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Șl ÎN CĂMĂRI
Sintem în plin sezon de recoltare. 

Este momentul în care, odată cu 
amplificarea eforturilor pentru strin- 
gerea integrală și fără pierderi a 
roadelor acestui an. fiecare gospo
dar chibzuiește cum să folosească 
mai bine rezultatele muncii, asigu- 
rînd atit consumul curent, cit și ne
cesarul de mărfuri pentru sezonul 
ce urmează.

Pregătirea aprovizionării de toam
nă-iarnă din acest an se desfășoară 
în condițiile în care recolta, la prin
cipalele produse agricole, este, în 
general, bună, existînd condiții 
pentru satisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor. Con
siliul central pen
tru coordonarea 
și îndrumarea ac
tivității de apro
vizionare și pres
tare de servicii 
către populație 
ne-a Informat că 
pentru sezonul de 
toamnă-iarnă din acest an — compa
rativ cu anul trecut — se vor pune 
la dispoziția populației cantități su
perioare de mărfuri la toate cate
goriile de produse. Astfel. în secto
rul alimentar se vor livra. în plus 
față de. anul trecut, importante can
tități de carne și preparate din car
ne, zahăr și produse zaharoase, lapte 
si produse lactate, peste, ouă. păsări, 
legume și fructe etc.

Așa oum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar să se depună toate efor
turile pentru îmbunătățirea aprovi
zionării. pentru satisfacerea cores
punzătoare a cerințelor de consum 
ale populației. Referindu-se la faptul 
că există condițiile necesare unei bune 
aprovizionări in acest an. secretarul 
general al partidului arăta in cuvin- 
tarea rostită la adunarea populară 
din Buzău : „Sînt posibilități ca re
colta pe acest an să fie cu mult su
perioară celei a anului 1975. asigurin- 
du-se astfel condiții bune pentru a- 
provizionarea oamenilor muncii".

Pentru a asigura din timp canti
tățile necesare de legume și fruc
te solicitate de populație în se
zonul rece și pentru realizarea 
unei aprovizionări ritmice. între

prinderile și organizațiile comer
ciale au pregătit încă de pe 
acum spatiile de însilozare. incit 
produsele să fie depozitate în cele 
mai bune condiții de păstrare. însi- 
lozarea produselor se va realiza, de 
regulă. în silozuri apropiate zonelor 
de consum, iar termenele limită 
pînă la care să se desfășoare aceas
tă acțiune au fost eșalonate pe ju
dețe si grupe de mărfuri. Revine 
acum în sarcina consiliilor populare, 
a direcțiilor comerciale județene, a 
întreprinderilor de specialitate să 
respecte cu strictele prevederile sta
bilite, urmărind buna desfășurare

PREOCUPĂRI DE SEZON 
LA CONSILIILE POPULARE

atit a aprovizionării curente, cit și 
a însil'ozărilor. Vor trebui să se asi
gure. totodată, prioritar, stocurile de 
produse necesare localităților supuse 
izolării pe timpul iernii, iar unitățile 
de alimentație publică, cantinele și 
consumurile colective să-și consti
tuie. din timp, rezervele de cartofi, 
legume si semiconserve. în comple
tare pentru consumul alimentar s-au 
prevăzut livrări importante de legu
me de seră, ca și importul unor 
fructe, ca lămii, portocale, smo
chine, curmale etc. De asemenea, 
s-au stabilit măsuri speciale pri
vind diversificarea sortimentului de 
preparate de pește — pe baza 
exponatelor de la Tîrgul de mostre 
— astfel incit unitățile comerciale 
de la orașe si sate să extindă des
facerea- conservelor și semiconserve- 
lor de pește. Pentru mai buna ser
vire a publicului consumator se vor 
organiza puncte suplimentare de 
vinzare a produselor de sezon în 
piețe și cartiere.

Preocupările pentru aprovizionarea 
de toamnâ-iarnă cuprind insă nu 
numai sectorul alimentar. Sînt sta
bilite măsuri pentru o mai bună sa
tisfacere a cerințelor de consum ale 
populației și cu textile, încălță

minte. combustibil șl articole me- 
talo-chimice specifice sezonului 
rece. Fondul de. marfă asigurat 
prin contracte va fi mai mare fșță 
de anul trecut atit la confecții, tex
tile. cit și la încălțăminte, produsele 
realizate in acest sector urmind să. 
fie oferite cumpărătorilor într-o gamă 
sortimentală mult diversificată. De o 
atenție aparte se va bucura grupa 
articolelor destinate copiilor si tine
retului, din care se vor livra impor
tante cantități de mărfuri în plus față 
de anul trecut.

Se vor oferi. în această perioadă, 
tricotaje realizate din noi amestecuri 

de fire, precum și 
încălțăminte de 
iarnă din noi în
locuitori de piele, 
în vederea unei 
aprovizionări con
tinue a magazi
nelor cu întreg 
sortimentul de 
mărfuri, s-au sta

bilit măsuri pentru asigurarea unor 
livrări ritmice de la depozite la ma
gazine, pentru intensificarea comer
țului stradal și profilarea unor uni
tăți in desfacerea mărfurilor speci
fice sezonului de toamnă-iarnă.

De o atenție deosebită va trebui 
să se bucure aprovizionarea popu
lației cu combustibil. Pină la 1 sep
tembrie a.c. au fost onorate comen
zile la peste 70 la sută din cumpă
rători, urmind ca pînă la venirea 
sezonului rece să fie acoperite inte
gral toate solicitările. în Capitală, 
de exemplu, acțiunea de aprovizio
nare cu combustibil a populației 
este programată să se încheie pină 
la 15' noiembrie.

Există, așadar, condiții pentru sa
tisfacerea corespunzătoare a nevoilor 
de consum ale pQpțțlatiei în apropia
tul sezon de toamnă-iarnă. atit cu 
produse alimentare, cit și cu .prodjușe 
nealimentare. Problemele principale, 
care rămin acum la ordinea zilei, 
sînt legate nemijlocit de organizarea 
activității de aprovizionare, de res
pectarea contractelor economice de 
către producători, de funcționarea 
corespunzătoare a rețelei comer-
(Continuarc in pag. a Il-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului
Republicii Populare Albania

în ziua de 27 septembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Nisip Ka?i,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

----- La Ai in AGRICULTURA ----
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Stadiul însâmînțârii griului în cooperativele agricole. Cifrele înscrise în perimetrul 
fiecărui județ indica suprafețele însâmințate, în procente, pinâ in seara zilei de 27 

septembrie a c.

DUPĂ CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R. 
„Am trecut la reexaminarea 
proiectelor, la elaborarea

de soluții constructive 
raționale și eficiente" 

precizează colectivul Institutului de 
proiectări pentru uzine chimice din

București

IN PAGINA A ll-A

Foto : E. Dichiseanuîn secția de montaj a întreprinderii de utilaje și piese de schimb din Miercurea Ciuc

Republicii Populare Albania în 
țara noastră. (Cuvîntările rosti
te, în pagina a V-a).

Roade 
ale hărniciei

Avans în realizarea planului, colectivele 
de oameni ai muncii din industria județului SATU-MARE 
și-au îndeplinit înainte de termen planul pe primele trei 
trimestre. Prin aceasta au fost create posibilități să se 
realizeze suplimentar, pînă la finele lunii septembrie, o 
producție marfă de 142 milioane lei.

Si în județul CLUJ un însemnat număr de unitâfl 
industriale au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
trei trimestre. Printre ele se află unități prestigioase, cum 
ar fi întreprinderea mecanică de material rulant „16 Fe
bruarie". întreprinderea mecanică a agriculturii. între
prinderea textilă „România muncitoare". întreprinderea 
de produse cosmetice „Farmec" și altele. De remarcat că 
sporurile de producție realizate sînt rodul creșterii pro
ductivității muncii. (Alexandru Mureșan).

în județul HUNEDOARA au raportat îndeplinire* 
înainte de termen a planului de producție pe trei tri
mestre ale anului minerii de la I.M. Barza și I.M. Hu
nedoara, întreprinderea Electrocentrale Deva, întreprin
derea de utilaj minier Petroșani și alte unități la fel de 
importante din Orăștie, Simeria și din Valea Jiului. (Sa
bin Ionescu).

Economii de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. Numeroase acțiuni care 
urmăresc reducerea consumurilor specifice de materii pri
me și materiale, de combustibil și energie ^lețtrică sînt. 
în prezent, în plină desfășurare în întreprinderi. Un e- 
xemplu concludent în această direcție este cel al uni
tăților Centralei industriale de aparataj electric, care au 
reproiectat, o serie de produse de bază, ceea ce a avut 
ca rezultat o economie de metal de peste 1 700 tone. De 
asemenea, muncitorii și specialiștii Institutului de pros
pecțiuni și explorări geologice Maramureș au economisit 
în acest an 30 tone ciment, un mare volum de agregate 
de balastieră. 57 mc cherestea. 287 mc lemn de mină, pre
cum și combustibil în valoare de peste 400 000 lei.. Tot
odată, lucrătorii întreprinderii de rețele electrice din Bra
șov au economisit aproximativ 4 000 tone combustibil con
vențional și peste 1 160 MWh energie electrică.

îndeplinirea integrală a angajamente- 
|q|> este succesul cu care se mîndresc unitățile de indus
trie ușoară a județului Timiș, întreprinderi care și-au reali
zat lună de lună în avans sarcinile de producție. Va
loarea produselor date pînă acum peste prevederi — țe
sături, tricotaje, încălțăminte, măse plastice ș.a. — se ri
dică la peste 170 milioane lei. Contribuția cea mai însem
nată au adus-o muncitorii și specialiștii de la „Industria 
română de piele", „Dermatina", „Victoria", „Textila", 
„Spumotim". „întreprinderea de piele și mănuși" din Ti
mișoara, întreprinderea textilă din Lugoj. (Cezar Ioana).

Viteze sporite la forajul sondelor. ptnS 
la această dată, sondorii Schelei dă foraj din Rimnicu- 
Vilcea au sporit la peste 7 000 numărul metrilor liniari 
săpati suplimentar de la începutul anului in curs. înde- 
plinindu-ș_i și depășindu-și astfel angajamentul anual a- 
sumat in întrecerea socialistă. Succesul amintit, la care se 
mai adaugă și darea în exploatare. în plus fată de sarci
nile de plan a trei noi sonde, se datorează depășirii vi
tezei de lucru prevăzute cu aproape 4 la sută și a nive
lului stabilit al productivității muncii cu 7.5 la sută.

COLABORAREA MULTILATERALĂ 
ROMÂNO - LAOȚIANĂ FE TEMELIA PRIETENIEI, 

A SOLIDARITĂȚII MILITANTE

în ultimul timp re
vin adesea la Turceni 
să-i descopăr noul pei
saj într-o permanentă, 
rapidă și patetică mo
dificare ce tinde tot 
mai mult spre verti
calitate. Aici, după 
cum se știe, construim 
cea mai mare termo
centrală din țară.

Despre dimensiunile 
turnurilor cilindrice 
sau parabolice, despre 
volumul cazanelor sau 
al sălii de mașini de 
aici, de la Turceni, nu 
se poate vorbi decit a- 
pelînd la cifre. îmi 
dau seama de acest a- 
devăr ori de cite ori 
privesc șantierul de pe 
șoseaua ce leagă Fi- 
liașul de Tirgu-Jiu. 
Iluzia optică mă pune 
în încurcătură. Din șo
sea, de pildă, primul 
coș de fum a cărui 
glisare s-a încheiat la 
16 mai 1976. ridicin- 
du-se dintre sferele de 
metal și prismele de 
beton armat, pare un 
obelisc modest la poar
ta unei cetăți indus
triale ce se desfășoară 
pe locurile de unde lo
calnicii își duceau a- 
casă cărămizile arse 
lingă prundișul Jiului. 
Și, de fapt, ei este cu 
53 de metri mai înalt 
decit podul Golden 
Gate din Șan Francis
co și numai cu 47 de 
metri mai scund decit 
celebrul turn Eiffel pe 
care vin să-1 vadă la 
Paris milioane de cu

rioși din lumea în
treagă...

