 
să vadă despre ce e 
vorba. A urmat apoi 
un mic sfat tehnic in
tre reprezentanții sec
țiilor in cauză — de 
placaje. PFL si furnire 
estetice.

un an, bucurie
Bună idee, bună... 

și-au spus. Si unde 
mai pui că cifrele 
coincid. Ce băieți 
priceputi tovarășii noș
tri electricieni I De 36,5 
MWh avem nevoie, atît 
ne oferă. Să știți că nu-i 
chiar așa. adaugă alt
cineva. Bucuria noas
tră va fi scurtă ! Să 
socotim. Cu cît depă
șim noi consumul pla
nificat în fiecare lună? 
Cu 36,5 MWh. Electri
cienii propun o econo
mie anuală de 36.5

o
MWh. O fi 
să ideea lor, 
acoperă risipa doar 
pe o lună. Sint 
chiar buni de criticat 
electricienii — intervi
ne altă voce. Ce. adică 
nu cunosc cît risipim 
noi ? De ce nu găsesc 
căile de a economisi 
exact atît cît avem ne
voie ? Umblă doar să 
ne amăgească. Ne-au 
făcut să ne bucurăm 
degeaba. Eu propun... 
(I. Staneiu).

valoroa- 
dar ne...

Un experiment pentru recoltat... pagubă
Pentru multe uni

tăți fruntașe din agri
cultură, obținerea a 
două recolte intr-un 
an este un fapt de 
acum obișnuit. Tova
rășii de la între
prinderile de in și 
cînepă din Suceava 
și Cărei sînt pe cale de 
a pune însă Ia punct, o 
metodă... inversă : adi
că recoltatul la doi ani. 
Locul unde se încearcă 
acest năstrușnic expe
riment : terenurile cul- 
tivabile ale C.A.P. Tru- 
sești si C.A.P. Cristești 
din județul Botoșani. 
11 șire de cînepă si o 
mare cantitate de in

recoltate anul trecut au 
fost lăsate de cele două 
întreprinderi pe cimp. 
sub cerul liber. A tre
cut iama, apoi primă
vara. acum sîntem în 
miezul verii si experi
mentul continuă. Me
toda se dovedește insă 
foarte costisitoare pen
tru că :

1. Inul si cînepa 
strînse cu trudă s-au 
cam... topit din cauza 
intemperiilor.

2. întreprinderile din 
Suceava si Cărei au 
fost amendate fiecare 
cu 4 000 lei de Oficiul 
județean de cadastru si 
organizarea teritoriului 
din Botoșani.

3. La amenzi se a- 
daugă si despăgubirile 
care trebuie plătite co
operatorilor pentru o- 
cunarea a trei ha de 
teren arabil.

Nu peste multă vre
me se va trece la 
strîngerea noii recolte 
de in si cînepă. Se 
pare însă că cele două 
întreprinderi vor re
colta numai... pagube 
în urma experimentu
lui aplicat. Ar fi si o 
întrebare în final : pe 
banii cui s-a finanțat 
această metodă si cine 
anume va deschide 
punga ? (S. Ailenei).
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Repera ale Craiovel de azi: Combinatul chimic — Teatrul Național — noul spital clinic

Festivalul național

„CÎKTAREA ROMÂNIE” 

Un cadru fertil pentu 

CULTIVAREA CREATIVITAji

TINEREI GENERAȚII
Doljul-pe drumul 

progresului multilateral
(Urmare din pag. I)
care 43 000 hectare In sistemul 
Nedeia-Măceșu si 14 400 hectare in 
sistemul Izvoare-Cui mir ; se vor exe
cuta lucrări de îndiguiri si desecări 
ne 9 166 hectare.

Pe baza dezvoltării si modernizării 
economiei ludetului au avut loc im
portante mutații in structura popu
lației si a forței de muncă. Astfel, 
numărul populației ocupate tn agricul
tură a scăzut de la 78 la sută in 1960 
Ia 50,6 la sută in 1977, in timp ce 

• Producția globală industrială a anului 1977 a fost de 
56 ORI mai mare decît producția anului 1950 și de 143 ORI 
mai mare în comparație cu nivelul anului 1938.

• în prezent, în 6 zile se realizează întreaga producție a 
anului 1950 și în mai puțin de 3 zile — cea a anului 1938. 
Anul acesta, producția globală industrială a Doljului se va 
ridica la 23,8 MILIARDE IEI.

• în anul 1978 se pun în funcțiune 72 obiective și capa
cități de producție industrială și agricolă.

• Agricultura județului dispune în prezent de 7 248 trac
toare fizice, față de numai 215 în 1938.

numărul personalului muncitor a 
ajuns in acest an la 195,2 mii per
soane, jnregistrind o creștere de peste 
74 mii persoane fată de 1965. As mai 
aminti că volumul mărfurilor desfă
cute Prin comerțul socialist a fost in 
1977 de peste 4,7 miliarde lei. cu 185.7 
la sută mai mare decit in anul 1965. 
Grija partidului fată de oamenii 
muncii s-a materializat, si in con
struirea. In județul Dolj, a peste 
40 000 de apartamente, cincinalul ac
tual. cind se vor construi încă 30 000 
de apartamente, fiind, si in această 
privință, cel mai bogat din întreaga 
perioadă a construcției cocialiste. 
Drept urmare, o treime din populația 
Județului va locui in apartamente noi. 
in condiții ridicate de confort si civi
lizație.

In acești ani luminoși au avut loc 
schimbări fundamentale si pe planul 
vieții cultural-spirituale. E semnifi
cativ faptul că visul si dorința pașop
tiștilor ca orașul Craiova să devină 
centru universitar si științific s-a 
înfăptuit in anii socialismului prin 
înființarea, din inițiativa tovarășului 

Profiluri contemporane în vechea Cetate a Bâniel Foto : S. Cristian

Nicolae Ceausescu, a unei universități 
cu ont facultăți, in care studiază 
astăzi aproape 10 000 de studenti. O 
altă replică a prezentului la trecutul 
care însemna. între altele, si existen
ta unei stări grave de analfabe
tism o constituie faptul că in școlile 
de cultură generală si liceele de pe 
aceste meleaguri sint cuprinși aproa
pe 150 000 de elevi ; practic, unul 
din patru locuitori ai Doljului socia
list învață. Și nu putem să nu 
amintim că pretutindeni se desfă
șoară o bogată viată spirituală, ani

mată de numeroasele tnstitutîi de 
artă si cultură, intre care prestigiosul 
Teatru National din Craiova, de 
intensificarea acțiunilor si manifes
tărilor politice, cultural-educative si 
științifice din cadrul Festivalului national „Cmiarea României**.

Fără îndoială, toate aceste specta
culoase realizări au fost posibile da
torită aplicării consecvente a politicii 
realiste, clarvăzătoare a partidului 
nostru de înflorire multilaterală a 
tuturor județelor si .localităților pa
triei. care a stimulat si pus in va
loare energia, hărnicia, abnegația, do
rința de autodepășire a oamenilor 
muncii din județ. în frunte cu cei 
peste 82 mii de comuniști.

Ritmurile înalte vor caracteriza si 
evoluția viitoare a județului. Fondu
rile de investiții din actualul cincinal, 
superioare celor din cincinalele ante
rioare. se vor materializa în noi si 
moderne unități industriale, printre 
care cele de utilai greu, de autotu
risme .de mic litraj — rod al colabo
rării româno-franceze — de motoare 
medii, de biosinteze. de prelucrare a 

maselor plastice, două centrale de 
termoficare și altele. Merită să evi
dențiem. în același timp, că la sfirsi- 
tul actualului cincinal valoarea fon
durilor fixe productive va a.iunge să 
depășească 20 miliarde lei. în com
parație cu 10,4 miliarde lei cit era in 
1970. că ponderea industriei construc
toare de mașini și a chimiei în 
totalul industriei iudetului va aiunae 
la 55,2 la sută, fată de 45 la sută in 
1970. Doljul urmînd să realizeze o 
producție industrială evaluată la peste 
35 miliarde lei (ritmul mediu anual 
de creștere fiind de 11.8 la șută). 
Promovarea cu consecventă a unei 
agriculturi și zootehnii moderne, in
tensive va face să crească, totodată, 
producțiile de cereale, de legume și 
fructe, cele animaliere, care vor 
asigura întregul necesar de con
sum al populației județului, pre
cum și însemnate disponibilități 
pentru alte necesități, pentru ex
port. Și. pentru a Întregi imagi
nea. trebuie să arătăm că. in aceeași 
perioadă, zestrea urbanistică a iu
detului se va îmbogăți, pe lingă cele 
aproape 30 de mii apartamente amin
tite, cu noi si importante obiective 
social-culturale si edilitar-gospodă- 
resti. Conform schitelor de sistema
tizare aprobate, si localitățile Bechet, 
Bîrca, Plenita și Poiana Mare ur
mează să devină orașe agroindus
triale. Aici au și început să se 
inalte. de altfel, primele unități »i 
capacități de producție, precum si 
primele ansambluri urbanistice.

Desigur, infăptuirea unor asemenea 
obiective presupune, cum este si 
firesc, stăruitoare eforturi din partea 
comitetului județean de partid, a 
tuturor organelor si organizațiilor de 
partid, pentru perfecționarea în con
tinuare a întregii activități. Prețioa
sele indicații pe care le-am primit 
de la tovarășul Nicolae Ceausescu cu 
prilejul mai multor vizite de lucru 
efectuate in iudetul nostru constituie 
pentru noi cuvint de ordine in activi
tatea de zl cu zi. Pe baza unor pro
grame speciale — riguros întocmite 
pentru fiecare domeniu de activitate, 
urmărite operativ de biroul comite
tului județean si analizate periodic in 
secretariat — programe izvorind din 
documentele Congresului al XI-lea Si 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului. urmărim să ridicăm la un nivel 
calitativ superior munca in ioate do
meniile vieții economico-sociale. Ne 
preocupă. în primul rind. realizarea 
în bune condiții a sarcinilor si an-

Creșterea producției globale agricole

1965 1970 1975

gajamentelor din industrie. întrucit 
în acest domeniu ne confruntăm cu 
o serie de greutăți legate in special 
de aprovizionarea tehnico-materială. 
am extins o mai veche practică a 
noastră, aceea de a analiza, fie de 
către birou, fie de către secretariatul 
organului județean de partid, la fata 
locului. în întreprinderi. în special in 
cele care ridică probleme, modalită
țile practioe de betiune. in vederea 
îmbunătățirii activității de producție, 
un. accent deosebit punindu-se: pe 
îndeplinirea sarcinilor de cooperare. 
Pe același plan al preocupărilor noas
tre actuale se înscriu, de asemenea, 
aplicarea perfecționărilor in sistemul 
economico-financiar al Întreprinderi
lor. înnoirea și modernizarea pro
ducției — în primii doi ani al actua
lului cincinal au fost asimilate in fa

• Numărul personalului muncitor a ajuns, în 1978, la 
195,2 MII PERSOANE, înregistrîndu-se o creștere de peste 
74 mii persoane față de anul 1965.

• Pînă la această dată, în județ s-au construit peste 
40 000 DE APARTAMENTE, cărora li se vor mai adăuga, în 
cincinalul actual, încă aproape 30 000 DE APARTAMENTE.

• Craiova, reședința județului, a devenit un puternic 
centru universitar, în care funcționează 8 FACULTĂȚI cu 
aproape 10 000 STUDENȚI.

© în județ funcționează 169 biblioteci publice, 193 cămine 
culturale, cinci case de cultură, opt muzee, două teatre și o 
secție de operetă, studioul teritorial de radio, opt centre de 
radioficare în mediul rural.

1977 1980

bricație 7 064 produse, sortimente și 
modele, precum si 721 tehnologii noi 
— dezvoltarea autoconducerii si auto- 
gestiunil muncitorești, transpunerea 
in practică a schiței de sistematizare 
a municipiului Craiova, elaborată din 
indicațiile si sub nemijlocita îndru
mare a secretarului general al 
partidului.

Tn pragul marii sărbători a elibe
rării patriei sîntem mai hotărîti ca 
oricind să dăm un nou avînt întregii 
noastre activități, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor, a tuturor resurselor 
si posibilităților de care dispunem, 
in vederea traducerii neabătute în 
viată a sarcinilor complexe, de mare 
generozitate și responsabilitate, ce ne 
revin acum si in perspectiva viitorilor 
ani. contribuind astfel la continua 
înflorire a României socialiste.

Festivalul national „Cintarea 
României" a stimulat dezvăluirea de 
talente în cele mai diferite domenii. 
Și a demonstrat, cu argumentul de 
necontestat al faptelor, că oferă un 
cadiru practic nelimitat pentru afir
marea capacităților creative ale omu
lui. Există, fără îndoială, și o 
„virstă de aur" a creativității, vîrsta 
adolescenței, a tinereții, cind acest 
potențial se manifestă puternic 
sub imboldul fanteziei, entuziasmu
lui, interesului, cind primul pas in 
creația artistică, științifică, tehnică 
este, adesea, și cel hotăritor pentru 
afirmarea unei vocații de o viață. 
Unul dintre domeniile în care tinere
tul nostru — elevi, studenti. munci
tori. ingineri, tehnicieni, proiectanti 
— și-a afirmat un potențial spi-uual 
remarcabil' este acela al creației tfch- 
nlco-știlnțifice. Atragerea mal ho- 
tărită a tuturor acestora în noua 
ediție a Festivalului național „Cin
tarea României" și. evident, pre
gătirea lor temeinică in această di
recție reprezintă o sarcină prioritară 
pentru factorii de răspundere.