Cînd ajung la cîțiva 
metri de acest coș ce 
va proiecta in slăvi 
fumul lignitului mis
tuit de foc ca să se 
transforme în energie 
electrică, lucrurile se 
schimbă. în spațiul 
circular din baza inte
riorului său pot circu
la în rotire autocami
oanele puternice de

au privit meleagurile 
Gorjului de pe cea 
mai inaltă construcție 
industrială realizată 
pină acum în Româ
nia. Li se spune zbu
rători, alpiniști; oa
meni care nu cunosc 
teama de înălțimi. A- 
cum lucrează tot îm
preună la structura 
interioară a coșului de 
fum.

îl urmăresc pe ingi-

preajma inginerului. 
Au făcut treabă bună, 
dar aveam să aflu că 
intre timp au avut Ioc 
întîmplări de înaltă 
tensiune emotivă care 
nu mai pot fi reedita
te. Nu la multă vre
me de la plecarea lor 
de la Turceni, ingine
rul Nicolae Rădulea a 
suferit un accident și 
a fost internat în spi
tal. începuseră lucră-

cru a reintrat ' în ac
tualitate, în condiții 
asemănătoare, tot aici, 
la Turceni, unde a în
ceput construirea unui 
alt obiectiv. Sarcina 
de a ajunge pînă la 
cota finală și-au lua
t-o cei conduși de 
maistrul principal 
Constantin Rămescu, 
de șeful de echipă Pe
tre Șerban. de fierar- 
betonistul Dumitru

Turceni, la cota 280
pe vastul șantier. Ri- 
dicînd privirea spre 
cota 280, pînă unde se 
înalță, am senzația 
stranie că uriașul de 
oțel și beton se depla
sează din loc. E vorba 
tot de o iluzie optică. 
De vină sînt norii ce 
călătoresc prin văz
duh.

Cunoscînd aceste lu
cruri simt o deosebită 
admirație față de fie- 
rar-betoniștii din bri
gada lui Constantin 
Căldare, față de lăcă
tușii și sudorii din 
brigada lui Traian 
Rusu, fată de maistrul 
Gheorghe Udrea și de 
toți cei ce au dus a- 
ceastă lucrare îndrăz
neață pină la capăt și

nerul Nicolae Rădulea 
dind explicații în le
gătură cu structura de 
susținere a zidului de 
protecție din interiorul 
coșului. E un tip atle
tic și face gesturi 
largi, expresive, pe 
care oamenii le pri
vesc de parcă ar fi
atrași de un magnet.
Zimbesc unei amin
tiri. în ziua aceea,
cind primul coș de 
fum de la Turceni
ajunsese la cota fi
nală, marcind un eve
niment de seamă în 
viața constructorilor și 
a șantierului, operato
rii de film, inspirați, 
au fost atrași de ex
presivitatea acestor 
gesturi și au stat prin

rile la finisările inte
rioare, pe care specia
liștii le socotesc de.cea 
mai mare importanță, 
îndrumările ingineru
lui ar fi. fost foarte 
prețioase fiindcă el 
mai luase parte lă 
astfel de operații la 
Ișalnița, la Rogojelu. 
Și tocmai atunci cînd 
nimeni nu se aștepta, 
el a apărut în mijlocul 
constructorilor. Ges
turile acelea largi, si
gure, au subliniat ex
plicațiile ce erau atit 
de necesăre, așa cum 
sublimaseră cu citeva 
ore mai înainte insis
tențele și justificările 
pentru întreruperea 
spitalizării.

Ceea ce s-a petrecut 
pe acest front de lu-

Barbu și, in fruntea 
lor, de inginerul Petre 
Ghibu. în Întrecerea 
socialistă sînt concret 
angajați și constructo
rii acestui important 
obiectiv. Cu fiecare zi 
ce trece se apropie tot 
mai mult momentul 
acela de bucurie cînd 
vor putea privi me
leagurile gorjene de 
pe o platformă ridica
tă la 280 de metri 
înălțime și împodobi
tă sărbătorește.

Pe acest mare șan
tier impresionează, 
deopotrivă, dimensiu
nile obiectivelor și 
■Jîrzenia oamenilor an
gajați de multe ori in 
competiții fără prece
dent. Capacitatea unui 
turn de răcire, de

exemplu, măsoară a- 
proape un sfert din 
debitul mediu al Jiu
lui în această zonă. 
Primul a fost termi
nat, altele se află în 
construcție, fiind de 
asemenea în grafic, 
șantierul trăind mo
mente trepidante de 
întrecere, ziua sub ra
zele soarelui, noaptea , 
lă lumina reflectoare
lor.

Cîndva m-a intîmpi- 
nat aici un peisaj aus
ter și totul în jur mi 
s-ar fi părut lipsit de 
viață dacă nu aș fi 
descoperit citiva copii 
făcind baie în rîu și 
locuitorii aceia din 
Izvoare frămîntînd ar
gila cu picioarele 
sâ-și facă din ea că
rămidă pentru case.

Acum, de lă punctul 
terminus al primului 
coș de fum, privesc 
meleagurile Gorjului 
vălurind de sub Paring 
Și pînă unde Jiul se 
pierde în cîmpie călă
torind spre Dunăre. In 
stingă se zărește si
lueta coșului de fum 
de la Rogojelu. în 
dreapta, cea a coșului 
de fum de la Ișalnița. 
Constructorii îmi spun 
că atunci cind cerul 
este senin privesc un
deva departe cum se 
-idică din inima Gor
jului coloana aceea ca 
an simbol ce se pier
de în infinit...

Lucian ZATTI 
___________________y

Legăturile de colaborare frățească 
și solidaritate militantă dintre po
poarele român și laoțian, dintre cele 
două țâri și partide s-au inscris pe 
o treaptă nouă, superioară. Aceasta 
este concluzia ce se desprinde după 
convorbirile dintre secretarul general 
al partidului nostru, preșe'dintele 
republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate Popu
lare Laos, tovarășul Kaisone 
Phomvihane, care ne-a vizitat țara, 
in fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale. Cu citeva ore înain
tea plecării înaltului oaspete, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Considerăm că vizita dumneavoas
tră, deși scurtă, a fost deosebit de 
rodnică : ea se încheie cu rezultate 
foarte bune. Fără îndoială, se poate 
aprecia că documentele pe care 
le-am semnat, vizita și convorbirile 
avute deschid o perspectivă nouă, 
constituie un moment important în 
dezvoltarea colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre".

Vizita a constituit o puternică de
monstrație a prieteniei și solidarității 
care leagă poporul român de poporul 
laoțian. în manifestările entuziaste 
cu care oamenii muncii i-au intimpi- 
nat pe inalții oaspeți cu prilejul vi
zitării unor obiective economice și 
social-culturale din București, jude
țele Prahova și Brașov, și-au găsit 
expresie sentimentele de vie satisfac
ție ale întregului nostru popor față 
de victoria istorică obținută de po
porul laoțian, alături de celelalte po
poare din Indochina, împotriva impe
rialismului, pentru înfăptuirea nă
zuințelor sale de libertate și inde
pendență, de dezvoltare de sine stă
tătoare. încununind lupta dîrză și 
plină de sacrificii, purtată de poporul 
laoțian timp de trei decenii, această 
victorie a deschis o nouă epocă în 
istoria sa șr constituie o nouă dova
dă că. atunci cind un popor este ferm 
hotărit să-și apere unitatea și 
independența națională și se bucură 
de sprijinul omenirii progresiste, nu 
există forță in lume în stare să-1

împiedice să-și înfăptuiască aspira
țiile sale legitime. Este bine cunoscut 
că partidul nostru, poporul român, 
România socialistă și-au manifestat 
întreaga lor solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului laoțian, acor- 
dindu-i întregul lor sprijin — mo
ral, politic, diplomatic și material. 
Tovarășul Kaisone Phomvihane subli
nia în acest sens : „Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul român 
au sprijinit și au ajutat întotdeauna 
cu sinceritate poporul laoțian și re
voluția laoțiană, atit moral, cit și 
material. Acest ajutor și acest spri
jin au contribuit la victoria revoluției 
laoticne. în numele Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, în numele 
Guvernului Republiciii Democrate 
Populare Laos, în numele poporului 
laoțian, permiteți-mi să exprim 
profunda noastră recunoștință și 
mulțumirile noastre tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
român".

Noile condiții1 create ca urmare a 
victoriei revoluției național-demo- 
cratioe din Laos oferă premise deo
sebit de favorabile pentru intensifi
carea relațiilor de conlucrare ro- 
mâno-laoțiană. pe cele mai diverse 
planuri. Aceasta a reieșit cu preg
nantă în cadrul convorbirilor purtate 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane. ale căror re
zultate sint sintetizate în Declarația 
comună. Document de o mare în
semnătate principială și practică. 
Declarația conturează cadrul princi
pial al dezvoltării in continuare a 
relațiilor frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Voința de a conferi colaborării 
româno-lao'țiene noi dimensiuni își 
găsește materializare in semnarea, 
pentru prima oară intre guvernele 
celor două țări, a unui șir de acor
duri prevăzind acțiuni concrete de 
conlucrare pe plan economic, teh- 
nijco-științific și cultural. Deosebit 
de importantă este hotărîrea cu pri
vire la crearea Comisiei mixte in- 
terguvernamentale. căreia- îi in
cumbă misiunea de a transpune în 
fapt înțelegerea realizată in cadrai

convorbirilor cu privire la identifi
carea căilor și mijloacelor de diver
sificare a legăturilor economice ro- 
mâno-laotiene. pe baze reciproc 
avantajoase. în acest fel vor fi am
plu fructificate posibilitățile de coo
perare pe care economiile țărilor 
noastre le oferă în domeniile explo
rărilor și exploatărilor miniere, pe
troliere. industrializării lemnului, 
agriculturii și al pregătirii cadrelor.

Pornind de la rolul deosebit de 
însemnat ce revine în dezvoltarea 
colaborării româno-laoțiene celor 
două partide, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaisone Phomvihane 
au convenit să fie intensificate ra
porturile de strînsă prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Laoțian, 
să fie promovate schimbul de infor
mații și de experiență, vizitele re
ciproce de delegații de partid, ale 
organizațiilor sindicale, de tineret și 
de femei, contribuind ia mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropierea 
popoarelor noastre.

Este o convingere reciproc împăr
tășită că dezvoltarea relațiilor pe plan 
politic, economic, tehnico-știintifiTr și 
cultural va sluji atit intereselor În
făptuirii programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România, cit și celor ale 
luptei poporului laoțian pentru re
construcția economică și socială pe 
baze noi, pentru progres si prospe
ritate.

în cadrul schimbului de vederi eu 
privire la evoluția situației interna
ționale, dialogul a prilejuit abordarea 
unor probleme cardinale ale lutrili 
contemporane. A fost relevată astfel 
cerința imperioasă ca relațiile din-—’ 
tre toate statele să fie clădite pe 
principiile respectării ~ neabătute a 
independentei și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc, renunțării la folosirea 
forței sau la amenințarea cu folosirea 
forței.

AL CAMPEANU
(Continuare în pag. a V-a)

Vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mănescu, in Austria 
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DUPĂ CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA CC AL P.CR.

proiectelor, la elaborarea
de soluții constructive
raționale și eficiente

Mai repede,
în ogor bine lucrat
în toate județele a început însămînțațul griului.

SEMĂNA TUL

GRIULUI

PRECIZEAZĂ COLECTIVUL INSTITUTULUI DE PROIECTĂRI

PENTRU UZINE CHIMICE DIN BUCUREȘTI

pentru uzine chimice 
la înfăptuirea sarci- 

Nicolae Ceausescu la 
de la C.C. al P.C.R.

datelor 
această 
au fost

în toate județele a început însămînțațul griului. Potrivit 
centralizate la Ministerul Agriculturii, pină ieri, 27 septembrie, 
lucrare s-a făcut pe 378 700 hectare. Cele mai mari suprafețe 
insămințate în cooperativele agricole din județele Satu-Mare. Vrancea, 
Galați. Mehedinți. Ialomița. Alba. Sălaj etc. Pentru a se pune baze 
temeinice viitoarei recolte trebuie grăbite insămințările. urmărindu-se 
totodată executarea unor lucrări de bună calitate. Cum se acționează 
în acest sens ? Iată concluziile raidului nostru în două județe.