După opinia mea. o condiție a în
deplinirii cu mai mult sucea a aces
tei sarcini decurge din cunoașterea 
mai exactă și înțelegerea mai pro
fundă a măsurilor cuprinse in Pla- 
nul-cadru privind participarea elevi
lor. studenților, cadrelor didactice, a 
personalului de cercetare și proiecta
re din sistemul invătămîntului de 
stat la „Acțiunea pentru stimularea 
participării maselor la activitatea de 
creație științifică șl tehnică**. Or. 
trebuie recunoscut că, deși cadrul este 
creat si. ne de altă parte, rezultatele 
îndreptățesc din plin cuprinderea 
acestei activități în festival. în șirul 
de acțiuni permanente din fazele lui 
de masă s-au manifestat si se mai 
manifestă încă tendințe de limitare, 
de unilateralizare Dunlndu-se ne pri
mul plan si acordindu-ee aproape ex
clusiv atenția formațiilor artistice 
ale elevilor. Festivalul, concepția 
care stă la baza acestei ample acțiuni 
de stimulare si valorificare a creati
vității maselor, de autoeducare, de 
dezbatere, presupune ca toți organi
zatorii, educatorii, cadrele didac
tice să canalizeze, să orienteze 
creația știintifică-tehnică a tinerilor 
intr-un flux unitar, bine organizat. 
Toate unitățile sistemului de invătă- 
mint sint chemate să conlucreze si să 
realizeze obiectivele educației prin 
muncă si pentru muncă, să formeze 
deprinderi practice, să cultive res
pectul si pasiunea pentru munca pro
ducătoare de valori materiale, să ex
tindă formele și acțiunile prin care 
elevii și studenții participă la activi
tatea de creație științifică și tehnică, 
să cultive sentimentul de mîndrie 
patriotică pentru afirmarea științei și 
tehnicii românești, să identifice și să 
stimuleze tinerii cu aptitudini și ca
pacități creatoare deosebite. în acest 
context, se estimează cuprinderea și 
participarea Ia activitatea de cerceta
re și creație științifică și tehnică a 
75 la sută din populația școlară, pină 
la sfîrșitul actualului cincinal, iar 
pină în anul 1985 — a tuturor elevi
lor din învătămîntul primar, gimna
zial. liceal și tehnic profesional, a tu
turor studenților. Concomitent se are 
în vedere mobilizarea si participarea 
cadrelor didactice, personalului de 
cercetare și proiectare din invălă- 
mint la îndeplinirea programelor- de 
integrare a invătămîntului cu cerce
tarea. producția și practica sociai- 
politică, stimularea activității de cer
cetare și creație a tuturor oamenilor 
școlii.

Măsurile adoptate preconizează, ca 
o condiție a reușitei, optimizarea ac
tivității instructiv-educative : dat 
fiind că festivalul nu este doar o 
..trecere in. revistă** a unor perfor
mante in vederea obținerii unor 
premii este necesar să se organizeze 
reflectarea în cadrul lecțiilor, lucră
rilor de laborator, pregătirii tehnico- 
oractice. cursurilor, activităților ex- 
trascolare a cuceririlor științei si teh
nicii contemporane ; promovarea, spi

ritului științific, stimularea creativi
tății si pasiunii pentru știință si teh
nică : promovarea uriei atitudini știin
țifice militante, revoluționare si com
bative fată de ideile retrograde. Pen
tru realizarea acestor importante 
obiective educaționale se impune; de 
asemenea, creșterea numărului si 
dezvoltarea activității cercurilor 
științifice, tehnico-anlicatlve si a 
cercurilor cu profil social-politic din 
scoli, case ale pionierilor, ateliere 
școlare, unități de cercetare, proiectare 
și productive. Foarte utilă ni se pare 
și prevederea ca studenții din anii 
mari să participe la activitatea de 
cercetare în cadrul colectivelor de ca
dre didactice si colectivelor mixte (de 
cadre didactice și specialiști din pro
ducție). Ca șl antrenarea, ta ootele 
unei exigente mat înalte decît pină 
acum a elevilor și studenților la di
ferite concursuri și manifestări știin
țifice și tehnice (cura sint concursul 
pionieresc de creație tehnică „Mini- 
tehnicus**, cel pentru tineret „Teh- 
nium“, mișcarea „Știință-Tehnlcă- 
Producțle**. „Seminarul național ști
ințific studențesc", taberele școlare 
de creație tehnico-ștllnțlfică). asigu
rarea bazei tehnico-materlale nece
sare acestei activități.

Cura pot școala și instituțiile de 
învățămint superior să contribuie in 
mod eficient la educarea și stimula
rea mai intensă a creativității tehni
co-Științifice a tinerilor ?

Cercetarea psihologică și pedago
gică arată că această problemă poate 
fi soluționată numai dacă se acțio
nează. in general, pe următoarele 
planuri : determinarea factorilor (ca
lităților) de creativitate ce urmează 
a fi stimulați ; crearea condițiilor a- 
melioratoare adecvate acestor factori; 
acționarea sistematică pentru culti
varea și dezvoltarea lor. Cum s-a 
acționat eon creț ?

în cadrul colectivului care se ocu
pă de educația tehnologică de la In
stitutul de cercetări pedagogice si 
psihologice (colectiv condus de prof, 
dr. Petre Bărbulescu) am experimen
tat un modei concret de educare a 
creativității tehnico-științifice a ele
vilor, sub forma unor lecții experi
mentale (prin care s-au transmis cu
noștințe generale despre aptitudini 
și creativitate) și a organizării pe 
parcursul a trei ani — cu sprijinul 
nemijlocit al comitetului județean de 
partid șj in colaborare strinsă cu in
spectoratul școlar județean Teleor
man — a Unei tabere școlare de 
creație tehnico-șttințifică. Tot astfel, 
la propunerea institutului nostru și 
cu concursul U.A.8.C.R.. C.C. al U.T.C., 
și C.N.O.P,. Ministerul Educației șl 
învățămîntului a organizat, în au
gust 1977, Tabăra națională experi
mentală de creație tehnico-știintifică 
(cu profil de electronică) Ia Alba 
Iulia. Realizată pe trei niveluri de 
virstă (elevi de virstă școlară mijlo
cie. elevi de virstă școlară mare și 
studenti). tabăra a avut un larg ecou 
în' rindurile participantilor, ea dezvă
luind și Stimulînd efectiv capacită
țile creatoare ale tineretului într-un 
domeniu de vîi-f cum este aceia al e- 
lectronicii. Experiența a fost conti
nuată și in această vacanță de vară. 
De asemenea, în cadrul cercetărilor 
ne-am preocupat ca principiul legării 
invățămintului cu cercetarea și pro
ducția să dobindească o exprimare 
concretă și să Se Înscrie ca o condiție 
necesară a dezvoltării creativității 
tehnico-științifice.

Consider că activitatea științifică 
desfășurată sub impulsul Festivalului 
national „Cintarea României" trebuie 
sâ vizeze și altfel de experimentări, 
să nască noi forme de acțiune si de 
dezbatere, urmărind scopuri precise, 
în. cazul nostru integrarea mal temei
nică a invătămîntului cu cercetarea 
si producția.

Dr. Filtmon TURCU 
cercetător științific principal, 
Institutul de cercetări 
pedagogice și psihologice

cinema
• înarmat și foarte periculos 
(film panoramic) : PATRIA — 
9,30; 12.15; 15; 17,30; 20.
• Corsarul din insulă : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 19,45, GRADINA DI
NAMO — 20.
• Hipopotamul Hugo : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20,30.
• Obeliscul : TIMPURI NOI — 
9.30; 11,30; 13.30; 16; 18: 20.
• New York, New York : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30.
• Jack și vrejul de fasole — 
9,15; 11; 12,45; 14,15; 16, Zidul — 
18; 20 : DOINA.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
EFORIE — 9; 1145; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA — 9: 1145; 13,30; 16; 
18,15; 20,15, GRADINA FESTIVAL
— 20.
• întoarcerea : FESTIVAL — 9; 
1145; 13.30; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 1845; 20,30.
• Iarba verde de acasă î BU- 
CEGI — 9; 11; 13; 15; 1745: 19,30.
• Melodii, melodii : EXCELSIOR
— 9; 1145; 13,30; 15,45: 18; 2045,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11.15:
13,30; 16; 1845; 20,30, Ia grădină
— 20.
• Revoltă în Cosmos : MIORIȚA 
— 9; 11; 1345; 15,30; 17,45; 20.
• Brigada specială ; ARTA — 9; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 2045, PARC-HOTEL — 20. 
FLAMURA — 1145; 13,30; 15,45: 18; 
2345.
• Taina micilor revoluționari :
FLAMURA — 9.
• Mark polițistul la Genova :
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15. la grădină — 20, FERO
VIAR — 9; 1145; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 1145; 13,30;
15.45; 18; 20,15.
• Domnul Verdoux — 10, Riul 
roșu — 12; 1445, Samba — 16,20, 
Hatari (ambele serii) — 18.45 : CI
NEMATECA.
• Aripioară sau picior — 10; 12; 
14; 16, De partea cealaltă a oglin
zii — 18; 20 : CINEMA STUDIO.
• Rătăcire : VICTORIA — 9;
1145; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• O fată aproape cuminte t TO
MIS - 9: 11; 13,15; 15,30; 17.45: 
20, la grădină — 20,30.

• Acțiunea „Autobuzul*4 î VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Ciută pentru mine : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19.45,
• Albul Bim —• ureche neagră : 
COTROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 2045.
• Mereu împreună : COSMOS — 
1Q; 18; 20.
• Transamerica Express : DACIA
— 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19.30.
• Doctorul Poenaru : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Tentacule : FERENTARI — 
15,30; 18: 20.
• Căluțul roib — 9, Sonată pe 
malul lacului — 11,15; 13,30; 16; 
18; 20 : FLACARA.
• Aventurile lui Robin Hood :
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Pintea : LIRA — 15,30; 18.
• Un pod prea îndepărtat :
MUNCA — 9; 1245; 15,45: 19.
• Aurel Vlaicu : PACEA — 16; 
18; 20.
• Ultima cină t POPULAR —
161 18.
• Cum se hrănește un măgar : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Podul : GRADINA BUCEGI
— 20.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA FLACARA — 20.
• Melodiile BroadWayului : GRA
DINA LIRA — 20,15.

teatre
• Teatral Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de vară He
răstrău) : Undeva, o lumină — 20, 
(la Sala Majestic) : Interviu — 20.
• Teatrul Giulești (în Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihal Eminescu „Sara pe deal*
— 20,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.

ARTA ÎN CAPITALĂ:

(Urmare din pag. I)
s-au născut si ideile 
menite să restringă a- 
ria libertății sau s-o 
dezgolească de orice 
conținut uman și ma
terial. Astfel, șomajul 
n-ar fi o nedreptate, 
ci un monument- al 
naturii care trebuie 
protejat ca să nu dis
pară. Unii ar fi hără
ziți aprioric bunăstării, 
iar alții mizeriei și 
sclaviei. Profeții lim
fatici, trufași și dro
gați, cu conturi la 
bancă in viața de a- 
cum, vorbesc naivilor 
despre avantajele prac
tice și psihice ale vie
ții de după moarte. Ei, 
sărăcuții de ei, se 
mulțumesc cu luxul 
marilor hoteluri, al 
croazierelor și cazi
nourilor și din bună
tate oferă altora bine
facerile eternității.

Scriitorul, prin în
treaga sa ființă, prin 
întreaga sa rațiune de 
a fi a fost întotdeau
na de partea științei, 
a progresului, el este 
chemat acum mai mult 
ca oricind să destra
me orice iluzie, orice 
prejudecăți care l-ar 
împiedica pe om să 
fie liber și fericit.

Libertatea are va
loare numai dacă a- 
parține celor multi. A 
transforma libertatea 
într-un lux, a crede că 
libertatea e proprieta
tea personală a unor 
privilegiați ai soartei, 
moșia unor răsfățati. a 
crede că libertatea nu 
e decit prelungirea di
videndelor înseamnă 
a-i anula orice înfăți

șare omenească. Arta 
— ca o expresie a li
bertății — trebuie să 
fie a tuturora, nu ope
ra unor „aleși", pusă 
la dispoziția unor altor 
„aleși", un schimb de 
servicii între elite. 
Faptul că marile cu
ceriri ale umanității, 
ale științei și artei au 
fost veacuri de-a rin- 
dul inaccesibile celor 
multi a însemnat, în 
istorie, un act de bar
barie egal în cruzime 
și nedreptate cu bi
ciuirea și omorîrea 
sclavilor. Societatea 
noastră socialistă și-a 
propus tocmai acest 
înalt țel revoluționar, 
profund umanist, de a 
preda celor multi toa
te cuceririle științei șl 
ale artei, de la geo
metria lui Pitagora 
pină la versurile Iul 
Eminescu.

Dar o literatură au
tentică nu trebuie să 
fie numai accesibilă 
celor mulți, ea trebuie 
să se și ocupe de pro
blemele celor multi, să 
așeze in centrul aten
ției pe marele anonim, 
pe cel care se trezeș
te in zorii zilei, pe cel 
care asigură piinea, pc 
cel care înaltă uzine
le. pe cel care iși face 
datoria cu modestie, 
fără să primească a- 
plauze la „scenă des
chisă". în această pri
vință. noi, scriitorii, 
trebuie s-o recunoaș
tem, mai avem multe 
de făcut. Nu e un se
cret pentru nimeni că 
prețul cărților publi
cate la noi c printre 
cele mai scăzute din

lume — cumpărarea 
unei cărți in alte 
locuri naște un vio
lent dezechilibru bu
getar — dar democra
ția culturii noastre nu 
se găsește numai in 
accesibilitatea ei eco
nomică, ci și in cea 
tematică. Cel care 
duce greul existentei, 
cel care produce bu
nurile materiale, cel 
care produce, poetic 
sau nu, viața de fie
care zi a pătruns in 
cărțile noastre, dar nu 
îndeajuns. în această 
privință, așa cum am 
mai recunoscut-o, mai 
avem multe obligații 
pe care nu le-am ono
rat. E falsă ideea că 
dramatismul, adîncl- 
mea și complexitatea 
existenței ar fi privi
legiul unor anumite 
categorii sociale. E 
drept că multi oameni 
se mulțumesc să-și 
facă datoria și atita 
tot. fără să-și aștear
nă la lumina zilei, ca 
rufele pe fringhie, 
tribulațiile interioare. 
Dar această modestie, 
această sobrietate, a- 
ceastă nevoie de a dă
rui fără să fii obse
dat de floarea, rară 
sau nu, a răsplatei, nu 
ascunde ea mari re
zerve de noblețe sufle
tească ?

Priita noastră dato
rie. noi, scriitorii, o a- 
vem fată de cei mulți, 
fată'de cel care se tre
zesc in zorii dimine
ții, fată de cei care 
construiesc cu modes
tie și flacără revolu
ționară România so
cialistă.

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ CONSACRATĂ CREAȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE A PIONIERILOR
Pionierii șl școlarii și-au intitu

lat. sugestiv, expoziția lor republi
cană „Mulțumim din inimă parti
dului" — mulțumind pentru copilă
ria fericită, pentru condițiile minu
nate de invățătură, de împlinire și 
exersare a talentului și aptitudini
lor creatoare. Deschisă permanent 
— în Capitală, in clădirea Muzeu
lui de istorie a partidului, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România — expoziția aduce, în 
aceste zile, în atenția publicului 
(copii șl părinți, cadre didactice și 
activiști ai organizațiilor de copii 
și tineret), . noile și ingenioasele 
creații ale celor mai talentati „mici" 
inventatori, inovatori, constructori 
de micromodele etc. Creații reali
zate in cadrul concursului lor, in
tegrat Festivalului național al mun
cii și creației „Cintarea României".

Amploarea mișcării de creație

tehnico-știintifică a pionierilor șl 
școlarilor este exprimată elocvent 
prin citeva cifre : 78 555 cercuri 
tehnico-aplicative și științifice e- 
xistente astăzi in intreaga tară, cu 
1 844 870 membri. Iar contribuția ti
nerei generații la activitatea de 
creație . tehnică a maselor de oa
meni ai muncii, stimulată la cote 
superioare de Festival, este de
monstrată de cele circa 30 000 de 
lucrări (numai o parte infimă poa
te fi prezentată in expoziție), de cei 
circa 60 000 de pionieri și școlari 
înscriși și participant! efectiv la 
concurs.

O succintă trecere tn revistă a 
exponatelor : lucrări cu aplicabili
tate In procesul de invătămînt, 
alături de altele* de largă utilita
te in diferite domenii (sistem de 
amplificatoare stereo, interfoane cu 
mai multe posturi, minicombină de

recoltat sfeclă, ca să amintim doar 
citeva dintre cele mai ingenioase) ; 
lucrări pentru autodotarea labora
toarelor și cercurilor școlare, alături 
de o adevărată „flotă" de navomo- 
dele, de aeromodele din cele mai 
îndrăznețe. Și un stand deosebit de 
atractiv cu „proiecte de viitor" — 
machete : centrală solară, cosmo- 
drom. stadionul anului 2000 — a 
căror realizare a solicitat la maxi
mum autorilor, atit cunoștințele 
științifice dobindite in școală și în- 
demi narea miinilor, cit mai ales 
fantezia înaripată și cutezanța min
tii „virstei de aur" a copilăriei.

Expoziția iși așteaptă cu porți
le larg deschise publicul. Iar ex
ponatele, cele mal multe dintre ele, 
o rapidă și eficientă utilizare in 
practică...

Florlca DINULESCU



SClNTEIA — simbătă 12 august 1978 PAGINA 5

I
! FĂPfuVI
I
I
i
DIVERS I

I

I
I

Vînătoresti, 
dar
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Vineri seara a sosit in Capitală 
delegația Dietei (Parlamentul) japo
neze. condusă de Sholchi Miyake, 
vicepreședinte al Camerei Reprezen
tanților. care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, face o vizită in tara 
noastră. Din delegație tac parte Ken 
Harada. Katsu Kawamura. Masao 
Saito, Mikio Abe. Motoharu Arima 
și Tsutomu Kavyara. membri ai Ca
merei Reprezentanților, Masami Aoi, 
Eizaburo Salto. Isao Nai to. membri 
ai Camerei Consilierilor.

La sosire, pe aeroportul Otooeni. 
delegația a fost întimpinată de Ni- 
colae Giosan. președintele Marii Adu-
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nu povești
Cine spune că vinătorii sint 

doar buni de gură se inșeală. 
Adică sint buni numai de po
vești vinătorești. Multi dintre ei 
sint și foarte buni țintași. O ex
poziție cinegetică deschisă la 
Alba lulia confirmă acest lucru. 
Cele 50 de trofee expuse — 
multe dintre ele încununate cu 
medalii de aur — alcătuiesc o 
imagine a bogatei faune a pă
durilor din Munții Apuseni și 
din împrejurimile Sebeșului. 
Dar expoziția este incompletă. 
Ea nu cuprinde și dragostea, 
răbdarea și priceperea cu care 
vinătorii ocrotesc, hrănesc șt a- 
dapă animalele pădurii. Spun ei 
— Si au dreptate — ci si eu 
vînatul trebuie să te porii ca 
oamenii.

Jocul de-a... 
jocurile 
mecanice

Cit a fost (că nu mai 
director al Casei de cultură a 
sindicatelor din Slobozia, jude
țul Ialomița, Costel Petrache iși 
descoperise o nouă pasiune. Nu 
atit pentru diferitele activități 
cultural-artistice care se desfă
șurau in frumoasa casă de cul
tură, cit mai ales pentru... jocu
rile mecanice care se simțeau 
in incinta acesteia ca la ele a- 
casă. Cu precizarea că nu jocu
rile in sine ii amuzau pe direc
tor spre a le practica, ci inca- 
sările provenite din folosirea 
lor de către alții. Si uite așa, 
leu cu leu virit in casetele co
lectoare s-a făcut grămada 
mare, pină s-a ajuns la o 
delapidare de peste o sută de 
mii de lei. „Jocul" fostului di
rector s-a întrerupt brusc șl el 
răspunde acum la întrebările 
anchetatorilor.

Nu s-au 
tocmit...

— Ai dat de un mare necaz 
sau n-am auzit eu bine ? — a 
intrebat-o Niculina B. pe tinără 
Gabriela M. dintr-o comună din 
județul Prahova,

Tinără i-a spus Niculinei „ne
cazul", adăugind :

— Mi s-a spus că-mi puteți 
întrerupe cursul sarcinii. E ade
vărat ?

— Este adevărat, a răspuns 
Niculina B. Ai auzit de spitalul 
Fundent,? Află că eu sint acolo 
asistentă medicală și mă pricep 
la de-alde astea. Numai că eu 
nu risc pentru oricine. Riscul 
costă. Cam cit crezi ?

— Păi, ciș cereți — a răspuns 
tinără.

—■ Trei mii, nici un frâne mai 
puțin, Și țin să te avertizez că 
nu-mi place să mă tocmesc.

Nici legii nu-i place tocmeala...

Numără
toare 
inversă

Proprietar de autoturism. Ion 
Grozavu, din Focșani, a primit 
drept sancțiune pentru o con
travenție săvirșită pe drumurile 
publice (in timp ce se afla la 
volan) suspendarea permisului 
de conducere pe două luni de 
Zile. „Numărătoarea inversă" a 
mers ca pe roate pină în a 57-a 
zi. Cu trei zile înainte de a se 
pune punct interdicției tempo
rare de a conduce, tentația unei 
plimbări motorizate l-a făcut pe 
Grozava să uite Subit să mai 
numere. Si,., la drum ! Plimba
rea a fost întreruptă de un 
echipaj al miliției. S-a reluat și 
numărătoarea, dar in lei : a- 
mendă pentru conducere auto 
fără permis. Asta pentru ea al
tădată Ion Grozavu si nu 
facă pe... grozavu.

Noi nu

este)
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Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Paul Marinescu a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Democrată Coreeană, în locul tova
rășului Dumitru Popa, care a primit 
alte însărcinări.

, *In perioada 4—11 august, o delega
ție agricolă italiană, condusă de Giu
seppe Zurlo, subsecretar de stat la 
Ministerul Agriculturii șl Pădurilor, 
a făcut o vizită în țara noastră, la in
vitația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Oaspeții ita
lieni au vizitat institute de cercetări 
și stațiuni experimentale agricole, 
unități de producție și au avut con
vorbiri la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

La încheierea vizitei a fost semnat 
un document, care prevede dezvol
tarea schimburilor de semințe și ma
terial săditor, de informații și docu
mentații tehnice, precum și vizite 
reciproce de specialiști pentru studie
rea realizărilor științifice și de pro
ducție din agricultura celor două țări.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Populare 
Congo — cea de-a XV-a aniversare 
a victoriei revoluției congoleze — vi
neri a avut loc in Capitală o mani
festare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.
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PROGRAMUL 1
1J.00 Telex
12.05 Roman-foileton : Familia Palliser
13.30 Incursiune in cotidian : „Compe

tiția noului"
14,00 Dincolo de Izvoarele Nilului
15,05 Intîlnire cu artiștii Operei din Iași
15,40 Telerama—sport
16,10 Din cununa tării mele
16.30 Clubul tineretului
17.30 Din muzica popoarelor. Orchestra 

de instrumente populare a Radio
difuziunii chineze pe scena sălii 
de concerte a Radloteleviziunll ro
mâne

17,45 Agenda culturală
18,15 Săptămtaa politică Internă șl 

internațională
18,35 Antologia filmului pentru copil Șl 

tineret
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LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 11 AUGUST 1978 

Extragerea I : 71 30 20 87 11 4 56 61 39.
Extragerea a II-a : 63 84 75 72 82 73 54 35 3.

Siguranța circulației și pregătirea 
viitorilor conducători auto
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mai avem 
ce-i face!

Mat mul(l cetățeni din ___
Palatca l-au rugat pe corespon
dentul nostru pentru județul 
Cluj, Al. Mureșan. să scrie ci- 
tcva rindurl la star, intru po
tolirea consăteanului lor pe 
nume loan Cămărăsan. Acesta 
și-a părăsit soția și pe cei 5 
copii al săi pentru o altă fe
meie, din alt sat. care si ea, la 
rindu-i, sl-a părăsit soțul și 4 
copil, Adeseori, tind pine acasă, 
IC, ist alungă soția si copiii 
pe drumuri. A fost nevoie de 
intervenția justiției pentru re- 

a acestora 
sfldlnd le-

satul
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pe drumuri. A fost nevoie 
intervenția justiției pentru 
punerea In drepturi 
Dar el continui — 
gea — si sustragi din casă lu
cruri, să provoace scandaluri 
interminabile, tnțrucît pini a- 
cum vecinii șț consătenii săi 
n-au reușit să-l potolească, el 
solicită și ajutorul colegilor de 
muncă. Lucrează la Baza jude
țeană de aprovizionare tehnlco- 
materială din Cluj-Napoca 

Cum treceți 
strada ?
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Un tractor (41-B-5633) circula 
pe bulevardul Brincoveanu, 
intre strada Luică si Șoseaua 
Olteniței din București. Deoda
tă in apropiere de intersecția 
cu strada Semenic. o trecătoare 
a apărut brusc in fata tracto
rului. traversind strada prin loc 
nepermis și fără să se asigure. 
Trecătoarea a fost accidentată 
mortal. Era o tinără de 25 de 
ani. Nefericita coincidentă a 
făcut ca tractorul să fie condus 
tot de o tinără. Stela Măicănea- 
ti. de fel din comuna Orbească 
— Teleorman, care n-a 
evita tragicul eveniment.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

putut
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Mai mulți cititori au adresat re
dacției 'întrebări referitoare la noile 
exigențe privind obținerea permisu
lui de conducere auto.