La Institutul de proiectări 
București (I.P.U.C.), trecerea 
nilor subliniate de tovarășul 
recenta Consfătuire de lucru 
a marcat începutul unui puternic reviriment în îm
bunătățirea activității de proiectare, in așezarea la 
temelia întregii munci de concepție a criteriilor efi
cientei economice superioare. Despre măsurile și 
acțiunile aflate în curs 
cadre de conducere 
institutului.

de desfășurare ne-au 
și specialiști din

vorbit 
cadrul

Prima dintre aceste ac
țiuni are drept obiectiv 
reexaminarea proiectelor de 
execuție la lucrările în
cepute pe șantiere, în sco
pul adoptării imediate a 
celor mai economice solu
ții sub aspectul consumului 
de materiale .— in special 
de ciment și'îAetal.

Pe 21 de mari platfor
me ale industriei chimice, 
printre care cele din Pi
tești. Bacău. Năvodari, Slo
bozia. Borzești. Timișoara 
șa., colective 
formate din 
conducere ai 
lui și ai principalelor in
stitute de proiectare din 
acest sector (tehnologi, 
proiectanți. ingineri spe
cialiști). la care se adaugă 
cadre din partea întreprin
derilor beneficiare intere
sate si a Ministerului Con
strucțiilor Industriale, ana
lizează stadiul realizărilor 
„la zi" al lucrărilor pe șan
tiere. inclusiv situația a- 
provizionârii cu materiale, 
iar pe această bază se sta
bilesc soluții tehnologice si 
constructive noi, mai rațio
nale. mai ieftine. Bineînțe
les. noile proiecte care se 
. .n ase" ’ pe șantier#' 1-"
mediat prin filtrul u'iîuî se- 1 
ver examen 
pentru 
catorii 
scontați 
tive de 
afectați 
trivă. să fie —_— . .

Deși acțiunea se află in 
plină desfășurare, primele 
rezultate au și apărut. De 
pildă, la Combinatul de în
grășăminte chimice din 
Slobozia, analizele rodnice, 
la fata locului, au dus la 
schimbarea vechilor soluții 
costisitoare, grele, necesi- 
tînd un mare volum de 
manoperă și materiale. Ast
fel. stațiile de aer compri
mat și de pompare a apei 
de la fabrica de amoniac 
vor fi realizate în aer li
ber ; cabinele de comandă 
ale podurilor rulante, care 
in mod tradițional erau 
construite din beton greu, 
se vor executa acum din 
plăci ușoare de azboci
ment ; clasicele acoperișuri 
din chesoane de la atelie
rul mecanic si depozitul de 
tuburi de oxigen se poț 
realiza foarte bine din plăci 
de azbociment. De aseme
nea. pe platforma Combi
natului petrochimic din 
Pitești. Intervenția proiec
tantilor. a celorlalți specia
liști a vizat o categorie 
largă de lucrări — funda
ții. structuri de rezistentă 
ale clădirilor, pereți și a- 
coperișuri. Au fost eviden
țiate. cu acest prilej, po
sibilitățile imediate pentru 
diminuarea substanțială a 
ponderii lucrărilor de con- 
strucții-montaj in totalul 
investițiilor, renunțarea la 
o serie de clădiri si lucrări 
care nu sînt necesare, fo
losirea la maximum a su
prafețelor afectate noilor 
capacități, amplasarea unui 
număr important de insta
lații în aer liber. îmbună
tățirea condițiilor de ilu
minare naturală s a.

— Primele rezultate — 
ne spune tovarășul Costică 
Roșu, directorul institutu
lui — demonstrează cu 
pregnantă marea utilitate 
si eficienta acestei acțiuni 
inițiate de conducerea 
partidului pe ansamblul în
tregii economii naționale. 
Indicațiile prețioase dale 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de la C.C. al 
P.C.R. reprezintă pentru 
toți proiectanții un program 
cuprinzător de lucru, prin 
a cărui traducere în viață

complexe, 
factori de 
ministeru-

___ de calitate; 
ca eficienta, indi- 

tehnico-economici 
la aceste noi obiec- 
investiții să nu fie 
cu nimic, dimpo- 

îmbunătățiți.

se vamunca de concepție 
ridica la nivelul exigențe
lor impuse de înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului re
voluției tehnico-științifice. 
Avem la îndemînă mijloa
cele necesare pentru a 
face ca toate proiectele — 
adevărate jaloane după 
care se angajează fondu
rile financiare și materiale 
ale statului — să conțină, 
prin soluțiile moderne, in

adoptarea unor soluții, lip
sa de fundamentare a unor 
proiecte, excesele con
structive și arhitecturale. 
Știm cu claritate ce avem 
de făcut în continuare 
pentru a înlătura definitiv 
asemenea deficiențe din 
proiecte și a situa munca 
de concepție pe adevăra
tele ei coordonate : spirit 
novator, îndrăzneț, bazat 
pe o cunoaștere profundă 
a condițiilor concrete de la 
fiecare obiectiv de investi
ții, simplitate și economi
citate în alegerea soluțiilor 
tehnologice și constructive. 
Avem o mare răspundere 
în fața poporului pentru 
calitatea proiectelor pe 
care le elaborăm, pentru 
soluțiile pe care le conce
pem.

Din discuțiile cu o serie

Acțiuni concrete pe 21 mari 
platforme industriale
Cauzele unor neajunsuri sînt 
cunoscute - importantă este 
lichidarea lor grabnică
Conlucrare strînsă cu con 
structorii, furnizorii de ma 
teriale și utilaje, cu benefi 
darii un ion

trul atenției organizației 
de partid, a proiectanților 
din institutul bucureștean. 
Ne referim in acest sens 
la constituirea unor colec
tive. formate din cei mai 
experimentați specialiști, 
care au sarcina de a sta
bili, într-o primă etapă, 
principiile de bază ale pro
iectării — pe soluții ușoare, 
simple și ieftine — a struc
turilor de rezistentă, fun
dațiilor. inchiderilor si aco
perișurilor, a celorlalte e- 
lemente de construcție. 
Așa cum este concepută, 
această măsură nu-si pro
pune să „încorseteze" din 
nou gindirea proiectanti
lor în limitele unor solu- 
ții-șablon, ci. dimpotrivă, 
să evite paralelismele, deci 
pierderea de timp, la fun
damentarea unor soluții, 
tendințele de supradimen
sionare, de exagerare a 
consumului de materiale si 
manoperă pe șantiere, pen
tru a se 
construcții 
gurantă in 
odată, hu 
nici necesitatea 
colaborării cu producătorii 
de materiale și de utilaje 
tehnologice, în scopul sta
bilirii unei strînse concor
dante între schimbările a- 
duse de proiectanți în do
cumentațiile tehnico-econo
mice elaborate si profilul 
de fabricație a acestora. 
Astfel, subiectul analizelor 
si discuțiilor initiate. în 
prezent, cu conducerile în
treprinderii bucureștene 
„Anticorozivul" si între
prinderii de aparat^; de;»B 
măsură si control Otopem 
a constat în descoperirea 
modalităților de adaptare 
rapidă si completă a pro
ducției acestor unități la 
cerințele proiectantilor, le
gate de fabricarea unei 
game mai largi de ma
teriale de construcții u- 
șoare, depistarea spatiilor 
nefolosite si creșterea gra
dului de ocupare a acesto
ra cu utilaje/ mărirea pro
ducției de utilaje, corelată 
însă cu noile exigente for
mulate la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
privind reducerea dimen
siunilor și greutății aces
tora.

asigura noilor 
rezistentă și si- 
exploatare. Tot- 
a fost neglijată 

întăririi

Bărăganul ialomitean este unul 
din marile grînare ale tării. Pentru 
a se obține recolte mari în anul 
viitor, programul culturii griului 
prevede respectarea cu mai multă 
rigurozitate a tehnologiei acestei 
culturi. La indicația Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R.. organi
zațiile de partid de la sate urmă
resc generalizarea inițiativei coope
ratorilor din comuna Muntenii- 
Buzău in ce privește sporirea ran
damentelor medii la hectar. In ce 
constă această inițiativă ? 
carea corectă a lucrărilor 
care porțiune de teren ce 
mințează; Lozinca lansată 
peratorii de aici este : „Să 
cel puțin cite 500 grame grîu la 
fiecare metru pătrat, ceea ce în
seamnă 5 000 kg la hectar 1“

Am urmărit la fața locului cum 
se pregătește terenul si se însămîn- 
tează griul pe terenurile acestei u- 
nități. De la început — o preciza
re. Cooperativa agricolă Muntenii- 
Buzău este socotită unitate etalon 
la ctiltura griului. Aci. datorită a- 
plicării corecte a tehnologiei aces
tei culturi, au fost obținute recolte 
mari la hectar. Si acum se lucrea
ză „ca la carte". Pe cîmp. ingine- 
rul-sef al cooperativei, Mihai Po
pescu, și ing. Constantin Chiosa, di
rectorul S.M.A. Balaciu. verificau 
fiecare semănătoare înainte de a 
intra „în brazdă". „Pentru a obți
ne cite 500 de grame de grîu la 
metru pătrat, fiecare porțiune de 
teren trebuie bine lucrată — ne-a 
spus inginerul-șef. De aceea ur
mărim în mod deosebit cîteva 
elemente. în primul rînd, am 
făcut o bună nivelare a terenului. 
Ea s-a executat lucrînd cu nivela-

terul în două sensuri. Se evită în 
acest fel „mijlocurile" care rămi- 
neau neînsămînțate. în plus, se a- 
sigură repartiția uniformă a boa
belor. sămînta este încorporată la 
aceeași adîncime. toate ducînd la 
o bună răsărire. Apoi ne asi-

media realizată coope
rativă". Acum, la Grindu fer
tilizarea s-a făcut diferențiat, a 
crescut ponderea soiurilor timpurii, 
iar la semănat se urmărește asigu
rarea densității optime la metru 
pătrat. Bine se lucrează și la coo
perativa agricolă din Dragalina.

Din indicația comitetului județean 
de partid s-a organizat sprijinirea 
unităților care pină acum nu au 
obținut recolte mulțumitoare. Ast
fel, specialiștii de la stațiunea de 
cercetări agricole Mărculești acor
dă sprijin tehnic cooperativei agri
cole Perișoru. Tot pe această linie

IN JUDEȚELE IALOMIȚA Șl SALAJ
în apli- 
pe fie- 

se însă- 
de coo- 
obținem

gurăm ca la toate semănătorile fie
care tub să funcționeze perfect. Se 
realizează astfel densitatea cerută". 
Străbătînd terenurile cooperativei 
agricole din comuna Muntenii-Bu- 
zău se poate constata că arătura e 
uniformă, terenul bine măruntit. 
constituind un bun pat germinativ 
pentru semințe. Aceasta este si ur
marea faptului că fiecare mecani
zator răspunde de sola pe care lu
crează de la arat pină la recoltat.

Membrii cooperativei agricole din 
Grindu și-au propus ca în anul 
viitor să obțină 6 500 kg griu la 
hectar, cu 1 500 kg mai mult decît 
cei din Muntenii-Buzău. „învățăm 
din propria noastră experiență, din 
unele greșeli, ne-a spus inginerul- 
sef Virgil Micu. Un exemplu. Ne- 
tinînd seama de gradul de apro
vizionare a solului cu anumite sub
stanțe. așa cum rezultă din carta
rea agrcchimică, anul trecut am 
administrat îngrășămintele aproape 
uniform pe întreaga suprafață. Din 
această cauză, ferma nr. 3. unde 
cantitatea de fosfor era abia jumă
tate din cea necesară în sol. a ob
ținut pe 345 ha cu 500 kg de griu

se înscrie colaborarea între I.A.S. 
și cooperativele agricole. De exem
plu. I.A.S. Grădiștea oferă sprijin 
tehnic cooperativei agricole Fetești.