Una dintre măsurile respective 
este introducerea testului psiholo
gic. Ce a determinat aceasta ?

— Circulația a crescut și va creș
te tot mai mult — subliniază dr. 
Constantin Blaj, președintele comisiei 
centrale de examinări psihologice -- 
se intensifică de la an Ia an. In 
aceste condiții, pentru prevenirea 
accidentelor a devenit tot mai im
perios necesară o examinare cu un 
mai pronunțat caracter științific. In
troducerea testului psihologic este o 
măsură luată în primul rind In in
teresul celor dornici să devină con
ducători auto, dar și al celorlalți 
participanți la traficul rutier, o mă
sură prin care se verifică dacă per
soanele solicitante dispun de mini
mul de aptitudini necesare pentru a 
ajunge la volanul autovehiculelor. 
Este un adevăr de necontestat că nu 
toate persoanele au atenția și capa
citatea de concentrare necesare. De 
asemenea, este bine de știut că ap
titudinile corespunzătoare nu sint un 
bun ciștigat odată pentru totdeauna. 
Prevenind pe unii, din timp, să nu 
urmeze o școală de șoferi auto, îi 
scutim de cheltuieli Inutile (de șco
larizare și examen), le facem un 
serviciu atit lor. Cit șt siguranței cir
culației rutiere. Firește, există posi
bilitatea unor testări neconcludente 
șau chiar eronate. Tocmai de aceea 
ș-a introdus și sistemul contestațiilor. 
Experiența arată insă că reexamină
rile și retestările confirmă in pro
porție de peste 90 la sută primele 
concluzii...

Disputând și de această „sită" care 
permite o selecție a viitorilor con
ducători auto, cum se explică atunci 
că un număr important de candi
dați care s-au prezentat în Capitală 
la examen pentru a obține permisul 
de conducere nu au reușit ?

— Lucrurile sint limpezi — ne 
spune tovarășul colonel Constantin 
Grădinarii, șeful Serviciului circula
ție al Miliției municipiului Bucu
rești — testul psihologic chiar dacă 
a completat intrucitva exigențele 
certificatului de sănătate, extinzind 
investigația asupra capacităților psi
hice, nu poate ține loc de pregătire 
de specialitate. Iar realitatea este că 
mulți, foarte mulți candidați se pre
zintă slab sau insuficient pregătiți, 
iar unii chiar total nepregătiți. Nu 
este lipsit de legătură cu aceasta 
faptul, pe care trebuie să-l consta
tăm cu părere de rău, că peste 
douăzeci la sută din accidente sint 
comise de conducători auto începă
tori, cu un stagiu la volan mai mic 
de un an. De fapt, examenul pentru 
obținerea permisului de conducere e 
Încă departe de a face o verificare 
completă a cunoștințelor candidatu
lui — dacă știe să circule tn timpul 
nopții, pe intemperii, pe mîzgă, te
ren accidentat, in condiții de aglo
merație etc. Totul se reduce la o 
probă de traseu obișnuit și un exer
cițiu de indeminare, destul de sim
plu de altfel. Azi, pe drumurile pu
blice din ce In ce mai aglomerate 
cu turisme, autocamioane, bascu
lante, mașini agricole ș.a. nu ajunge 
să știi să pui cheia în contact și să 
pornești motorul.

In ce privește examenul pentru 
permisul de conducere, cauzele prin
cipale ale nereușitelor. în ordinea 
frecvenței, sint executarea incorectă

DELKAIIEI DIETEI JAPONEZE
nări Naționale^ Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N.. Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., Ilie 
Șalapa, președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M A.N., președintele 
grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie România — Japonia, 
luliu Fe jes, secretar al Comisiei pen
tru politică externă și cooperarea 
economică internațională, deputați.

Erau prezenți Takuji Ikeda, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Japo
niei la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

zilei
Despre realizările și preocupările 

actuale ale poporului congolez a vor
bit Venera Anghel, ziaristă.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de artă și 
cultură, un numeros public, precum 
și tineri congolezi care studiază în 
țara noastră.

Au luat parte Emile Aurelien Bon- 
gouande, ambasadorul R. P. Congo 
la București, membri ai ambasadei.

★
Ansamblul artistic de copil din 

orașul Nankin, R.P. Chineză, care a 
întreprins un turneu în țara noastră, 
în cadrul planului de colaborare 
culturală româno-chineză, a părăsit, 
vineri după-amiază, Capitala. După 

■cum se știe, in perioada 20 iulie—11 
august, micii artiști chinezi au sus
ținut spectacole la București, pe lito
ral, precum și în județele Brașov și 
Vilcea.

★
Delegația marinei militare Indiene, 

condusă de șeful de stat major, ami
ralul Jal Cursetji, care a făcut o vi
zită oficială in țara noastră, a pă
răsit vineri Capitala.

Pe timpul cit s-au aflat in Româ
nia. oaspeții indieni au vizitat unități 
ale marinei militare si obiective so- 
cial-culturale și turistice de pe lito
ralul române.sc al Mării Negre.

(Agerpres)

11.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 
tn cinstea marii sărbători

13.50 Programul partidului — programul 
poporului. Cit 40 de Românii... 
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20.50 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Episodul 9
21,40 întîlnire cu satira șl umorul
22.10 Telejurnal
22,20 Melodii românești de Ieri șl de azi

PROGRAMUL I
19.50 Programul partidului — programul 

poporului. De Ia Bicaz — la por
țile de Fier. Documentar despre 
dezvoltarea energeticii in anii con
strucției socialista
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20.30 Tinerii și muzica lor
20.50 Meridiane culturale
21.25 Caseta cu imagini
22.25 Din cartea naturii : Prietenie 

veche. Film

a probelor de Indeminare și depă
șirea timpului regulamentar, nea- 
cordarea priorității pietoriilor și au
tovehiculelor. neasigurarea la depă
șiri șl ocuparea incorectă a benzii 
de circulație. pierderea controlului 
volanului Ia schimbarea vitezelor și 
la executarea virajelor. Deci, eșțe 
vorba de lipsa unor cunoștințe ele
mentare. dar care, ignorate, ar putea 
avea consecințe fatale. Or. aci se 
ajunge la felul cum funcționează 
unica școală de șoferi amatori din 
Capitală. Concepută ca o prestare de 
serviciu, această școală este de o ca
litate destul de îndoielnică, lipsită 
de capacitate, insuficient Înzestrată, 
slab dotată cu cadre competente și 
nu face față cerințelor. Astfel incit 
foarte mulți candidați sint nevoiți să 
se pregătească singuri, care cum 
poate. în ce ne privește, nu putem 
insă pentru aceste rfiotive să facem 
rabat la exigență, pentru că nu pu
tem face rabat la marea răspundere 
ee ne revine în ce privește viața și 
integritatea fizică a cetățenilor, a 
vehiculelor și bunurilor pe care le 
transportă.

Vizităm școala.
— La fiecare început de serie — 

ne spune Gh. Sima, directorul școlii 
de șoferi amatori din Capitală — 
rămin pe dinafară opt-nouă mii de 
solicitanți. Nu avem capacitate de 
școlarizare suficientă, deși dispunem 
de pește două sute de autoturisme- 
școală. Am primit și citeva simula
toare. care ne permit să îmbunătă
țim procesul de instruire. Avem 
încă dificultăți cu asigurarea unor 
instructori cu pregătirea și calificarea 
corespunzătoare, ne lipsesc poligoane 
de exercițiu, avem greutăți cu în
treținerea și repararea vehiculelor...

Actualul amplasament al școlii, al 
cincilea din ultimii zece-doisprezece 
ani. va trebui și el eurind eliberat, 
aflindu-se într-o zonă în care se 
înalță noi blocuri. Printre clădirile 
vechi vezi diferite improvizații pen
tru desfășurarea exercițiilor Ia pro
bele de indeminare. înghesuială. In
structorii evită aceste probe. Unii 
cursanți nu reușesc să facă mai mult 
de trei-patru ore la probele de tn- 
demînare, ceea ce nu-i destul și, 
bineînțeles, cad la examen. Condu
cerea școlii ar fi foarte mulțumită 
dacă ar dispune de un poligon-două, 
ca să rezolve problemele pregătirii 
la proba de indeminare. (în apropie
rea Complexului expozițional de 
lingă „Casa Scinteii" există unul — 
închis și nefolosit de multe luni de 
zile).

Aceasta este situația cu condițiile 
de pregătire a șoferilor amatori din 
Capitală. Lucrurile nu stau mai bine 
nici în multe alte localități din țară. 
Trecerea, cu trei ani in urmă, a 
acestor școli din subordinea Ministe
rului Transporturilor in cea a con
siliilor populare, tocmai în ideea 
unei mai bune supravegheri ș! per
fecționări a instruirii, nu a dat incă 
roadele scontate. Cerințele circula
ției în continuă intensificare, numă
rul tot mai mare de autoturisme la 
dispoziția populației reclamă o aten
ție mult mai mare din partea con
siliilor populare față de calitatea 
școlilor de șoferi amatori, a bazei 
lor materiale, didactice și de cadre. 
Nu este vorba de o prestare de ser
viciu oarecare, ci de o pregătire de 
mare răspundere, menită să pună 
stavilă flagelului accidentelor rutiere,

Al. PLAIEȘU

JUDEȚELE SATU MARE ȘI BOTOȘANI AU ÎNCHEIAT 
RECOLTAREA GRIULUI

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncit din unitățile agri
cole ale iudetului Satu Mare, sub în
drumarea organelor și organizațiilor 
de partid, mobilizați nlenar în cadrul 
întrecerii socialiste ce se desfășoară 
tn cinstea marii noastre sărbători na
ționale. a XXXIV-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă, au încheiat recoltarea griu
lui de ne cele 57 000 ha.

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Satu 
Mare al P.C.R.. se spune. între altele: 
..Colectivele de oameni ai muncii din 
agricultura iudetului nostru sint ferm 
hotărite să facă din al treilea an al 
cincinalului actual un an bogat în re
zultate superioare, atit în producția 
vegetală, cit si în cea animală, con
vinse că în acest fel vor transpune 
în viată neabătut, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din iudetul Satu 
Mare — români, maghiari, germani si 
de alte naționalități — întregul pro
gram adoptat de Congresul al XI-lea, 
hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, indicațiile si orientările 
fundamentale de excepțională valoare 
practică pe care le-ati fundamentat

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri dimineața, tovarășul Dumi

tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația ziarului 
„Jenminjibao". organ central de 
presă al Partidului Comunist Chinez, 
condusă de tovarășul Hu Tzi-uei. re- 
dactorul-șef al ziarului.

La primire a participat tovarășul
★

Delegația ziarului ..Jenminjibao", 
care, la invitația ziarului „Scînteia", 
a făcut o vizită de documentare in 
tara noastră, a avut, de asemenea, 
convorbiri la redacția „Scinteii". la 
instituții și organe centrale și locale 
de partid si de stat și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală, precum si din județele Bra-

VIZITA DELEGAȚIEI AGRICOLE DIN R. P. CHINEZA
Membrii delegației agricole din 

Republica Populară Chineză, care se 
află in vizită in țara noastră, au con
tinuat, vineri, convorbirile la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
chinezi s-au întîlnlt cu membrii pre
zidiului Academiei de științe agri
cole și silvice. In cadrul convorbirii 
au fost abordate aspecte ale activi
tății de cercetare științifică in agri

A apărut „REVISTA
Din sumar menționăm rubrica : 

„România — prezență activă in 
dezbaterea marilor probleme ale lu
mii contemporane", care cuprinde 
articolele : „Contribuții remarcabile la 
dezvoltarea gîndirii revoluționare 
universale" ; „Imperativele instaură
rii unei politici noi menite să asigure 
o evoluție democratică si echitabilă 
in relațiile internaționale" : „Demo
crația reală, un element fundamental 
al dezvoltării sociale".

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

Campionatele mondiale de caiac-canoe Au început Jocurile balcanice de atletism
BELGRAD 11 (De la trimisul 

Agerpres, A. Berger) : Campionatele 
mondiale de caiac-canoe au continuat 
la Belgrad cu seriile probelor de vi
teză ne distanta de 500 m. fază a 
întrecerii în care sportivii români 
s-au comportat foarte bine, obtinind 
calificarea centru semifinale cu toate 
echipajele angajate in concurs. La 
caiac simplu Vașile Diba a realizat 
cel mai bun timn al preliminariilor, 
ciștigind sepia a 3-a cu l’46”94/100 
înaintea Iui Peter Hempel . (R.D.G.) 
— l’47”67/100 șj a suedezului Ander
sen l’50”13/100.