Semănatul griului s-a declanșat 
în toate unitățile agricole din ju
deț. Muncind fără preget, folosind 
cuceririle științei și dezvoltînd ex
periența acumulată, cooperatorii, 
mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., 
specialiștii din județul Ialomița 
s-au angajat să recolteze de pe fie
care metru pătrat cel puțin cite 
500 grame de griu. O primă confir
mare a eforturilor lor. Pină în 
prezent, in cooperativele agricole au 
fost însămînțate 22 500 hectare.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

★
Din ultima situație centralizată 

la direcția agricolă județeană re
zultă că marea majoritate a coope
rativelor agricole din județul Sălaj 
au trecut din plin, cu toate forțele 
la semănatul griului. Folosind cu 
maximă eficientă si rațional fieca
re tractor si semănătoare din dota

re, lucrînd întreaga zi-lumină și 
în mod organizat, cooperativele 
agricole din Someș-Odorhei, Agrij, 
Almaș, Dragu, Plopiș și Bobota au 
însămînțat pină la această dată a- 
proape jumătate din suprafața pla
nificată a fi cultivată cu grîu și orz. 
Alte 59 unități agricole cooperatis
te au însămînțat însemnate supra
fețe cu orz și secară si au trecut 
deja la semănatul griului. Ca ur
mare. în județ au fost însămințate 
peste 4 000 hectare cu grîu. 3 446 ha 
cu orz și 2 006 hectare cu masă 
verde.

Avînd în vedere însă condițiile 
Climaterice favorabile desfășurării 
acestei lucrări, baza tehnică, pre
cum si faptul că sămînta este asi
gurată peste tot în județ, suprafe
țele insămințate pină acum pu
teau fi mult mai mari. Mai sînt 
încă 18 unități agricole cooperatis
te care, asa cum rezultă din ultima 
situație, încă nu au pus în pămînt 
nici un bob de grîu. întrebîndu-1 
pe tov. Tiberiu Rusu. președintele 
C.A.P. din Marca, de ce nu urgen
tează această lucrare, ne-a răs
puns : „Pină la data de 19 septem
brie a.c. nu a lucrat nici un disc 
deoarece nu au avut cauciucuri". 
Oricum însă am privi răminerile 
în urmă la această lucrare. în unele 
cooperative agricole ele sînt ne jus
tificate deoarece, așa cum spuneam, 
timpul e deosebit de favorabil des
fășurării la timp și în bune condi
ții a însămînțărilor și, mai mult, 
toți factorii răspunzători de aceas
tă importantă lucrare știu că ac
tuala campanie agricolă de toamnă 
trebuie să se desfășoare mai bine 
ca în anii precedenți. Iată de 
ce trebuie conjugate eforturile tu
turor — lucrători ai secțiilor S.M.A., 
țărani cooperatori si specialiști — 
pentru ca însămînțările din aceas
tă toamnă să fie făcute în condiții 
agrotehnice superioare.

Gheorghe RUSU
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drăznețe, bine fundamen
tate, elementele unei înal
te eficiente economice. 
Preocupările noastre con
crete, de ridicare la cote 
superioare a intregii acti
vități de proiectare, nu se 
opresc insă numai la atît. 
Tot în aceste zile, studiile 
tehnico-economice pentru 
noile investiții sint supuse 
punct cu punct unei rigu
roase analize, fiind practic 
regindite.

In această a doua ac
țiune, aflată în plină des
fășurare la I.P.U.C., sînt 
angajate peste 50 de colec
tive de proiectanți. Obiec
tivele urmărite : renunța
rea la anumite construcții 
și amplasarea unor , insta
lații tehnologice în 'aer li
ber, reducerea la minimum 
a numărului mașinilor gre
le de ridicat, dimensiona
rea riguroasă a spațiilor 
construite, a utilităților, 
înlocuirea fundațiilor nee
conomice și a elementelor 
de construcție grele. A- 
cestea sint probleme com
plexe și reținem faptul că 
la soluționarea lor parti
cipă nu numai proiectanții 
construcțiilor propriu-zise, 
ci și tehnologii de la 
IPROCHIM și proiectanții 
de utilaje de la ICPUCR 
— ambele institute din 
Capitală.

— Analiza critică a do
cumentațiilor tehnico-eco- 
nomice elaborate pină 
acum — intervine in dis
cuție tovarășul Nicolae 
Daud, director tehnic al 
institutului — ne permite 
să depistăm cauzele care 
au generat neajunsurile 
din proiecte, care au favo
rizat superficialitatea în

de specialiști, pătrunse de 
spirit critic și autocritic, 
am reținut unele din de
ficiențele care s-au mani
festat in activitatea de 
proiectare. Le trecem in 
revistă tocmai pornind de 
la necesitatea ca organi
zațiile de partid. specia
liștii și cadrele de condu
cere din institutele de pro
iectare să acționeze cu 
fermitate, stăruitor, pentru 
eliminarea acestora. De 
pildă, uncuvînt greu, sub 
aspectuF costului, consu
mului de manoperă și ma
teriale, al duratei de exe
cuție, l-a avut munca în 
asalt, sub presiunea timpu
lui. a proiectanților. Intir- 
zierile în definitivarea te
mei de proiectare, lipsa de 
ritmicitate în muncă au 
fost „compensate" prin 
calcule aproximative, aco
peritoare. care au scumpit 
nejustificat. cheltuielile a- 
ferente unor investiții. Nu 
puține au fost cazurile în 
care ideea bună a refolo- 
sirii proiectelor a fost pre
luată mecanic, din comodi
tate. și in locul adaptării 
lor la condițiile specifice 
ale unui obiectiv sau altuia 
s-a recurs la copierea in
tegrală a acestora. In a- 
ceeași ordine de idei men
ționăm insuficienta preocu
pare privind generalizarea 
celor mai valoroase expe
riențe dobîndite pe plan 
național, coroborată cu un 
interes scăzut pentru do
cumentarea sistematică a 
proiectanților. pentru cu
noașterea permanentă a 
realizărilor de vîrf pe plan 
mondial.

înlăturarea
acestor serioase 
suri se află acum

Evident, reușită deplină a 
eforturilor proiectantilor (și 
nu ne referim aici numai 
la I.P.U.C.). îmbunătățirea 
radicală a muncii de con
cepție sint strins legate de 
conlucrarea strinsă a aces
tora cu constructorii, furni
zorii de materiale si utila
je și beneficiarii noilor in
vestiții. Este vorba de par
ticiparea nemijlocită a tu
turor constructorilor la e- 
fortul de reproiectare a 
unor obiective, pentru ca, 
în deplină cunoștință de 
cauză, să poată executa 
in ritm intens lucrările ba
zate pe noile soluții, fără 
nici un rabat la calitate. 
Pe de altă parte, furnizorii 
au datoria să asigure în
treaga gamă de materiale 
și elemente de construcții 
ușoare care, de altfel, sint 
incluse, in mare măsură, 
și în programele actuale de 
fabricație. Facem această 
precizare deoarece, pe une
le șantiere. proiectanții, 
consultînd cataloagele ofe
rite de producători, au avut 
surpriza să constate că li
nele produse, ca de pildă 
plăcile de azbociment de 
9 metri lungime pentru a- 
coperișuri. sint asimilate, 
dar nu se fabrică și nu se 
livrează decît în cazuri... 
speciale. Astfel de dezacor
duri între ceea ce promit 
și oferă efectiv unii pro
ducători 
eliminate, 
vedere că 
propiat le 
cini mult mai mari privind 
diversificarea accentuată a 
producției de materiale u- 
șoare si economice pentru 
construcții.

trebuie definitiv 
dacă avem în 
în viitorul a- 
vor reveni sar-

definitivă a 
neajun- 
în cen-

Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

Conteinere cauciucate 
pentru transportul produselor

Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc de la Pitești dispune 
de un atelier de articole 
ționate din cauciuc, care se bucură 
de o bună primire din partea be
neficiarilor. între articolele confec
ționate de ei, deosebit de solicitate 
sint conteinerele pentru transporta
rea diferitelor produse. Este vorba 
de rezervoare cauciucate de 1 pină 
la 2 mc. de forme cilindrice și co
nice pentru transportul a numeroa
se produse. între care și ciment. 
S-a trecut și la realizarea de con- 
teinere de capacități mai mari, pină 
la 25 de metri cubi. Specialiștii

confec-

combinatului susțin că viitorul in 
transportul cimentului va aparține 
conteinerelor de mare capacitate 
din pînză cauciucată. mult mai eco
nomicoase decît vagoanele tip cis
ternă. Aceste rezervoare cauciucate 
întrunesc următoarele caracteris
tici : sint perfect etanșe, permit 
manipularea mecanizată și stivui- 
rea pe mai .multe etaje. După go
lire devin pliabile, ocupind un spa
țiu de depozitare mai mic. Ele mai 
prezintă marele 
pină la 300—400 
(Gh. Cirstea).

avantaj că ajung 
cicluri de utilizare.

(Urmare din pag. I)
ciale și a transporturilor, de pri
ceperea și interesul celor direct 
răspunzători de mersul aprovizionă
rii. în această direcție, sarcini de 
primă importantă revin. în mod fi
resc. consiliilor populare județene, 
municipale, orășenești si comunale, 
care răspund de intreaga activitate 
comercială desfășurată pe teritoriu. 
Sub conducerea organelor de partid, 
organele locale ale pilterii de stat au 
datoria să indrume direct, ne teren, 
toate compartimentele economice 
care participă la perfecționarea acti
vității comerțului, la aprovizionarea 
populației. Totodată, ele vor trebui 
să consulte masele, să le ceară per
manent sprijinul, astfel incit piața 
să răspundă cit mai bine cerințelor 
populației.

";-r

FURAJELOR

INSILOZAREA

A

de animale și sporirea producției

prin 
mari 
sînt

zootehnice
Pe cîmp 

masă verde care trebuie strînse in întregime 
au fost insilozate numai 75 la sută din canti- 

in

Bruma să nu găsească 
nutrețuri pe cîmp

Creșterea efectivelor . .
impun asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, 
există mari cantități de 
Si insilozate. Pină acum 
tățile prevăzute, in întreprinderile agricole de stat și 54 la sută 
cooperativele agricole. Restanțe mai mari se constată in cooperativele 
agricole din județele Ialomița. Arad, Brăila ș.a. De aceea, sînt nece- 
sareVmăsuri energice pentru strîngerea neîntîrziată și insilozarea tu
turor1 cantităților de nutrețuri necesare în fiecare unitate agricolă.

în cadrul Trustului I.A.S. Bacău 
se practică noi tehnologii de însi
lozare a diferitelor sortimente de 
furaje : paie, sfeclă furajeră, co
ceni de porumb și altele. „Pen
tru a obține producții cît măi 
mari de lapte, carne și lină — ne 
spune ing. Valerian Negoiță, di
rectorul trustului — specialiștii 
din ferme, cu sprijinul trus
tului, au evaluat toate resur
sele de furaje existente în cîmp. 
A rezultat un deficit de peste 15 000 
tone de nutrețuri. Nu ne-am mul
țumit cu această constatare, ci am 
găsit posibilități de a realiza in
tegral planul de însilozare și de a 
crea o rezervă. Pentru a preveni 
pierderile, sfecla furajeră nu se 
mai depozitează întreagă, ci se 
toacă și se însilozează, cu frunze 
cu tot. în amestec cu paie. La 
fel se procedează și cu guliile fu
rajere. Pentru prima dată în acest 
an însilozăm paie tocate în ames
tec cu dejecții de pasăre provenite 
de la Complexul avicol Bacău. In- 
siiozăm în amestec paiele obținute 
de unitățile proprii și 3 000 tone 
cumpărate din județele Ialomița și 
Vrancea. Lucrările de însilozare se 
desfășoară din plin".