La canoe simplu Lipat Varabiev a 
înregistrat, de asemenea, timpul zilei

„DACIADA“ - o competiție pentru toți

Clubul sportiv — cel mai convingător propagator 
al exercițiului fizic și mișcării in aer liber

Clubul sportiv „Voința", reprezen
tativ pentru sportul tirgmureșean (de
numit și „club al popicarilor"), nu
mără azi peste 7 000 de susținători, 
adică un număr egal cu personalul 
muncitor din cele 8 cooperative din 
municipiu. La prima vedere. C. S. 
„Voința" Tg. Mureș ar putea fi ușor 
confundat cu inimoșii săi popicari 
(din echipele divizionare feminine 
si masculine si cele de juniori). 
Pentru că formația feminină și-a în
scris. în palmaresul 1977 o victorie de 
mare prestigiu: dstigarea „Cupei 
campionilor europeni" la noulce, în 
fant insă, clubul cooperației meșteșu
gărești reprezintă azi incomparabil 
mai mult. Este clubul cu activitatea 
cea mai prodigioasă în sportul de 
masă din județul Mureș. El se remarcă 
în viata cotidiană a orașului prin torta 
cu care a reușit să atragă zeci si sute 
de tineri spre sălile și terenurile de 
sport. Nu exagerăm cu nimic afir- 
mind că modernele sale baze sporti
ve au fost asaltate numai în cadrul 
etapei de masă a „Daciadel" de pes
te 5 000 de tineri cooperatori sau de 
Ia alte întreprinderi și instituții. O 
creștere de-a dreptul spectaculoasă, 
dacă avem în vedere că intr-un tre
cut nu prea Îndepărtat numărul lor 
depășea rareori cîteva zeci.

„La C.S. „Voința" — ne spunea Tibe- 
riu Piispoki, președintele clubului — 
amploarea mișcării sportive de masă 
iși are cîteva explicații firești : en
tuziasmul cu care tinerii au răspuns 
inițierii competiției naționale „Da- 
ciada". condițiile bune oferite de ba
zele noastre sportive (cu săli pentru 
gimnastică, tenis de masă și biliard, 
cu terenuri de baschet, volei și tenis 
de cimp. cu ștrandul „Voința" și po- 
picăria cu patru piste ș.a.) șl, ceea ce 
este mai important, convingerea la 
care au ajuns mulți dintre tineri (și 
nu numai ei) asupra utilității mișcă
rii pentru menținerea stării de să
nătate a omului".

Urmărind, la fața locului, cîteva 
zile la rind, modul in care sînt folo

tn timpul vizitei de lucru pe care 
ați întrer>rins-o recent pe meleagu
rile noastre".

★
Vineri, lucrătorii din agricultura 

județului Botoșani au încheiat re
coltarea cerealelor păioase de pe 
întreaga suprafață de peste 87 mii ha 
cultivate in acest an și realizarea 
integrală a planului la fondul cen
tralizat al statului la producția de 
cereale.

Cu acest prilej. Comitetul ludetean 
Botoșani al P.C.R. a adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se arată, 
între altele : ..Vă asigurăm, si cu 
acest prilej, scumpe si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că. aseme
nea întregului nostru popor, vom 
acționa cu exigentă si fermitate pen
tru continua dezvoltare si moderni
zare a agriculturii iudetului. a tutu
ror domeniilor vieții economico-so- 
ciale. sporindu-ne contribuția la rea
lizarea marii opera de edificare a 
socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România".

Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia".

Întrevederea, desfășurată Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
prilejuit un schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale și la 
activitatea presei centrale de partid 
din cele două țări.

★
șov, Neamț. Bacău, Galați și Con
stanța. In încheierea vizitei, amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
Li Tin-ciuan, a oferit un dejun, la 
care au participat cadre de condu
cere din presa centrală. Vineri 
după-amiază, delegația a părăsit Ca
pitala.

cultură, Industria alimentară, în sil
vicultură și gospodărirea apelor, pre
cum și cu privire la modalitățile fo
losite pentru transferul rezultatelor 
cercetării în producție.

Membrii delegației au vizitat, tot
odată. Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea șl Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii.

(Agerpres)

ECONOMICA" nr. 32
La rubrica „Economie națională" 

sint publicate. între altele, artico
lele : „Opțiuni in politica P.C.R. 
pentru crearea unei economii moder
ne. avansate" : „Mutațiile în consu
mul populației — expresie a îmbu
nătățirii vieții oamenilor muncii".

Revista mai cuprinde cunoscutele 
rubrici : „Conducere-organizare" ;
„Teorii-idei" și „Economie mondială".

cu l’57”48/100, urmat de Elrich Eicke 
(R.D.G.) l’57”I8/100 și campionul
olimpic Matija Lubek (Iugoslavia) 
l’58”13*'100. La canoe dublu frații 
Toma și Gheorghe Simionov au cisti- 
gat seria I CU timpul de l’43”59/100. 
intrecind echipajul Petrenko-Grigoms 
(U.R.S.S.) — 1’45”42 100. La caiac 4, 
echipajul român, ș-a situat pe locul 
doi in seria respectivă cu timpul de 
1’27”09/100. In aceeași probă La femi
nin echipaiul român s-a situat pe lo
cul doi in seria a 2-a.

Astăzi sint programate semifinalele 
si finalele în probele olimpice De dis
tanta de 1 000 m.

site bazele sportive existente, am 
putut face o singură constatare : să
lile și terenurile de sport sint utili
zate chiar și acum, în plină vară, pe 
tot timpul unei zi-lumină. Pe baza 
unei planificări riguroase. întocmite 
pe zile și ore. fiecare cooperativă 
este planificată intr-o anume zi pen
tru practicarea la libera alegere a 
diferitelor sporturi : tenis de masă 
și de cimp. minifotbal, șah, handbal, 
volei, tir cu arcul, popice, judo ș.a. 
Ion Marcu, Nagy Ștefan, Gheorghe 
Cimpean și Vereș loan, «tiva din

însemnări despre activitatea 
de la C.S. „Voința" Tg. Mureș

sutele de tineri cu care am stat de 
vorbă într-una din zile, aveau numai 
cuvinte de laudă la adresa con
dițiilor oferite de club : „Odată in- 
trați pe terenurile acestuia amenajă
rile și dotările existente te îmbie 
parcă Ia a face sport. în plus, întil- 
nești la „Voința" un binevoitor co
lectiv de instructori sportivi, o orga
nizare bună si o ambiantă propice 
pentru cei care, ca și noi, simt plă
cerea de a face puțină mișcare in 
orele libere de după program". Din 
simpla Plăcere de a face sport. între 
secțiile celor 8 cooperative sînt orga
nizate. in baza unui calendar săntă- 
minal. numeroase întreceri de mare 
atracție sub generice ca „Vointiada". 
..Cupa cooperatorului", „Cupa mobila". 
..Cupa Mureșului si Tîrnavelor". eta
pele De asociații la diversele ramuri 
de sport ș.a.

De un interes șl un renume cu 
totul aparte se bucură în rindul oa
menilor muncii din Tg. Mureș și din 
alte localități cursul de gimnastică 
medicală (de întreținere) pentru care 
clubul tirgmureșean iși revendică 
meritul de a fi fost primul în țară 
cu astfel de preocupare. Organizat

R. P. BULGARIA «

Pernik - un
Nu de mult, presa 

bulgară anunța un 
succes de prestigiu al 
metalurgiștilor Com
binatului „V. I. Le
nin" din Pernik — e- 
laborarea primei șarje 
de oțel inoxidabil din 
istoria țării. Eveni
mentul marchează 
încă un pas spre 
transformarea acestui 
oraș într-un producă
tor de oțeluri speciale 
de înaltă calitate.

Veche așezare mi
nieră. orașul Pernik 
a devenit în anii con
strucției socialiste un 
centru metalurgic cu 
ample perspective de 
dezvoltare. Planifica

torii bulgari au hotă- 
rit să amplaseze in 
vecinătatea sa un 
mare complex indus
trial care să includă 
atit vechile capacități 
productive — combi
natul metalurgic și 
uzina constructoare 
de mașini ..Struma", 
in prealabil redimen- 
sionate si moderni
zate. cit si o uni
tate nouă — Uzina de 
mașini grele de la 
Radomir.

în plin proces de 
construcție, uzina de 
mașini grele va ocupa 
o suprafață de 300 ha 
și va furniza linii teh

R.P. UNGARĂ :

Noi resurse energetice
în zona cuprinsă în

tre localitățile Gy5n- 
gybs și Ffizesabony, 
din nordul Ungariei, 
au fost depistate im
portante zăcăminte de 
ilgnlt. Specialiștii a- 
preciază că rezervele 
de aici pot fi exploa
tate prin metoda „la zi" 
și ele sint suficiente 
pentru aprovizionarea 
unei termocentrale de 
mari proporții. Pa
ralel cu lucrările din 
această zonă, se desfă
șoară explorări în alte 
12 puncte ale Unga
riei. in vederea desco-

R. P. POLONĂ

Utilizarea
Un program com

plex de gospodărire a 
Visțulei a fost adop
tat la o recentă Ple
nară a C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez. în virtutea 
acestui program, bazi
nul Visțulei va asigura 
pină în anul 2 000 
aproximativ 70 la sută 
din necesarul de apă 
al tării ; crearea a 18 
lacuri de acumulare va 
permite să se practice 
o agricultură intensivă 
pe o suprafață de

peririi unor zăcăminte 
de cărbune. Fondurile 
alocate din bugetul de 
stat pentru depistarea 
unor noi surse de căr
bune se cifrează, în 
actualill cincinal, la 
peste un miliard de 
forinți.

Acolo unde geologii 
au stabilit deja va
loarea economică a re
zervelor. s-a trecut lă 
amenajarea unor ex
ploatări. De exemplu, 
in apropierea localită
ții Tatabanya a început 
construirea unuia din 
cele mai Importante

multilaterală
200 000 hectare. In pre
zent neutilizate. Pro
iectele prevăd valorifi
carea resurselor hidro
energetice ale cursului 
inferior al Visțulei. 
prin construirea pe o 
distantă de 700 kilome
tri a cinci baraje, pre
cum șl a unor hidro
centrale. astfel ca in 
anul 2000 fluviul să 
producă 6 miliarde kWh 
energie. Potrivit acelu
iași program. Vistula 
urmează să devină o

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 august. In țară i Vreme răco
roasă la Început, apoi tn încălzire 
ușoară. Cerul va 0 variabil șl vor că
dea ploi sub formă de aversă, Însoțite 
de descărcări electrice, locale la În

Jocurile balcanice de atletism au 
început vineri la Salonic. reunind 
echipele reprezentative ale Albaniei. 
Bulgariei. Iugoslaviei. României. 
Turciei și Greciei. în concursul femi
nin. atleta româncă Doina Anton a 
ciștigat proba de săritură în lungi
me. cu rezultatul de 6,56 m. urmată 
de coechipiera sa Gina Panait — 
6.46 m. A doua victorie pentru culo
rile românești a fost obținută de 
Elena Tărită — l'59”4/10. locul doi 
fiind ocupat de Fița Rafira-Lovin — 
2’00”, iar pe locul trei a sosit favo
rita principală Stereva (Bulgaria) — 
2’02”8/10. în proba feminină de arun
carea discului. Argentina Menis s-a 

inițial într-un cadru restrins — la 
inițiativa și sub conducerea profeso
rului de educație fizică Kamenicki 
Arcadie și destinat in principal co
piilor cu defecte fizice sau afecțiuni 
de altă natură — cursul a dat rezul
tate cu totul neașteptate. Nu în pu
ține cazuri — ni se spune la clinica 
medicală nr, 2 — copiii și tinerii sor
tiți unor infirmități permanente și-au 
dobîndit pe parcurs, pe baza unui 
program de recuperare științific con
dus și organizat, o stare de sănătate 
aoroaoe perfectă. Asa se explică de 
ce cursul de gimnastică medicală 
este azi frecventat (blsăptămînal) de 
numeroși copii și tineri din Sighi
șoara, Luduș, TJrnăveni și alte loca
lități. Treptat, la propunerea dr. 
I. Kikeli, secția de gimnastică medi
cală si-a lărgit, cu aceleași rezultate 
binefăcătoare, sfera de activitate și 
asupra unor cetățeni virstnici cu a- 
fecțiuni cardio-vasculare, cursul fiind 
actualmente patronat și subvenționat 
de clinica medicală nr. 2 din muni
cipiu.