Modul cum se lucrează în aceste 
zile in fermele zootehnice demon
strează, într-adevăr, hotărîrea mun
citorilor și specialiștilor de a va
lorifica deplin toate resursele 
cîmpului. La fermele de tau
rine din Șerbești, Gheorghe Doja, 
Radomirești 
drul I.A.S. 
desfășoară 
fermă s-au 
mecanizatori care 
operațiunile necesare în flux con-

tinuu, de la recoltat pină la însilo- 
zarea propriu-zisă. Tinind seama 
de resursele de nutrețuri, fiecare 
fermă a adoptat una sau mai 
multe tehnologii de conservare a 
nutrețurilor. La ferma din Șerbești, 
de pildă, cea mai mare grijă se

cu ciocalăi măcinați, considerați, în 
alte locuri, buni numai pentru foc.

In unitățile agricole de stat ale 
județului Bacău se folosesc și vrejii 
de soia, tulpinile de sfeclă de za
hăr cultivată pentru sămintă etc. 
Sint inițiative demne de urmat, 
pretutindeni, pentru echilibrarea 
balanței furajere, pentru a valori
fica în cele mai bune condiții toate 
resursele de nutrețuri din cîmp.

C. BORDEIANU
★

Condițiile puțin favorabile din 
vara aceasta, cu perioade de se
cetă. care au împiedicat dezvolta-

IN JUDEȚELE BACĂU Șl MARAMUREȘ

și altele, din ca- 
Bacău, activitatea se 

neîntrerupt. La fiecare 
organizat formații de 

execută toate

acordă omogenizării amestecurilor 
de nutrețuri pentru asigurarea u- 
midității optime, presării puternice 
a masei de furaje cu ajutorul trac
toarelor pe șenile.

La ferma Gheorghe Doja. din 
cadrul I.A.S. Bacău, au fost ame
najate 9 silozuri de mare capaci
tate. în care se însilozează paie 
tocate in amestec cu sfeclă fura
jeră și alte furaje. Obiectivul sta
bilit este să se depoziteze 7 tone de 
nutrețuri insilozate pentru fiecare 
vacă. Un veritabil șantier de însi
lozare intilnim Ia I.A.S. Sascut. 
unitate cu un număr apreciabil 
de taurine, din care 1 200 sînt 
vaci de rasă, cu potential pro
ductiv foarte ridicat. Pînă a- 
cum s-au însilozat 12 000 tone de 
furaje și se vor asigura. în total, 
17 000 tone. Ing. Florin Gruia, di
rectorul întreprinderii, relata că la 
recoltarea și insilozarea furajelor 
se lucrează cu șapte combine și 20 
de remorci, intr-un ritm dictat de 
cerințele fluxului tehnologic. O 
altă metodă se referă la insiloza
rea tăițeilor de sfeclă în amestec

rea normală a vegetației, urmate 
de zile ploaioase, chiar atunci cind 
se efectua recoltatul nutrețurilor, 
au creat anumite greutăți în asigu
rarea balanței de furaje a zooteh
niei din județul Maramureș. în 
consecință, la indicația comitetului 
județean de partid, a fost elabo
rat un program de măsuri în ve
derea acoperirii. în fiecare unita
te. a deficitului de finuri. prin 
conservarea, sub formă de siloz, a 
tuturor resurselor vegetale. Ce 
anume se însilozează ? în afară de 
culturile specifice, semănate in a- 
cest scop (sfeclă furajeră și po
rumb pentru siloz), de pe pășunile 
reînsămînțate și fertilizate în acest 
an s-au însilozat mari cantități de 
ierburi grase si urmează să se mai 
obțină în continuare circa 6 220 
tone de siloz pe această cale. De 
asemenea, otava de pe finețe, ca 
și borceăgul de toamnă sînt con
servate prin însilozare și vor com
pleta cantitățile necesare acolo 
unde porumbul siloz, lucerna si 
fînurile nu sint suficiente. Peste 
21 000 tone de siloz se obțin aici 
prin valorificarea cocenilor de po-

rumb și a plevei în amestec, 
urma înțelegerii cu organele de re
sort din sectorul forestier, 
cosirea poenilor se string 
cantități de ierburi care
insilozate. Din județul Prahova 
s-au obținut 1 000 tone de paie, 
tot în scopul însilozării în amestec.

In multe unități cooperatiste din 
județ de pe acum s-a asigurat în
treaga cantitate de furaje insiloza
te. ba chiar și o rezervă în plus, 
crescătorii de animale valorificînd 
cu chibzuință abundenta de vege
tație ce se află acum pe cimp da
torită umidității crescute ce se 
menține în septembrie. Asociația 
intercooperatistă din Mireșu-Mare, 
de pildă, ca si cooperativa agri
colă din localitate si-au asigurat 
pînă acum pite 4 000 tone de siloz, 
iar asociația intercooperatistă 
la Săcălășeni — 3 935 tone, 
unități intercooperatiste cum 
cele din Bicaz, Seini. Berința. 
niș si-au depășit cantitățile plani
ficate la insilozat. Complexul de 
creștere a bovinelor de Ia Mireșu- 
Mare a însilozat în plus 1 000 tone 
de suculente.

Nu pretutindeni acțiunea de în
silozare. de recoltare a nutrețurilor 
se desfășoară însă cu grija cuveni
tă. Foarte puțin s-a însilozat în 
cooperativele agricole din Urmeniș 
si Rus. iar. ca urmare, pină acum 
planul de însilozări a fost realizat 
în proporție de 
în alte zone 
Tg. Lăpuș. 
Vișeu — nu

de 
Alte 
sînt 

Ari-

numai 52 la sută, 
ale județului — 
Sighetu-Marmației, 
s-a renunțat 

un obicei păgubitor, acela 
lăsa fînurile 
pină în miez 
toria tuturor 
din județ de 
tele la recoltarea și insilozarea fu
rajelor. la transoortul fînurilor și 
depozitarea lor lingă ferme, pentru 
a se preveni risipa și a se asigura 
hrana necesară animalelor in pe
rioada iernii.

ta 
de a 
cănite 

de da- 
satelor

pe cimp în 
de iarnă. Este 
gospodarilor 
a antrena toate for-

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii1

0 ES O ■ Q
întrucit majoritatea sortimentelor 

de mărfuri specifice sezonului de 
toamnă-iarnă urmează să fie asigu
rate prin contracte încheiate între

pusă la dispoziția populației să a- 
jungă la timp în magazine.

Dar. firește, ar fi greșit ca solu
ționarea aprovizionării de toamnă-

necesare populației. în această pri
vință există o bună experiență acu
mulată în multe localități ale țării. în 
județele Neamț, Dolj, Ilfov, Teleor-

ș.a.m.d. Este o bună experiență care 
trebuie folosită de toate consiliile 
populare din țară, de consiliile lo
cale pentru coordonarea și îndruma- 

de aprovizionare șl 
i 10-

TOAMNA ÎN PIEȚE, ÎN MAGAZINE Șl ÎN CĂMĂRI
industria republicană și comerț, re
alizarea producției de către industrie, 
urmărirea livrărilor ritmice, conform 
graficelor, in sortimentele stabilite 
este o sarcină de primă importantă 
a consiliilor populare, a organelor 
.comerciale locale, astfel incit întrea
ga cantitate de produse stabilită a fi

iarnă să fie lăsată numai pe seama 
procurării bunurilor de consum din 
producția industriei republicane. în 
toate localitățile tării există nume
roase resurse locale, care trebuie va
lorificate superior, cu pricepere și 
răspundere, pentru a le transforma 
în producții suplimentare de bunuri

man. Ialomița, Sibiu, Brașov, Vilcea 
și in altele se realizează, cu sprijinul 
direct al consiliilor populare, supli
mentar față de contracte, multe măr
furi industriale și alimentare din 
resurse locale — conserve și semi- 
conserve, țesături și confecții în 
serie mică, articole de uz casnic

rea activității < 
prestații de servicii, de industria 
cală și unitățile cooperatiste.

Noile măsuri ce se stabilesc 
aceste zile pe plan central și local, 
cu ocazia definitivării programelor 
de aprovizionare pentru sezonul de 
toamnă-iarnă — între care constitui
rea de comandamente locale specia
le — ne îndreptățesc să afirmăm că, 
în apropiatul sezon rece, populația 
va avea la dispoziție 
mărfuri cit mai 
tele de consum, 
rioară și într-o 
îmbunătățită.

In

un volum de 
apropiat de cerin- 
de o calitate supe- 
gamă sortimentală
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— Atunci cînd am sesizat tendința 
de generozitate a unor organizații de 
partid și conduceri de unități econo
mice in acordarea calificativelor 
„foarte bine" pînă și unor cadre care, 
pentru rezultatele necorespunzătoare, 
urmau să fie înlocuite din funcție, 
ne-am spus că in acele locuri au în
colțit spiritul de automulțumire. lip
sa de răspundere. Măsura fermă față 
de o asemenea stare de lucruri nu 
mai putea fi tărăgănată...

Remarca aparține tovarășului Ma
rina Mihai, secretar pentru proble
mele muncii organizatorice al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R. în 
prefața discuției fusese evocată prac
tica — instituită prin lege — privind 
întocmirea anuală 
a aprecierilor a- 
supra activității 
cadrelor. Practică 
ce își exercită 
puternica ei în
râurire educativă, 
stimulînd simțul 
de responsabilita
te. strădania în 
efortul de auto- 
perfecționare. In
terlocutorul a ți
nut să sublinieze 
că întocmirea a- 
nuală a aprecie
rilor reprezintă 
un sistem științific de măsurare a 
muncii cadrelor, a calităților lor po
litice. profesionale și morale.

Iată însă că au apărut „derogări" 
de la această orientare clară, criti
cate în mod îndreptățit la o plenară 
a comitetului județean de partid des
fășurată în acest an. Cîteva fapte ce 
au determinat atitudinea combativă, 
replica promptă și fermă. La direcția 
comercială județeană ponderea califi
cativelor de „foarte bine" s-a ridicat 
pînă la 86 la sută, la Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Dej — 78 la 
sută, la întreprinderea „Unirea" din 
Cluj-Napoca — 74 la sută.

Desigur, oamenii nu pot fi aduși la 
același numitor. Și nici aprecierea 
lor nu poate fi cîntărită, totdeauna, 
farmaceutic. Ca să nu mai spunem 
că, chiar în colective cu performanțe 
deosebite, pe lingă cadre cu merite 
remarcabile, se mai găsesc și oameni 
care nu pășesc în cadența generală 
(după cum în colectivități care-și în
scriu în raportul de muncă rezultate 
mediocre, sub posibilități, sînt destui 
oameni care fac dovada unor reale 
calități și se detașează prin exemplul 
pe care-1 oferă celor din jur). Cu 
discernămînt. matur, cu judecată par
tinică, și intr-un caz și în celălalt se 
poate asigura aprecierea obiectivă, 
sinceră, constructivă. care justifică 
scopurile educative ale introducerii 
în practică a acestui sistem de mă
surare a calității muncii fiecăruia.

în această ordine de idei ni s-a 
părut interesantă și instructivă dis
cuția avută cu tovarășul Gheorghe 
Mărinceanu, Erou al Muncii Socia
liste, directorul general al reputatului 
colectiv al combinatului de piele și 
încălțăminte „Clujeana" — unitate 
unde, pentru activitatea din anul tre
cut. 63 la sută din cadre au primit 
calificativul ..foarte bine".

— Este mult, este puțin acest 
procent? — se întreba tov. Mărin
ceanu. Noi credem că el reflectă, 
judecind cu toată exigența, situația 
reală. De altfel, pentru această 
apreciere pledează și faptul că 
numai două din calificativele a- 
cordate au fost contestate. Noi so

activitate de caracterizare a activi
tății unui om sau altuia : in centrul 
universitar Cluj-Napoca, din totalul 
cadrelor didactice, nici mai mult nici 
mai puțin de 98 la sută au primit, 
în anul 1975, calificativul „foarte 
bine".

— Procentul acesta nu reprezintă 
realitatea — spune tovarășul conf. 
univ. loan Deleanu. secretarul comi
tetului de partid al centrului univer
sitar. Dacă il punem în relație directă 
cu calitatea procesului de instruc
ție, cu faptul că procentul de pro- 
movabilitate a studenților în sesiu
nea din vară a depășit cu puțin 50 la 
sută, cu faptul că un număr re
dus de cadre didactice sînt în

Așa gîndește poporul, 
așa este drept!

Din bogata corespondență sosită la redacție în legătură 
cu proiectele de legi referitoare la încadrarea în muncă

jur, care știu perfect ce i se cuvine 
si ce nu cutăruia sau cutăruia, po
trivit contribuției reale, comportării 
de fiecare zi. „Bunăvoința" față de 
lipsurile mai mari sau mai mici nu 
are ce căuta in asemenea împreju
rări — ca de altfel in orice împreju
rare — deoarece efectul nociv se 
face imediat simțit.

Ajunși la acest punct, se pune 
pe bună dreptate întrebarea: cum 
pot să apară unele aprecieri pe 
nedrept încărcate cu lauri, cînd ca
racterizarea este hotărită in colec
tiv. în cadrul larg democratic? Se 
pare că. uneori, „colegialitatea" este 

sensul firesc al 
un raport tovără
șesc, de stimă și 
respect, de exi
gentă și nepărti- 
nire — ci la mo
dul concesiv 
(mod care pre
tinde... reciproci
tate. Atitudinea 
..de la ( coleg la 
coleg" sau grija 
excesivă de a 
nu-1 supăra pe 
cel de alături — 
coleg sau șef — 
sînt. în majorita
tea cazurilor, iz
vorul aprecierilor 

laudative fără acoperire).
...La Cluj, lucrurile n-au rămas 

în stadiul de constatare. Comitetul 
județean de partid a luat atitudine 
decisă, promptă. în plenara de care 
am amintit la început s-a cerut or
ganelor și organizațiilor de partid 
subordonate să încetățenească pre
tutindeni un climat de exigență, să 
dezvolte spiritul critic și autocritic 
față de neajunsuri în fiecare colectiv 
de muncă, astfel ca aprecierile 
anuale să reflecte cu principialitate 
și obiectivitate calitățile și neajunsu
rile cadrelor, indiferent de funcția 
ocupată de acestea, să aibă un pro
nunțat rol educativ, ajutîndu-Ie în 
efortul general de autoperfecționare 
profesională și etică.

Luind în considerare toate aceste 
măsuri și îndemnuri spre exigență 
partinică, nu este exclus ca. tocmai 
prin traducerea lor în viață, la Cluj, 
numărul cadrelor care vor prinii 
pe merit calificativul „foarte bine" 
să fie. pentru anul 1976. mult sporit 
fată de anul trecut.

Pentru că n-ar fi rău dacă s-ar 
justifica peste tot onorantul califica
tiv: „foarte bine".

Constantin MORARU

înțeleasa nu in 
cuvîntului — ca

„FOARTE BINE“
numai atunci cînd e binemeritat

Pe marginea celor două proiecte de legi supuse dezbaterii publice 
— PROIECTUL LEGII PRIVIND RECRUTAREA SI REPARTIZAREA 
FORȚEI DE MUNCA ȘI PROIECTUL LEGII PRIVIND ÎNCA
DRAREA ÎNTR-O MUNCA UTILA A UNOR PERSOANE APTE DE 
MUNCA — la redacție continuă să sosească numeroase scrisori. Oa
meni de cele mai diverse profesii și vîrste — profesori universitari, 
juriști, pensionari, părinți, tineri muncitori sau militari în termen — 
dau o inaltă apreciere spiritului și conținutului celor două proiecte 
de legi, fac numeroase propuneri, sugestii șl observații pentru îm
bunătățirea lor. își exprimă dorința ca ele să fie adoptate cit mai 
curînd ca legi ale țării. Redăm mai jos cîteva din opiniile sosite la 
redacție cu poșta ultimelor zile.

cotim că întreaga muncă de carac
terizare a unui om are o deosebită 
importanță nu numai pentru cel în 
cauză, ci și pentru colectivitatea din 
care face parte, care promovează și 
pe această cale spiritul exigent, în
curajează opinia imparțială, sinceră, 
cinstită. Ceea ce, să recunoaștem, 
este un mare cîștig pentru întreg 
ansamblul activității noastre, pentru 
sănătatea morală care trebuie să se 
statornicească în fiecare colectivi
tate.

Dar iată încă o opinie de la 
„Clujeana". Exponentul ei, tovarășul 
loan Miclăuș. șef de atelier: „Este 
rău cînd aprecierile de «foarte 
bine» n-au acoperirea faptelor. 
După cum tot atit de dăunător este 
cînd cel ce merită o asemenea apre
ciere n-o primește. Ca unul din cei 
care au. primit calificativul «foarte 
bine» trebuie să spun că. chiar și în 
această situație, nu am fost menajat 
de colegi, care mi-au arătat lipsurile 
personale".

Din păcate, întilnim uneori și alte 
stări de lucruri decît cele de la 
„Clujeana", ceea ce a îndreptățit și 
a făcut necesară criticarea lor de 
către comitetul județean de partid. 
Un singur exemplu, care indică ab
dicarea de la exigența cuvenită și 
care trebuie să prezideze întreaga

scrise la doctorat, precum și cu 
faptul că unele cadre didactice, deși 
sancționate de organizațiile de partid, 
au obținut aprecieri de „foarte bine", 
este evidentă superficialitatea cu care, 
în diferite colective de catedră, 
s-au făcut aceste aprecieri. Este 
inechitabil ca un om care este în
dreptățit să capete calificativul 
maxim să fie așezat în aceeași ba
lanță cu altul care nu se distinge în 
efortul de perfecționare. în munca de 
zi cu zi. Ca să nu mai spun că ero
rile în aprecierea oamenilor pot fi 
evitate dacă caracterizarea ține 
seama nu de întreaga activitate des
fășurată de-ă lungul anilor de cel 
în cauză, ci se referă la munca din 
anul respectiv, la evoluția sau invo
luția profesională, etică, din punctul 
de vedere al activității obștești a 
celui caracterizat.

Așadar, abundența calificativelor 
de „foarte bine", acolo unde ele n-au 
acoperirea faptelor, nu numai că 
nu-și afirmă efectul educativ, mo
bilizator, dar reprezintă tocmai re
versul acestuia. Un calificativ de 
„foarte bine" formulat gratuit, ne
meritat, poate atrofia calități pe care 
omul le are, dar încă nu le-a con
firmat tocmai pentru că lipsește im
pulsul critic, lucid, constructiv. Și, 
in egală măsură, acționează ca un 
recul nedorit în conștiința celor din

OPINII ALE 
CITITORILOR

• „A Început un nou an de 
muncă în școli11. Așa își începe 
frumoasa scrisoare trimisă zia
rului nostru tovarășul Dușan Io- 
vanovici din Moldova Nouă, ju
dețul Caraș-Severin. „Cînd scriu 
aceste rînduri am viu in față 
exemplul liceului din «Orașul 
nou», de la noi, exemplul mul
tor profesori inimoși și compe- 
tenți care, prin munca lor devo
tată, dau țării, an de an, noi 
promoții de tineri bine pregă
tiți pentru muncă și viață, har
nici și entuziaști. Mulți dintre 
aceștia sînt astăzi cadre de nă
dejde in economie, studenți și 
muncitori cu o înaltă calificare. 
Mai mult — unii dintre ei sînt 
tovarăși de muncă cu foștii lor 
profesori.

De la vîrsta senectuții, fn a- 
cest început de an, lor, tuturor 
cadrelor didactice și elevilor 
școlii românești, tuturor celor 
care învață le urez mult succes, 
multă putere de muncă și multă 
sănătate, pentru ca, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, să 
ridicăm tot mai sus țara, pe 
culmile progresului și civilizației 
socialiste".

Urare la care, firește, ne ală
turăm cu bucurie.

• In legătură cu articolul „Cit 
costă o bucurie peste măsură" 
(„Scînteia", 5 septembrie a.c., 
rubrica „Din instanță..."), am 
primit la redacție două scrisori, 
continînd două opinii diametral 
opuse. Prima este semnată... 
„Un anonim", cea de a doua de 
către tov. Tudor Gojea din sa
tul Făurești, comuna Copalnic 
Mînăștur, județul Maramureș. 
Mai înainte însă, reamintim, pe 
scurt, conținutul articolului.

La nouă zile de la nașterea 
celui de al treilea copil — un 
băiat — M.I., tatăl acestuia, după 
un chef zdravăn cu prietenii, a 
venit acasă și a început să 
facă... „instrucție" cu soția și cu 
cei trei minori. Care ispravă, 
datorită faptului că s-a soldat 
cu izgonirea din casă a celor 
patru victime și cu tulburarea 
liniștii locatarilor, a ajuns in 
fața instanțelor judecătorești, 
M. I. fiind condamnat la o a- 
mendă penală în valoare de 
1 500 lei.

Fără a ține parte nesăbuitului 
tată, in scrisoarea sa anonimul 
se pronunță însă... împotriva 
sancțiunii aplicate.

în cea de a doua scrisoare, 
după ce ni se relatează două si
tuații asemănătoare, tov. Tudor 
Gojea nu numai că se declară 
de acord cu cele relatate în ar
ticolul publicat, dar se pronunță 
și pentru o atitudine fermă și 
intransigentă împotriva tuturor 
acestor părinți și soți lipsiți de 
responsabilitate, pentru sancțio
narea lor promptă — „spre bi
nele familiilor lor, al celor din 
jur și chiar al lor înșile", cum 
încheie corespondentul nostru.

Replica dată anonimului „u- 
manist" este, credem, de două 
ori semnată : și cu numele, și 
cu atitudinea cetățenească in
transigentă a tov. T.G.

_ __ «. r.. i
MAISTRUL - TOVARĂȘ DE MUNCĂ ȘI EDUCATOR

Adesea îi vezi alături, sfătuindu-se. discutînd în 
fată unei mașini, adică acolo unde se derulează cli
pele și orele de muncă, ori într-o pauză. Maistrul și 
tinerii de a căror activitate răspunde se află într-un 
contact permanent. Odată cu noțiunile necesare desă- 
vîrșirii profesiei, maistrul le transmite tinerilor expe
riența de viată și înțelepciunea muncitorilor vîrstnici, 
reguli de muncă si de comportament. Le transmite, 
totodată, idei si înflăcărare comunistă. Pentru că școala 
muncii este, in același timp, o scoală a conștiinței co

muniste și patriotice. în fotografiile noastre, obiecti
vul a înregistrat pe peliculă tocmai asemenea momente 
la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă Buzău. 
Maistrul Constantin Ciociu se interesează îndeaproape 
de activitatea și de felul de a gîndi al tinerilor săi 
tovarăși de muncă. După cum. într-o altă secție, 
maistrul Nicolae Carabașa tocmai discuta cu tinerii 
despre ceea ce s-ar putea numi calitatea morală a 
omului și calitatea muncii sale.

Foto : S. Cristian

Acum cîțiva ani am sfătuit pe 
““ părinții unui absolvent al liceu
lui nostru sa-1 indirume spre strun- 
gărie — elevul dovedind la practica 
în producție că are „mîini de aur", 
după cum depunea mărturie profe- 
sorul-maiStru. Un altul — un împă- 
mintit pentru literatură — ar fi vrut 
să urmeze filologia. S-a intîmplat 
insă ca părinții lor să aibă „ambi
ția" ca să-și vadă copiii medici. Dar 
copiii nu aveau — și nu au — nici 
o chemare pentru această profesiu
ne. $i, după cum era firesc, au căzut 
la admitere. Au căzut o dată, de 
două ori. De cîtiva ani își tot în
cearcă „norocul" pregătindu-se cu o 
droaie de meditatori, care m.ai de 
care mai „specialist" și care le tot 
garantează „reușita sigură". Colegii 
lor au intrat de mult în ritmul mun
cii noastre, numai ei au rămas e- 
terni... debutanți.

Discutând din nou cu acești părinți 
mi-au sious că „nu e nici o grabă, 
noi avem cu ce-i întreține... Să-și 
trăiască și ei tinerețea, că destul am 
muncit noi din greu". Este adevărat 
că noi, cei cu tîmpla ninsă. știm 
cum a fost munca in trecut. Dar 
chiar în acele condiții grele, oame
nii n-au ocolit munca, ci au urât ne
dreptatea.