...Am relatat cîteva aspecte de 
la clubul sportiv „Voința" gîn- 
dindu-ne că la Tg. Mureș există 
încă, pe lingă alte cluburi și asocia
ții sportive, numeroase săli și tere
nuri a căror utilizare în perioada 
verii rămîne — din lipsă de preocu
pare — cu totul nesatisfăcătoare. 
Poate exemplul celor de la „Voința" 
va fi urmat in întreaga urbe. Este 
necesar 1

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

SCRIMA : Campionatul armatelor prietene
în sala Floreasca din Capitală s-au 

încheiat ieri întrecerile campionatu
lui armatelor prietene la scrimă. Pro
ba de spadă pe echipe a fost ciștigată 
de Steaua București cu 5 victorii, ur
mată de selecționata armatei sovieti
ce cu 3 victorii. Vorwaerts Berlin 
(R.D.G.) 3 victorii.

nou complex industrial
nologice pentru in
dustriile siderurgică, 
chimică, minieră, pre
cum și pentru indus
tria cimentului. Pro
porțiile sale sint puse 
in evidență și de fap
tul că va ocupa 
20 000 de muncitori, 
tehnicieni si ingineri, 
în 1984. cind va pro
duce cu întreaga ca
pacitate. uzina din Ra
domir va realiza anual 
140 000 tone de mașini 
și utilaje. în același 
timp, combinatul meta
lurgic „V. I. Lenin" va 
fi extins, iar proce
sele sale de producție 
complet automatizate.

obiective miniere ale 
celui de-al cincilea 
plan cincinal din R.P. 
Ungară — exploatarea 
carboniferă din bazinul 
Nagyegyhaza. Pros
pectarea subsolului în 
regiunea respectivă a 
demonstrat că aici se 
găsesc peste 50 milioa 
ne tone cărbune de 
bună calitate și aproxi
mativ 10 milioane tone 
bauxită. După înche
ierea lucrărilor de 
construcție, mina va 
produce zilnic 6 000 
tone cărbune și 2 000 
tone de bauxită.

a Visțulei
cale de ană navigabi
lă in tot cursul anului 
pentru nave cu un 
deplasament de pină 
la 3 500 tone.

încă de pe acum. 
Vistula se află în plin 
nroces de amenajare 
si modernizare. De-a 
lungul magistralei de 
ană poloneze se con
struiesc barate, eclu
ze. porturi. Se moder
nizează. de asemenea, 
instalațiile portuare 
existente.

ceput, apoi Izolate, mai ales după-a- 
miaza. Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări hl zona de munte, viteza 
depășind pe alocuri 60 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 si }8 grade, izolat mai coborite, 
iar cele maxime intre 20 șl 30 de gra
de, izolat mal coborite In prima parte 
a Intervalului. în București i Vreme 
răcoroasă la Început, apoi tn Încălzire. 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii de 
ecurtă durată. Vintul va sufla moderat.

situat pe locul 2, cu 58,58 m. victoria 
revenind atletei bulgare Hristova — 
61,26 m.

în competiția masculină, dintre 
sportivii români s-au remarcat Că
tălin Andreica, Învingător la 10 000 m 
plat, cu timpul de 28'41", și Binder, 
clasat pe primul loc la aruncarea 
ciocanului cu rezultatul de 69,38 m.

Natalia Mărășescu a stabilit 
cea mai bună performanța 

mondială a sezonului
la 1 500 m plat

Pe stadionul Republicii din Capi
tală, cu prilejul unui concurs de ve
rificare pentru campionatele europe
ne, atleta Natalia Mărășescu. de la 
Clubul sportiv municipal Craiova, a 
stabilit un nou record național la 
1 500 m plat, cu excelentul rezultat 
de 4’01”2/10 (vechiul record — 
4’02”7/10). Timpul realizat ieri de 
Natalia Mărășescu este, totodată, și 
cea mai bună performantă mondială 
a sezonului.

în cîteva lînduri
• în sala sporturilor din Baia Mare 

a inceput ieri eea dc-a 7-a ediție a 
turneului Internațional masculin de 
handbal, meciurile din prima zi în- 
cheindu-se cu următoarele rezultate : 
H.C. Mlnaur Baia Mare — Spartakus 
Budapesta 26—19 (13—11) ; Vardar 
Skoplie — Krivein Zavidovici (am
bele formații iugoslave) 27—18 
(14—14).
• în semifinalele probei de sim

plu femei din cadrul campionatelor 
republicane de tenis, ce se desfășoa
ră in Capitală, la arena Progresul. 
Lucia Romanov a ciștigat cu 6—1, 
6—4 la Florența Mihai, in timp ce 
Marla Romanov a eliminat-o cu 6—0, 
6—4 pe Mariana Hagiu. Rezultate 
din proba de simplu bărbați (sferturi 
de finală) : Hărâdău — Almăjan 6—1. 
6—4, 6—3 ; T. Marcu — Segărceanu 
8—6. 6—2. 6—2 ; Dirau — Tăbăraș 
6——3, 8—6, 5——7, 6—0 : Mirza — Boldor 
6—3, 6—3, 6—0.

• în continuarea turneului pe care 
!1 întreprinde în Portugalia, echipa 
de fotbal Dinamo București a învins, 
la Funchal, în Insula Madeira, for
mația Maritimo, din prima divizie, cu 
scorul de 3—0 (2—0), prin golurile 
înscrise de Țevi, in minutele 13 și 
42. si Dudu Georgescu. în minutul 88.

Iată echipa prezentată de Dinamo 
in acest joc : Eftimescu — Cheran, 
Dinu, Sătmăreanu. Ion Marin. Augus
tin. Dudu Georgescu, Custov. Țălnar, 
Țevi și Vrînceanu.

Ia floretă femei, pe locul intîi s-a 
clasat, de asemenea, echipa Steaua 
București, care a întrecut în finală 
cu 9—6 selecționata armatei sovietice. 
Pe locul trei s-a situat echipa Vor
waerts Berlin (R.D.G.).
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Condamnare energică a regimurilor 
rasiste din Africa de Sod

0 rezoluție a Comisiei militare a C. C. 
al P. C. Chinez

Rezoluții adoptate în Comitetul O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare a Invitat Consiliul de Secu
ritate să examineze din nou problema 
impunerii unui embargo obligatoriu 
asupra livrărilor de petrol și de pro
duse petroliere către Africa de Sud, 
In cadrul sancțiunilor împotriva Rho- 
desiei.

în acest sens, comitetul a adoptat, 
fără vot. o rezoluție prezentată de 
13 țări africane, asiatice și socialiste. 
Documentul „condamnă energic po
litica tuturor acelor guverne, in spe
cial a guvernului sud-african, care

continuă să colaboreze cu regimul mi
noritar rasist de la Salisbury, violînd 
sancțiunile obligatorii impuse de că
tre Consiliul de Securitate" și „cere 
tuturor guvernelor să ia, între altele, 
măsuri eficace împotriva companiilor 
internaționale care furnizează pro
duse petroliere Africii de Sud".

O altă rezoluție adoptată, de ase
menea, fără vot condamnă „așa-zisa 
reglementare internă vizînd menți
nerea puterii de către minoritatea 
rasistă". în rezoluție se cere, printre 
altele, retragerea imediată a tuturor 
mercenarilor din acest teritoriu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi incidente la Beirut • Activitate diplomatică în perspectiva 

reuniunii la nivel înalt americano-egipteano-israeliană

cu privire la intensificarea
PEKIN 11 (Agerpres). — După cum 

informează agenția China Nouă, Co
mitetul Central al P.C. Chinez a a- 
probat „rezoluția Comisiei militare a 
C.C. al P.C.C. cu privire la inten
sificarea muncii politice în armată". 
Documentul analizează noua situație 
din armată și stabilește orientarea, 
obiectivele și metodele de intensifi
care a muncii politice, pentru înfăp
tuirea de către Armata Populară Chi
neză de Eliberare a liniei politice 
formulate la cel de-al XI-lea Con
gres al partidului și a sarcinii ge
nerale pentru noua perioadă de dez
voltare, pentru accelerarea moderni
zării armatei și creșterea, capacității 
sale de luptă.

Rezoluția subliniază, intre altele, 
că, „în prezent, cind revoluția și 
construcția socialistă în China au in
trat intr-o nouă etapă de dezvoltare, 
sarcina generală stabilită de partid

muncii politice in armată
ridică noi exigențe, mai înalte, in 
domeniul construcției militare. Mobi
lizarea și organizarea maselor pen
tru Îndeplinirea sarcinii generale a 
noii perioade constituie esența între
gii activități ideologice și politice a 
partidului în noua perioadă. Aceas
ta reprezintă, de asemenea, princi
palul conținut al muncii politice în 
armată".

★
La Pekin au luat sfirșit lucrările 

Conferinței naționale asupra activi
tății milițiilor. După cum precizează 
agenția China Nouă, participant!! 
au analizat activitatea organelor de 
miliție in ultima perioadă, hotărînd 
să consolideze activitatea lor în noile 
condiții istorice.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Hua Kuo-fen, alți conducători de 
partid și de stat chinezi s-au intîlnit 
cu delegații la conferință.

Evoluția situației politice 
din Portugalia

• Sarcini prioritare în atenția viitorului guvern • Premierul 
desemnat și-a început consultările cu liderii principalelor partide 

politice

DE PRETUTINDENI

BEIRUT 11 (Agerpres). — După 
o încetare a focului care a durat 
două zile, situația din Beirut s-a de- 

, teriorat din nou vineri, cînd au 
fost semnalate incidente între uni
tăți ale Forței arabe de descurajare 
(F.A.D.) și unitățile falangiste — 
informează agențiile France Presse 
și Associated Press. Tirurile de arti
lerie s-au concentrat în zona de 
sud-est a capitalei și, potrivit pri
melor informații, în urma schimbului 
de focuri au fost înregistrate victi
me și pagube materiale.

AMMAN 11 (Agerpres). — Amba
sadorul itinerant al S.U.A. pentru Oi 
rientul Mijlociu, Alfred Atherton, a 
sosit vineri în capitala Iordaniei ve
nind din Arabia Saudită. La sosire, 
el a declarat că va informa pe re

gele Hussein al Iordaniei asupra re
zultatului întrevederilor pe care le-a 
avut cu conducătorii egipteni și israe- 
lieni.

Alfred Atherton a adăugat că va 
prezenta autorităților iordaniena 
punctul de vedere american în le
gătură cu ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu, îndeo
sebi a hotărîrii președintelui Jimmy 
Carter de a invita pe președintele 
Anwar El Sadat și pe premierul Me- 
nahem Begin la o reuniune la ni
vel înalt la Camp David, la 5 sep
tembrie.

Diplomatul american a declarat că 
la Amman se va informa asupra po
ziției Iordaniei în legătură cu re
centele eforturi de pace în Orien
tul Mijlociu.

Demonstrație la Copenhaga împotriva lipsei de locuințe, a costului ridicat 
al chiriei

0 cuvintare a tovarășului Todor Jivkov la Intilnirea
cu oameni de

SOFIA 11 (Agerpres). — Todor Jiv
kov. prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, s-a întilnit la Varna 
cu oameni de artă și cultură bulgari, 
transmite agenția B.T.A. Luind cu- 
vintul cu acest prilej, el a subliniat 
direcțiile principale ale actualei eta
pe de dezvoltare a tării, intre care 
a enumerat perfecționarea organiză
rii muncii și a planificării, utilizarea

artă si cultură
si aplicarea în producție a realizări
lor cercetării tehnico-știintifice. per
fecționarea sistemului de învăță- 
mînt.

Referitor la situația internațională, 
Todor Jivkov a arătat, între altele, 
că Bulgaria urmează cu consecvență 
linia de consolidare a păcii, promo- 
vînd o politică de bună vecinătate și 
prietenie cu popoarele balcanice, cu 
popoarele europene si din întreaga 
lume.

Conferință de presă a șahinșahului Iranului
TEHERAN 11 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Nowshahr, șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a anunțat că la alegerile 
legislative din iunie 1979 se pot pre
zenta candidați ai opoziției, cu con
diția ca în cadrul campaniei electo
rale „aceștia să respecte legile și 
Constituția".

Abordînd problemele energiei, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr a 
arătat că este în favoarea unei ma
jorări a prețului petrolului incepind 
din ianuarie 1979, din cauza decli

nului puterii de cumpărare a veni
turilor rezultate din petrol, declin 
pricinuit de scăderea cursului dola
rului.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, șahinșahul Iranului a 
menționat : „Rolul nostru, în ceea ce 
ne privește, a fost întotdeauna de a 
încerca să convingem Israelul să a- 
jungă la pace, pe baza Rezoluției 242 
(a Consiliului de Securitate — n.r.), 
care este cheia reglementării. Pe ter
men lung, o soluție contrară nu duce 
Israelul nicăieri".

Tirgul național de obiecte de arta 
și artizanat de la Pekin

PEKIN 11 (Agerpres). — La 
Pekin și-a deschis porțile Tirgul 
național de obiecte de artă și 
produse de artizanat. în standuri 
se află expuse, între altele, 
cloasoneuri, peisaje miniaturale 
realizate pe pînză, mătase și 
alte materiale, sculpturi în lemn, 
vase de porțelan decorate cu 
motive tradiționale sau care în
fățișează scene din povestiri și 
basme populare. Una din pie
sele cele mai interesante este o 
sculptură în fildeș, care repre

zintă un grup de 40 femei și 
copii îmbrăcați în costume tra
diționale. în vitrine pot fi ad
mirate, de asemenea, bijuterii 
realizate în jad sau cu diaman
te, vase de cristal.

După cum relatează agenția 
China Nouă, la tîrg sînt prezenți 
peste 500 de oameni de afaceri 
din mai multe țări, precum și 
din Hong Kong și Macao, în 
vederea încheierii unor contrac
te privind achiziționarea produ
selor prezentate.

LISABONA II (Agerpres). — Pri- 
mul ministru desemnat al Portuga
liei. Alfredo Nobre da Costa, a de
clarat, într-un interviu acordat te
leviziunii naționale, că guvernul său 
va adopta linia de acțiune a celor 
două cabinete precedente, conduse de 
Mario Soares — transmite agenția 
France Presse. El a subliniat, tot
odată, că își fixează ca sarcini prio
ritare accelerarea procesului demo
cratic în tară și ameliorarea situa
ției economice, arătînd că este ne
cesar să se acționeze imediat „pen
tru ca portughezii să-și poată cîști- 
ga singuri mijloacele de existență și 
să nu mai trăiască din împrumuturi". 
Recunoscînd că în ce privește acti
vitățile productive nu se face tot ceea 
ce este necesar, premierul desemnat 
a pus accentul pe urgența sporirii in
vestițiilor în acest sector.

Pe de altă parte, Nobre da Costa 
a relevat, intr-o declarație făcută co
tidianului „Diario de Noticias". că în- 
timpină dificultăți în legătură cu nu
mirea unui ministru al agriculturii, 
dat fiind faptul că tocmai acest sec
tor a reprezentat — în opinia sa — 
„punctul de ruptură" dintre Parti
dul Socialist și Centrul Democratic și 
Social în cel de-al doilea guvern 
Soares. Premierul desemnat a men
ționat. de asemenea, că dorește ca 
partidele politice să fie reprezenta
te în guvernul său și că intenționea
ză să aibă consultări și cu sindica
tele și organizațiile patronale înain

te de a-și începe contactele cu per
sonalitățile ce vor face parte din noul 
cabinet.

Premierul desemnat al Portugaliei. 
Alfredo Nobre da Costa, a avut pri
mele consultări cu liderii partidelor 
politice reprezentate în Adunarea 
Republicii (parlamentul tării). în le
gătură cu misiunea primită din par
tea șefului statului. Ramalho Eanes, 
de a forma viitorul guvern.

După întrevederea cu premierul 
desemnat, secretarul general al Par
tidului Comunist Portughez. Alvaro 
Cunhal. a relevat „dorința comuniș
tilor de a vedea promovată o politică 
fustă", atît în ce privește formarea 
noului cabinet, cit si pe celelalte 
planuri,

Mario Soares, secretarul general 
al Partidului Socialist și fost prim- 
ministru. a apreciat, la sfirsitul în
trevederii sale cu Nobre da Costa, că 
rezultatele ultimelor alegeri generale 
ar acorda P.S.P. dreptul de a forma 
el însuși guvernul Totodată, liderul 
socialist a afirmat că partidul său nu 
intenționează să facă obstrucții pre
mierului desemnat

Pe de altă parte. Francisco Sa Car- 
neiro. președintele Consiliului Națio
nal al Partidului Social-Democrat, a 
reafirmat poziția cunoscută a P.S.D., 
potrivit căreia această formațiune 
politică nu va participa ca entitate 
la un guvern, dar va studia, de la 
caz la caz. participarea cu titlu indi
vidual a membrilor P.S.D.

• PROGNOZE DE
MOGRAFICE. Potrivit prog
nozelor avansate de Organizația 
Națiunilor Unite, în anul 2 000 
populația Europei va fi de 539 
milioane de oameni. Cel mai 
înalt indice de creștere demo
grafică — 3,47 la sută anual — 
va fi înregistrat în micul stat 
Andora, situat intre Spania și 
Franța. Pe ansamblul continen
tului european, acest indice va 
fi. în medie, de numai 0,6 la 
sută, cel mai scăzut indice în 
comparație cu celelalte conti
nente. în Asia orientală indicele 
mediu de creștere a populației 
va fi, pină la sfirșitul secolului, 
de 1.65 la sută. în Oceania — 
1.95. în Africa — 2.64. în Asia 
de sud-est — 2,7. în America 
Latină — 2.71 la sută.

• PRECOCITATE MU
ZICALĂ. Jeferson Quinta-

agențiile de presă transmit:
Congresul ol XI-lea al 

Partidului Revoluționar In
stituțional (de guvemămînt), la
care participă aproximativ 3 000 de 
delegați, și-a deschis lucrările la 
Ciudad de Mexico. Principalele punc
te la ordinea de zi a congresului 
sînt : aprobarea raportului de activi
tate al Comitetului Executiv Națio
nal, analiza situației politico-sociale 
din țară, alegerea organelor de con
ducere.

Atomul pașnic și Grecia. 
Guvernul grec a hotărît ca, incepind 
din anul 1987, energia atomică să 
devină principala sursă de energie in 
țară. în acest sens, a fost elaborat 
un program energetic care prevede 
construirea unei prime centrale nu
cleare cu o putere de 600—800 MW, 
care va fi dată în funcțiune în 1987. 
După aceea, în Grecia va fi con
struită cite o centrală atomoelectrică 
pe an.

Plenara P.S.U. din Ber
linul occidental. Luînd cuvîn- 
tul in cadrul unei plenăre a Parti
dului Socialist Unit din Berlinul oc
cidental. Horst Schmitt, președintele 
partidului, a arătat că sarcinile fun
damentale ale P.S.U. sînt lupta 
pentru întărirea păcii și apărarea 
drepturilor sociale și democratice ale 
oamenilor muncii din Berlinul occi
dental. „încercările de a se îm
pinge orașul nostru înapoi în tranșeele 
«războiului rece» periclitează secu
ritatea și destinderea in Europa", a 
subliniat vorbitorul.

Reuniune științifică con
sacrată Africii.In Ni- 
geriei au luat sfirșit lucrările confe
rinței regionale a Alianței geografice 
internaționale, la care au participat 
peste 1 000 de oameni de știință și 
cercetători din 55 de țări. Reuniunea 
a prilejuit un schimb de informații 
despre geografia Africii. Au fost dez
bătute, de asemenea, probleme ale

economiei, culturii și istoriei conti
nentului. In cadrul lucrărilor au fost 
prezentate referate privitoare la 
problematica protecției mediului și 
dezvoltării regiunilor agricole ale 
Africii.

Pe frontul din Eritreea. 
La Addis Abeba a fost dat publici
tății un comunicat guvernamental 
care anunță eliberarea de către for
țele armate etiopiene a orașului 
Ahordat din Eritreea. Orașul Ahor- 
dat este apreciat ca unul din prin
cipalele puncte cucerite de forțele 
guvernamentale în cadrul ofensivei 
împotriva forțelor separatiste din 
Eritreea.

Guvernul Republicii Popu
lare Mozambic a p.reluat con_ 
trolul asupra celei mai mari compa
nii producătoare de zahăr din tară — 
„Sena Sugar Estates" —, aflată pină 
acum sub controlul capitalului brita
nic.

Pagubele provocate de 
furtunile violente ce s au abă* 
tut la începutul acestei săptămîni a- 
supra Văii Ossola din nordul Italiei 
au depășit suma de 50 miliarde lire 
— a declarat președintele regiunii 
Piemont, Aldo Viglione, care s-a a- 
flat în zona sinistrată împreună cu 
ministrul industriei, Carlo Donat- 
Cattin. Activitățile de refacere a 
drumurilor publice și acțiunile ini
țiate în vederea ajutorării locuitori
lor din zonă sînt în plină desfășu
rare.

nilha, din Brasilia, a primit in
vitația de a cinta la carnavalul 
brazilian din 1979, alături de 
formația de muzică și dansuri 
„Colibri" din Rio de Janeiro, de 
mai multe ori laureată a tradi
ționalei manifestări artistice 
populare. Virtuos interpret al 
sambei. Jeferson abia a împli
nit vîrsta de 6 ani. dar cîntă la 
numeroase instrumente muzica
le. Mama sa susține că Jefer
son a învățat să cînte la unele 
instrumente încă de la vîrsta de 
2 ani și s-a perfecționat atît de 
repede incit, curind, i-a între
cut in măiestrie pe cei cinci 
frați mai mari. Micul muzician 
este considerat drept cel mai 
bun interpret al sambei din ca
pitala Braziliei.

• MINIATURI TIPO
GRAFICE. Cîteva mostre din 
producția editorială a Școlii 
tehnice pentru industria poli
grafică din Leningrad. Adevă- 
rați performeri în arta minia
turizării. elevii școlii au turnat 
mai intii litere microscopice, 
apoi au cules textul. Tiparul 
este atît de clar, incit cărțile se 
pot citi fără lupă. Micii tipo
grafi au susținut astfel cu suc
ces un examen al îndemînării 
și măiestriei profesionale.

Un nou episod al „războiului automobilelor44?
• Fuzionarea Urmei „Peugeot-Cltroen" cu iilialele „Chrysler" 
din Europa occidentală • Cel mal mare gigant vest-euro-

Experimente tehnologice la bordul 
stației „Saliut-6“ - „Soiuz-29“ 

Minifurnalul „Splav“ și instalația „Cristal" pregătesc primele 
„șarje" cosmice

moscova z 11 (A- 
gerpres). — La 11 au
gust s-a încheiat a 
opta săptămînă de ac
tivitate a cosmonauți- 
lor sovietici Vladimir 
Kovalionok și Alek
sandr Ivancenkov la 
bordul complexului 
orbital de cercetări 
științifice „Saliut-6“ — 
„Soiuz-29“.

Vineri, echipajul a 
efectuat experimente 
tehnologice de obți
nere a unor materiale

în condiții de impon
derabilitate, Pentru a- 
ceasta cei doi cosmo- 
nauți au pus comple
xul spațial in regim 
de „stabilitate gravi
tațională", in care toa
te motoarele sisteme
lor de orientare ale 
tandemului spațial 
sint oprite.

Prin intermediul mi- 
nifumalului „Splav" 
se desfășoară un . ex
periment pentru obți
nerea dlntr-o masă

gazoasă a unor mate
riale semiconductoare. 
La instalația „Cristal" 
se urmărește obține
rea unor cristale de 
cadmiu și galiu.

Potrivit datelor te- 
lemetrice și informa
țiilor transmise de 
eithipaj, toate siste
mele complexului or
bital funcționează nor
mal. Starea sănătății 
cosmonauților este 
bună, informează a- 
genția T.A.S.S.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

pean pe pistele concurenței
La Paris șl Londra, concernele 

„Peugeot-Cltroen" și „Chrysler" au 
dat publicității concomitent comuni
cate în care anunță că grupul fran
cez va prelua filialele din Franța, 
Anglia și Spania ale celui de-al trei
lea ca mărime concern de automo
bile american, confruntat cu dificul
tăți financiare. în același timp, 
„Chrysler" obține o participare de 15 
la sută la acțiunile grupului francez. 
Acordul anunțat urmează să fie su
pus spre aprobare, pentru a intra 
în vigoare, guvernelor francez și bri
tanic.

Prin fuzionarea firmelor amintite 
va lua naștere un adevărat gigant al 
construcțiilor de automobile, care se 
va situa pe primul loc in Europa 
occidentală și pe al cincilea loc în 
lume, cu o producție de aproximativ 
2.3 milioane vehicule anual și o cifră 
de afaceri de peste lg,5 miliarde 
dolari.

După cum relatează agențiile de 
presă, în Marea Britanie știrea a avut 
„efectul unei bombe". Cercuri oficia
le au făcut cunoscut că guvernul nu 
va aproba acordul și că el ar putea 
să retragă subsidiile șl garanțiile a- 
cordate firmei „Chrysler", dacă nu 
vor fi date garanții de securitate a

• Reacții la Londra și Paris 
locurilor de muncă la uzinele firme! 
de pe teritoriul Marii Britanii, unde 
lucrează un efectiv de 23 000 de per
soane.

în Franța, Confederația Generală 
a Muncii a apreciat că achiziționarea 
filialelor vest-europene ale lui 
„Chrysler" de către „Peugeot-Ci- 
troen" permite „capitalului american 
să obțină o parte importantă într-un 
grup format în 1974 cu ajutorul fon
durilor publice ale contribuabililor 
francezi", relatează agenția France 
Presse. Această achiziționare tinde 
să „privilegieze un grup particular" 
în detrimentul întreprinderii națio
nale „Renault" în concurența in
ternațională. Ziarul „Le Figaro" ca
lifică „acest nou mariaj din indus
tria automobilelor" drept „un nou 
episod al războiului în care se în
fruntă giganții japonezi, americani 
și vest-europeni". La rîndul său, 
„L’Humanite" scrie că tranzacția În
cheiată cu „Chrysler" va deschide 
firmei „Peugeot-Citroen" porțile pie
ței americane. Dar pentru Franța, 
pentru dezvoltarea industriei auto
mobilistice, pentru ocuparea forței de 
muncg,' pentru locurile de muncă ale 
lucrătorilor din această industrie, 
consecințele vor fi în întregime ne
gative...".