Ca educator, ca părinte și ca cetă
țean apreciez proiectele de legi care 
reglementează încadrarea în muncă 
a tinerilor ca fiind una dintre cele 
mai morale măsuri cu care generația 
noastră se poate mîndri. De . aceea 
mă raliez grupului de ceferiști care 
cer ca în adunările cetățenești să 
fie pusă în discuție și comportarea 
acelor părinți ce își împing copiii 
spre trîndăvie. („Trenul vieții nu-i 
așteaptj'oțțe dntîrziați" —> :j,Scinteia“ 
din 2»-Wu*f*»76). • ' <”

Prof. Florin ANGHEL
Liceul ,,N. Bâlcescu"-Piteștl

IBH Referitor la proiectul privind în- 
cadrarea într-o muncă utilă a u- 

nor persoane apte de muncă, fac ur
mătoarele propuneri :

— Titulatura, legii să fie astfel: 
„Legea privind încadrarea într-o 
muncă utilă a persoanelor apte de 
muncă" — deci să se elimine cuvân
tul „unor" — pentru a se evita e- 
ven.tuale erori d» interpretare asu
pra sferei de aplicare a acestei legi.

— La art. 6 alin. 2. să se pre
vadă expres termenul de prezentare 
la unitatea socialistă indicată în dis
poziția de repartizare, eliminîndu- 
se cuvîntul „îndată", care este sus
ceptibil de multe interpretări.

— La art. 9 alin. 1, să se pre
vadă și dreptul altor organe, decit 
direcția pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale, care să poată se
siza judecătoria competentă pentru 
soluționarea unui asemenea caz.

Elena BRATESCU
juristă,
str. Ștefan cel Mare, nr. 41, 
bl. C 22, sc. A, ap. 2-Mangalia •

în legătură cu cele două pro- 
iecte de legi referitoare la înca

drarea în muncă, amplu dezbătute 
de opinia publică, mă alătur și eu 
tuturor celor ce consideră munca 
drept bunul cel mai de preț al vieții 
noastre, singura sursă de satisfacții 
adevărate, atit pe plan afectiv, cit și 
pe plan material. Aș avea o propu
nere :

Absolvenții de licee care au obți
nut media la bacalaureat peste 8 și 
la admiterea in facultate peste 6 
(deci elementele de perspectivă pro
fesională), dar care datorită numă
rului limitat de locuri nu au fost 
declarați reușiți la examenul de ad
mitere, să poată, la cererea și pe răs
punderea părinților, să rămînă un 
an acasă pentru perfectarea pregăti
rii lor în vederea unui nou examen 
de admitere în facultate. Acdastă 
păsuire să se acorde numai o sin
gură dată. Dacă și la a doua tentați-! 
vă de intrare în învățămîntul supe
rior nu reușesc, atunci tinerii din a— • 
ceasta categorie să se încadreze ime
diat îh prevederile legii. De aseme
nea. dacă în această perioadă de un 
an comit abateri de la normele de 
conviețuire socială să poată fi ime
diat suspendată păsuirea și aplicate 
prevederile legii.

Fac această propunere întrucât in 
cei peste 25 de ani de cînd sînt ca
dru didactic în învățămîntul supe
rior am întîlnit foarte multe cazuri 
de tineri care nu reușesc la primul 
examen de admitere, dar care. în a- 
nul următor,, după o muncă asiduă 
și metodică, dovedesc întreaga lor 
capacitate, devenind studenți frun-
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...31 iulie a căzut într-o 

simbătă. Dimineața, loan 
Cotfasă, șofer angajat de o 
lună — sublinierea noastră 
are o semnificație pe care 
o vom descifra mai jos — 
la Stația de utilaj transport 
(S.U.T.) a întreprinderii de 
construcții-montaj din ju
dețul Brăila, a primit două 
foi de parcurs : una pen
tru ziua respectivă și alta 
pentru a doua zi. cînd urma 
să fie pe „mașina de ser
viciu" în cadrul întreprin
derii. Forme de ruti
nă. dar absolut nece
sare într-o activitate or
ganizată pe principii fer
me, riguroase. Dar iată 
că în jurul orei 11,30 vine 
la garajul S.U.T. muncito
rul Ferenț Cibea. Cu un 
ordin de deplasare semnat 
de directorul comercial al 
I.C.M.J., Nicolae Mormocea. 
Potrivit actului scris. Cibea 
era delegat pentru a re
cruta muncitori în comuna 
Parincea din județul Ba
cău. între 31 iulie și 2 
august. Delegat care mai 
prezintă revizorului tehnic 
Nicolae Guzu — ce ținea 
locul șefului de garaj, aflat 
în concediu — și un alt or
din de deplasare, semnat de 
același director, pe numele 
șoferului loan Cotfasă. A- 
cesta din urmă trebuia să 
se deplaseze cu ARO nr. 
21-BR-290 tot pentru recru
tare de muncitori, în aceeași 
localitate și în același in
terval de timp. La toate a- 
cestea, doar o singură pre
cizare : cu o săptămînă în 
urmă. Ferenț Cibea vorbi
se cu mai multi consăteni 
de-ai săi în vederea anga
jării lor Ia I.C.M.J. Brăila,

iar acum era trimis să-i a- 
ducă cu mașina. Numai că 
mașina indicată pentru a- 
ceastă misiune nu avea a- 
ceastă destinație. Dimpotri
vă, era rezervată transpor
tului de materiale. E drept, 
putea transporta și personal 
de intervenție operativă, 
dar numai în cadrul șantie
rului sau de la un punct de 
lucru la altul. Să se fi emis 
cumva greșit ordinele de 
serviciu ? Dar bine, acestea 
purtau semnături autoriza
te. Semnăturile unor oa
meni cu răspunderi în ca
drul unității, cărora, fără 
îndoială, n-avea cum să le 
scape această eroare. A- 
tunci ? Vom vedea din cele 
ce s-au intimplat.

In loc să sesizeze condu
cerea că mașina respectivă 
nu poate face deplasarea, 
deoarece nu are această 
destinație, revizorul tehnic 
dă dispoziție șoferului a- 
mintit să plece într-o cursă 
lungă pentru a transporta 
muncitori. A fost al doilea 
pas — după actul scris al 
conducerii de plecare in 
cursă — prin care s-au 
încălcat normele și dispo
zițiile în vigoare privind 
condițiile în care pot fi 
transportate persoane cu 
mijloacele auto. Șoferul s-a 
împotrivit, cit a putut, in- 
vocind și faptul că are 
foaie de parcurs pentru a 
doua zi. Dar cuvintul șe
filor ierarhici e rostit mai 
răspicat și. pe la ora 14, 
echipajul ă pornit spre Pa
rincea, unde locuia delega
tul Ferenț Cibea. La Adjud, 
cum era de așteptat, orga
nele de miliție efectuează 
un control și, constatind

ilegalitatea cursei. rețin 
certificatul de înmatricula
re a mașinii. Șoferul e în
drumat să Se întoarcă la 
Brăila, întrucît mașina nu 
era destinată transportului 
de persoane.

Sînt momente, din păca
te, cînd un om sau altul 
calcă o dispoziție, o preve
dere din regulamentul de

tași. De aceea, propun să le mal 
acordăm o șansă, lucru pe care îl 
consider omenesc.

Conf. dr.
Nicolae DIACONESCU
Institutul de medicină Timișoara

O Pe marginea proiectului Legii 
■“ privind recrutarea și repartiza
rea forței de muncă, fac următoarele 
propuneri'.

— în art. 5 (1) este necesar să se 
prevadă ca la recrutarea forței de 
muncă de către unități, pe lingă au
torizațiile eliberate de către direcția 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale, să fie nevoie și de avi
zul comitetelor sau birourilor exe
cutive ale consiliilor populare care 
au răspunderi, prin legea de organi
zare și funcționare. în utilizarea ra
țională a forței de muncă locale.

Este necesară această prevedere 
deoarece, în cazul recrutării forței 
de muncă din alte localități, consi
liilor populare le revin sarcini pri
vind organizarea mijloacelot de 
transport pentru navetiști, asigura
rea spatiilor de cazare ș,a. De ase
menea. aceste organe ar putea in
fluenta mai eficient unitățile care 
evită să-și asigure, pe plan local, o 
parte din forța de muncă necesară 
dintre femeile și tinerii necuprinși 
în muncă și preferă a recruta și în
cadra forța de muncă (bărbați) din 
alte localități.

— Art. 6 (1) ar trebui să prevadă 
că „încadrarea in muncă se face la 
cererea persoanelor in căutare de 
lucru, în mod organizat de către u- 
nitățile socialiste. în condițiile Co
dului Muncii și ale Legii nr. 12/1971 
privind încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului în unitățile 
socialiste de stat, cu sprijinul direc
țiilor pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale sau al oficiilor aces
tora".

Este necesar ca legea să cuprindă 
aceste elemente, deoarece organele 
teritoriale ale Ministerului Muncii, 
respectiv, direcțiile pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale și ofi- 

1 orile-acestora, auovirțența persoane
lor înscrise pentru repartizare fij11 
tniillfcă și printr-o colaborare opera-, 
tivă cu unitățile socialiste ar putea 
atrage în mod organizat forța de 
muncă la încadrare.
. — în art. 8 (2) ar fi necesar să se 
stabilească în ce termen sînt obli
gate unitățile să comunice schimbă
rile survenite în necesarul de forță 
de muncă. Stabilirea acestui termen 
constituie o problemă de echitate, 
deoarece persoanele care se înscriu 
la direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale sau la ofi
ciile acestora. în condițiile art. 7, 
vor putea fi repartizate în muncă in 
mod operativ, fără a li se întîrzia 
încadrarea în producție.

— în privința art. 18. ar trebui ră 
se ia la considerare că unitățile pot 
face unele încadrări care nu afec
tează numărul de personal planificat 
(in locul titularilor care se află în 
concedii de maternitate, de boală de 
lungă durată, încadrări cu munca la 
domiciliu ș.a.). care nu constituie o 
schimbare in necesarul de forță de 
muncă în înțelesul art. 8 (2).

Menținerea prevederii din proiect, 
precum că încadrarea în muncă se 
face în limita numărului și structu
rii de personal aprobate, ar putea fi 
interpretată în sensul de a nu »e 
comunica asemenea posibilități de 
încadrare sau de a refuza încadra
rea în asemenea locuri de muncă a 
persoanelor care cer locuri de mun
că temporare.

Neculal TIPA
șef birou recrutare repartizare 
la Oficiul județean 
al forței de muncâ Suceava
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doisprezecelea ceas a fost 
în episodul relatat reținerea 
talonului mașinii cu pricina 
și îndrumarea șoferului 
înapoi, la Brăila. Lucrurile 
se puteau încheia aici. Dai 
n-a fost să fie așa. Cu o 
încăpățînare demnă de o 
cauză mai bună, delegatul 
Ferenț Cibea insistă să fie 
continuată cursa. Și e con-

doi pomi. Deznodămîntul ? 
Unul din călători a murit 
pe loc. Cei doi copii ai de
legatului — omul care in
sistase atit de mult pe lingă 
șofer să continue o cursă 
ilegală — au fost acciden
tați foarte grav ; unul n-a 
mai putut fi salvat... El în
suși a fost grav accidentat.