• COMPETIȚIE NE
OBIȘNUITĂ. I,c <^nd, î» 
Anglia a avut loc o inedită în
trecere la sărituri în înălțime. 
Participantii 7 Cele mai „dota
te" comute mici ale Scoției. 
Fermierii au ales exemplarele 
pentru testare nu în scopul de 
a înregistra recorduri sportive, 
ci în scopuri practice. In mo
mentul de față, intre Anglia și 
Scoția se construiește o mare 
magistrală ce va traversa renu
mitele pășuni scoțiene. Con
structorii au vrut să stabilească 
înălțimea optimă a gardului pe 
care vor să-l instaleze de o par
te și de alta a șoselei ce tra
versează zona de pășuni, pen
tru a asigura atît securitatea șo
ferilor. cit și a oilor și capre
lor.

Orientări si tendințe in „anul electoral latino-american"» > 77

în țările capitaliste:

O coincidentă în timp a făcut ca 
pentru un sir de țări latino-america- 
ne anul 1978 să aibă atributele unui 
an electoral. în unele din aceste sta
te — Costa Rica. Republica Domini
cană. Panama si Columbia — s-au 
ținut alegeri (Venezuela le va ține 
în decembrie) in virtutea prevederi
lor constituționale, iar in altele — 
Peru, Ecuador și Bolivia — scruti
nele au fost concepute ca teste de
cisive în cadrul planurilor de reve
nire la regimuri civile.

Alături de o seamă de caracteris
tici proprii, derivate din specificul 
uneia sau alteia dintre țări, desfășu
rările electorale au etalat si anumi
te elemente comune. Așa. de 
pildă, in primele trei din țările 
menționate mai sus alegerile au 
reliefat o preponderentă netă a forțe
lor de centru-stînga. marcind o scă
dere a ponderii și influentei forțelor 
conservatoare. în Panama, guvernul 
generalului Torrijos va dispune de o 
majoritate confortabilă în Adunarea 
Națională a Reprezentanților Popu
lari. ceea ce ește apreciat ca o garan
ție a continuității procesului revoluți
onar inițiat în urmă cu 10 ani. în Re
publica Dominicană. Partidul Revo
luționar. de orientare social-demo- 
crată. învingător în cursa preziden
țială. după mai multi ani de luptă 
în opoziție, și Partidul Reformist au 
întrunit 95 la sută din voturile ex
primate — lăsînd să se întrevadă o 
orientare politică mai democratică, 
într-o tară caracterizată multă vreme 
printr-o prevalare a pozițiilor con
servatoare si de dreapta. în schimb, 
alegerile din Columbia si Ecuador au 
fost marcate de o accentuată împăr
țire a preferințelor între diversele 
formațiuni concurente : reprezentan
tul Partidului Liberal Columbian a 
obținut, cu o mică diferență, victoria 
în cursa prezidențială (pentru prima 
oară în absența pactului de alter
nare a puterii cu Partidul Con

servator), iar între cei șase candi
dați la președinția Ecuadorului nici 
unul nu a întrunit majoritatea abso
lută, urmind să se desfășoare un nou 
tur de scrutin intre primii doi clasați 
în ordinea sufragiilor obținute. S-ar 
mai putea adăuga. în unele din aceste 
țări, procentul mare al abținerilor de 
la vot. fenomen mai vechi, care de 
această dată a depășit toate previziu
nile. reflex al unor experiențe deza
măgitoare din trecut.

Dintre țările angajate într-un pro
ces de revenire la guverne civile. 
Peru a avut alegeri pentru Adu
narea Constituantă, care în decurs 
de un an va trebui să elaboreze tex
tul noii carte politice a tării, urmind 
ca. în baza ei. să se organizeze ale
geri prezidențiale in 1980. Șeful sta
tului. generalul Morales Bermudez, 
a precizat că noua constituție va tre
bui să asigure „continuitatea proce
sului revoluționar. armonizarea 
transformărilor structurale cu liber
tățile și garanțiile democratice". A- 
ceieași preocupări sînt afirmate si de 
către conducătorii militari din Ecua
dor. unde la începutul acestui an a 
fost aprobată prin referendum popu
lar o nouă constituție, prevăzind 
lărgirea drepturilor politice. întări
rea sectorului de stat în economie si 
o politică externă independentă.

în ambele țări, dar mai ales în 
Peru, regimurile militare si-au în
scris la activ înfăptuirea unor trans
formări structurale : recuperarea bo
gățiilor naturale si lansarea unor 
planuri de valorificare a acestora în 
scopul propriei dezvoltări : aplicarea 
de reforme agrare : reformulări în 
domeniul învățămintului etc. Dar 
ecoul acestor rezultate în rîndul ma
selor populare a fost într-o măsură 
contracarat prin politica de „mină 
forte" fată de manifestările opozițio
niste si de mișcările revendicative — 
uneori incluzînd represiuni ale poli
tiei si armatei.

în ce privește Bolivia, situația di
feră sensibil, intrucit regimul gene
ralului Banzer (demisionat recent) nu 
a operat nici o schimbare importan
tă în structurile economico-sociale, 
distingindu-se prin represiuni siste
matice împotriva forțelor democrati
ce și progresiste. Deși proclamase 
hotărârea de normalizare politică, el 
a precizat că forțele armate vor ră- 
mine „instituțiile tutelare ale pute
rii". iar condițiile in care s-au des
fășurat recentele alegeri, ca si eve
nimentele declanșate de ele. nu de
notă deloc o retragere a militarilor 
în cazărmi, ci perpetuarea monopo
lului lor politic si. ca urmare, o pro
nunțată sporire a tensiunii sociale.

Dincolo de aspectele menționate, 
procesele electorale au pus în lumi
nă unele caracteristici generale ale 
tendințelor și orientărilor politice de 
pe continent. înainte de toate, cam
paniile electorale au reliefat, ca una 
din ideile dominante, că fără partici
parea activă a forțelor politice na
ționale celor mai largi, inclusiv a ce
lor de stingă, nu este posibilă o re
zolvare autentică a problemelor care 
confruntă țările situate la sud de Rio 
Bravo.

S-a conturat, totodată, tendința tot 
mai pronunțată de regrupare a for
țelor politice și de reformulare mai 
clară a obiectivelor. în cadrul acestui 
proces, o trăsătură distinctivă o 
constituie alcătuirea de fronturi uni
te ale formațiunilor de stingă și 
centru-stînga, ceea ce a sporit ade
rența pozițiilor acestor forțe în rîn
dul opiniei publice, fapt reflectat in 
considerabilul lor avans electoral. 
Este semnificativ în acest sens că, în 
Costa Rica, partidele de stînga din 
coaliția „Poporul Unit", alcătuită din 
Avangarda Populară (comunist). 
Partidul Socialist și Partidul Munci
torilor, și-au triplat laolaltă numă
rul locurilor în parlament. La rîn
dul lor. Frontul Amplu al Stîngii șl

Coaliția Populară Democratică au în
trunit preferințele unor importante 
sectoare sociale in cadrul scrutinului 
din Ecuador, unde, in afară de a- 
ceasta, candidatul la președinție cu 
cele mai multe voturi obținute Ja 
primul tur de scrutin este populistul 
Jăime Roldos, susținut de grupări de 
centru-stînga.

Tendințele spre unitate ale forțe
lor de stingă, alcătuirea unor largi 
coaliții cuprinzînd grupările progre
siste ce se pronunță pentru schim
bări democratice, pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai al păturilor 
populare s-au făcut simțite și în alte 
țări, ca o expresie din cele mai eloc
vente a proceselor noi ce caracteri
zează viața politică latino-americană. 
Prin măsurile preconizate în progra
mele lor, forțele stîngii oferă o alter
nativă politică nouă, conformă cu 
aspirațiile de progres ale popoarelor 
din această zonă a lumii. Desigur, 
este vorba de începuturi încă timide 
de afirmare a acestor tendințe, in 
condițiile specifice ale continentului, 
unde acționează atît de puternic for
țele conservatoare, ostile oricăror 
schimbări, oricăror „tulburări" ale 
rânduielilor statornicite. De aici as
pectele contradictorii ale evoluțiilor 
actuale, punctate pe alocuri de avan
suri ale pozițiilor unor formațiuni 
de dreapta, exponente ale intereselor 
oligarhiei locale și ale monopoluri
lor străine.

în ansamblul lor însă, scrutinele 
amintite. în general desfășurarea vie
ții politice latino-americane. oglin
desc afirmarea puternică a aspirați
ilor popoarelor de pe continent spre 
dezvoltare independentă, bunăstare 
și justiție socială, iar lupta forțelor 
progresiste pentru realizarea acestor 
obiective constituie o parte integran
tă a proceselor înnoitoare ce se des
fășoară în zilele noastre la scară 
mondială.

V. OROS

52 milioane de copii exploatați pe piața muncii
Dezvăluirile unui studiu al B.I.M.

Numărul copiilor care 
lucrează în prezent in 
lume este estimat la 52 
milioane, ceea ce echi
valează cu populația to
tală a Franței sau a 
Marii Britanii, indică un 
studiu dat publicității 
la Geneva de către Bi
roul Internațional al 
Muncii, pe baza datelor 
culese din țări capita
liste. Aproximativ 42 
milioane de copii avînd

mai puțin de 15 ani lu
crează în mediul rural, 
mai ales în mici între
prinderi agricole. Alte 
10 milioane de copii din 
mediul urban iși cîștigă 
viața în mici ateliere 
sau în mici uzine. Po
trivit studiului amintit, 
„aceste 52 de milioane 
nu constituie decît par
tea vizibilă a aisbergu
lui, dat fiind faptul că 
în multe țări copiii nu

sînt cuprinși în nici o 
statistică".

Reamintind faptul că 
forța de muncă infanti
lă este plătită cu sala
rii mult mai scăzute de
cît cele acordate adul- 
ților pentru aceleași 
munci, studiul arată că 
problema muncii copii
lor este dificil de supri
mat prin intermediul 
legislației, „deoarece 
cauzele reale rezidă in 
sărăcie și mizerie".

în statul Texas (S.U.A.) au avut loc, în aceste zile, puternice inundații 
care au provocat pierderi de vieți omenești și însemnate pagube mate
riale. In fotografie: o casâ dislocată șl purtată de viitoarea dezlănțuită 

a apelor

• ENIGMA „GĂURI
LOR NEGRE" DIN COS
MOS. Doi cercetători de la 
Universitatea Harvard (statul 
Massachusetts) — Herbert Gur- 
sky și Andrea Dupree — au a- 
nunțat, în cadrul unor studii 
științifice publicate de N.A.S.A., 
că au descoperit noi „găuri ne
gre" în Galaxia noastră. Potri
vit celor doi oameni de știință 
americani, observațiile efectuate 
— cu ajutorul unui satelit de 
cercetări astronomice american 
și cu concursul unor laboratoa
re vest-europene — asupra unui 
număr de șase grupuri compac
te de stele situate la o distanță 
de 15 000 ani-lumină de Pămînt 
conduc la concluzia că, pentru 
cel puțin două grupuri, centrul 
de greutate l-ar constitui o 
așa-numită „gaură neagră". Po
trivit datelor științifice existen
te pînă în prezent, „găurile ne
gre" sint corpuri cerești extrem 
de dense, care ar constitui sta
diul ultim de evoluție a stele
lor celor mai mari. Condițiile 
fizice speciale care ar exista în 
interiorul lor împiedică pînă și 
lumina să se desprindă de ele, 
de unde și denumirea lor.

• RECORDURI LE
GUMICOLE. Printr-o ino
vație adusă metodei hidroponi- 
ce (înlocuirea pămintului cu o 
soluție nutritivă) de cultivare a 
legumelor, specialiștii bulgari 
de la stațiunea experimentală 
din Plovdiv au obținut o creș
tere considerabilă a randamen
tului plantelor : 14 leg de roșii
recoltate de la o singură plantă, 
precum și cantități sporite de 
pepeni verzi și galbeni, castra
veți și ardei. Succesul lor se da- 
dorează înlocuirii echipamente
lor din beton cu un canal con
fecționat din polietilenă, prin 
care se scurge o soluție nutriti
vă conținînd elementele necesa
re plantelor. Circulația neîntre
ruptă a soluției asigură satisfa
cerea optimă a nevoilor de hra
nă ale plantelor, ceea ce contri
buie la accelerarea creșterii și 
sporirea productivității acestora.

• MAI PUȚINI SPEC
TATORI IN SĂLILE DE 
CINEMA. Criza cinematogra
fului capătă în Italia proporții 
din ce in ce mai mari. Potrivit 
datelor avansate în cadrul con
ferinței Asociației italiene a ci
neaștilor. în 1977 numărul spec
tatorilor de film din această 
țară a scăzut cu 20 la sută. Anul 
trecut. 500 de cinematografe au 
fost nevoite să-și închidă por
țile. întrucît deveniseră neren
tabile.
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