Ghinion, „ceasul rău", au

zărilor miliției, au primat. 
Dacă despre aceste „cea
suri rele", ale lipsei de răs
pundere este vorba, atunci 
da. remarca e conformă cu 
realitatea. S-o luăm insă pe 
firul lanțului celor care au 
dat dispoziție sau au con
simțit să se facă această 
cursă, deși mașina *res-

„Ceasul rău '
al lipsei de răspundere

ordine interioară, chiar le
gea, cu bună știință. Invo- 
cind fel de fel de motive — 
„n-o fi foc dacă mai dăm 
pe de lături", ori : „las’ că 
merge, nu poți fi chiar ro
bul dispozițiilor" etc. Din 
păcate, deznodămîntul aces
tor mici încălcări este, de 
cele mai multe ori. nepre
vizibil, cu consecințe deo
sebit de drastice pentru a- 
depții ignorării propriiloi 
noastre reglementări. Unii, 
trași de minecă la vreme, 
se opresc din drum și în
țeleg, chiar și in ceasul al 
doisprezecelea, să acționeze 
numai în spiritul legalității, 
punindu-se astfel la adă
post de necazurile pe care 
le generează orice pas lă
turalnic. Un asemenea al

anchetă socială

tinuată. Pe 2 august, la îna
poiere, mașina supraîncăr
cată cu 11 călători se în
dreaptă spre Brăila. Doi 
dintre călători erau copiii 
lui Cibea... Tot drumul a 
plouat. Șoseaua udă. pe a- 
locuri plină de mîzgă. Șo
ferul. neexperimentat (n-a- 
vea nici două luni de cind 
își luase carnetul de condu
cere). După ce a ieșit din 
satul Latinu. omului de la 
volan1 i s-a părut că un 
autocamion vine drept spre 
el. A virat, intrînd cu roțile 
pe acostamentul moale, a 
derapat și. pierzînd contro
lul volanului, a intrat in

zis unii dintre cei care au 
luat îndată cunoștință de 
cele întimplate. „Ceas râu" ? 
Poate. Dacă avem in vedere 
că a existat un „ceas rău" 
in care s-a semnat un ordin 
de serviciu, de plecare in 
cursă, cu o mașină care nu 
era amenajată pentru acest 
scop. Apoi „ceasul rău" 
cînd revizorul tehnic a re
tezat răspicat împotrivirea 
șoferului, cerîndu-i să se 
conformeze actului emis, 
semnat și parafat. Apoi 
„ceasul rău" de la Adjud. 
unde insistentele delega
tului pentru continuarea 
cursei. împotriva averti-

pectivă nu era destinată 
acestui scop.

— Este adevărat, mașina 
era înscrisă pentru trans
porturi de materiale. Dar 
la noi s-au făcut mereu a- 
semenea curse pentru mun
citori, ne spune, aproape cu 
seninătate, revizorul tehnic 
Nicolae Guzu.

Seninătate care te duce 
îndată cu gindul la ideea 
că practica de a călca o 
regulă este îndelung înră
dăcinată aici. De aceea în
cercăm să ne convingem 
pînă la capăt și întrebăm :

— Știați că sînt interzise 
cursele pentru muncitori ?

— Dar șefii nu știau ? .' 
.— .replică prompt revizorul 
tehnic. Trebuia să facă ci
neva cursa, nu ?

— De fapt, mașina putea 
transporta persoane. Avem 
autorizație de la București 
în acest sens, îi sare în a- 
părare șeful garajului, Cos- 
tache Paraschiv.

Și, drept argument, aduce 
autorizația pomenită. Mai 
exact, o circulară a Minis
terului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor (nr. 10/ 
2120/1975). Care circulară 
de fapt... interzicea trans
portul de persoane de ge
nul celor făcute cu mașinile 
garajului S.U.T., autorizind 
numai transporturile nece
sare intervenției operative 
în procesul tehnologic al 
producției ! După ce lămu
rim cum stau lucrurile cu 
autorizația, cei doi prind să 
bată prudent in retragere :

— Noi am respectat dis
pozițiile venite de la con
ducere. De acord, s-au fă
cut niște încălcări ale 
legii, dar n-a fost în inte
resul nostru, ci al produc
ției...

lată-ne in punctul nodal 
al chestiunii : interesele 
producției. Ca și cum aces
tea ar trebui să fie para
van pentru acte ilegale : 
„Ce. am făcut-o pentru 
mine ? Nu. Pentru ca pro
ducția să meargă bine. A- 
tunci?". De altfel, exponen
tul acestei ontici strimbe, 
deosebit de nocive, potrivit 
căreia „poți închide ochii 
la lege cînd planul ți-o 
cere", este chiar un cadru 
de conducere așezat în 
postul de director tocmai 
pentru a statornici în co
lectivul amintit <m climat 
riguros de respectare a le
galității, ÎN INTERESUL 
PRODUCȚIEI, al unei acti

vități riguroase, sub semnul 
ordinii și disciplinei.

— Știți — zice și tova
rășul Nicolae Mormocea, 
cei care a semnat ordinul 
de deplasare — poate că 
noi am interpretat greșit 
legea. Dar nu cu rea in
tenție ! Ci...

— ...in interesul produc
ției, intervine în discuție și 
directorul S.U.T.. Valeriu 
Cristache.

— Deci, o derogare de la 
lege în... interesul produc
ției ?

îi lăsăm pe toți adepții 
„teoriei" micilor încălcări, 
vinovați de aceste încălcări, 
să aprecieze singuri prețul 
concret în împrejurarea cu 
deznodămînt atit de dra
matic. Și dacă își vor face 
cit de cit un proces de con
știință, vor ajunge fără în
doială la adevărul că ab
solut pentru nimeni in țara 
asta respectarea legilor, a 
dispozițiilor, a normelor 
noastre de muncă și de via
ță nu-i o chestiune... facul
tativă. Nu-i un lucru lăsat 
la... aprecierea unuia sau 
altuia. Legile, regulamente
le, dispozițiile care emană 
dintr-o realitate a orînduirii 
noastre — aceea de a așeza 
întreaga muncă de creație 
materială și spirituală pe 
temelii riguroase — sînt o- 
bligatorii pentru toți, res
pectarea lor fiind în egală 
măsură și o înaltă datorie 
civică.

Altfel, pasul făcut ală
turi, precum în cazul de 
față, se plătește cu un preț 
mult prea scump.

Mircea BUNEA
Emil MARINACHB
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în opera oricărui scriitor 
important există cel puțin 
o creație care se constituie 
în punct de referință. Opera 
lui Geo Bogza se identi
fică cu Oltul, cu Țara de 
Piatră, cu Priveliștile și sen
timentele unui popor pe 
care autorul le-a trăit, cu 
rară intensitate în chinul 
sublim al actului de creație, 
ca artist patriot, ca om al 
cetății. S-a afirmat ade
seori că Geo Bogza ar fi 
Reporterul literaturii mo
derne românești. Mai ade
vărat este dacă spunem 
că Geo Bogza este un poet, 
un poet în adevăratul sens 
al cuvîntului. Literatura- 
document, prin forța ex
presiei, prin valoarea su
gestiei, se înalță la ran
gul artei de amplă res
pirație în timp și in con
științe. Noua ediție a 
„Cărții Oltului" — tipărită 
într-o sobră ținută de 
editura „Minerva" — ne 
dovedește din plin acest 
adevăr, relevîndu-ne, in 
același timp. încă unul, la 
fel de esențial pentru cin- 
tărirea unei creații menite 
să înfrunte trecerea vre
mii : acela că un scriitor 
autentic continuă întreaga 
viață să-și cizeleze, să-și 
șlefuiască, să-și perfecțio
neze opera. Un adevăr nu 
fără semnificație pentru 
implicațiile etice ale ra
portului scriitor-operă-ci- 
titor.

„Cartea Oltului" intrase 
in patrimoniul de aur al 
literaturii românești încă 
de la prima ei ediție. Pă
rea una dintre acele opere 
asupra cărora orice inter
venție ar fi egală cu al
terarea unui întreg perfect. 
Cuvîntul lui Bogza fusese 
rostit răspicat, sobru, cu 
patetismul atît de propriu 
autorului, după o elabora
re minuțioasă de cercetă
tor neobosit al realităților 
și al semnificațiilor lor, de 
șlefuitor al cuvîntului, 
obișnuit să nu-și dezvăluie 
lucrarea minții și a sim
țirii decit după ce aceasta 
a atins, pe șantierul scri
sului, gradul perfecțiunii. 
Si totuși, la această nouă 
ediție, recitind „Cartea Ol
tului", trăim sentimentul 
revelației, ca și cind abia 
acum ne-ar fi fost dezvă
luită cu adevărat fața as
cunsă a lunii. Știam măr
turisirea poetului, expri
mată laconic pe pagina de 
gardă a volumului : „în 
vara anului 1939, pe cind 
omenirea se afla în pra
gul celui de-al doilea 
război mondial, născindu-se 
în mintea mea ideea de a 
scrie această carte. Bunty 
mi-a împrumutat bicicleta 
ei, pentru a călători în 
lungul Oltului".

Acum, in fața noii ediții, 
Bunty rămine pentru noi

același tulburător și indes
cifrabil mister, iar „bicicle
ta" împrumutată de ea 
scriitorului se vădește și 
mai limpede a fi fost doar 
un pretext de locomoție. 
Căci cititorul de azi, în
depărtat de febra eveni
mentelor de istorie tragică 
din care avea să se nască 
ideea cărții. înțelege și 
mai bine că Bogza nu că
lătorește. ci meditează. Că 
ochiul lui este îndreptat 
mai mult către interior 
decit spre exterior — și 
tocmai de aceea face din 
propria lui ființă soclul 
pe care înalță „^tatuia 
unui riu" (cum este subin
titulată „Cartea Oltului"). 
Cititorul înțelege că „vo-

atît de măiestru cîntate : 
„Sub bolta cerului, stropul 
din lacul Sfinta Ana se in- 
tilnește cu cei din spicele 
de griu ; cei din frunzișul 
pădurilor, cu cei de pe 
frunțile omenești și, toți 
împreună, cu cei de pe ne
măsurata mare. Dar, oricit 
de mulți și de oriunde ar 
fi venit, nici unul nu se va 
pierde. După ce vor trăi, 
in infinit, o fantastică a- 
venturâ, se vor întoarce 
pe pămînt. Și vor fi. toți 
împreună, un riu tinâr, 
năvalnic, generos. Vor fi 
Olt (subl. ns, — I.G.). Din
tre cite riuri îi străbat 
țara și istoria, un neam 
întreg, pe el, cel mai mult 
îl va iubi și-1 va cinta".

Geo BOGZA

„CARTEA
OLTULUI"

iajul" lui Geo Bogza are o 
dimensiune cosmică, geo
logică, istorică, universal- 
asociativă și, peste toate, 
demiurgică — în sensul 
forței de a construi o 
„lume" de gînduri și sen
timente care devine „bog- 
ziană". însuși Oltul, in a- 
ceastă viziune, coboară, de 
la izvor pină la întilnirea 
cu Dunărea, șapte trepte 
— ca tot a ti tea fețe ale 
unei statui lichide : una 
minerală, alta vegetală, cea 
de a treia — a împlinirii 
totale, urmată de treapta 
vieții spirituale, de cea a 
marii istorii, pentru a se 
apropia în sfîrșit de treap
ta liniștitului amurg și 
a-și ' încheia destinul cu 
treapta întoarcerii în Cos
mos. Pe cea dinții dintre 
ele, cea mai de sus, cea de 
sub fruntea Hășmașului 
Mare — în Ardealul Bălces- 
cului, către care. atunci, 
în 1939, se îndrepta gheara 
încîrligată a unei clipe is
torice nedrepte —■ acolo 
unde se pregătește „leagă
nul de piatră al legendei", 
se consumă tragedii, bîn- 
tuie furtuni, se deapănă 
nopți ale marilor evocări. 
Pentru ca Oltul să coboare 
asupra lumii (și, totodată, 
in literatură), care, da
torită lui Bogza, face 
ca puține dintre rîuri- 
le Pămintului să fi fost

Aidoma se întimplă și cu 
geneza „Cărții Oltului": Un 
strop de idee, Bunty cu 
neapusa ei amintire, prle- 
tenii-faruri, o adîncă des
cumpănire. apoi abisuri la 
care ochiul abia poate a- 
junge, o amețitoare eurit- 
mie impletindu-se cu hora 
vulcanilor stinși pe care 
încă nu s-au petrificat 
cascadele amintirilor. Fie 
că ele sint omenești și a- 
parțin podarilor ori sint 
fabuloase și aparțin nori
lor, acestea se contopesc 
cu întreaga aducere amin
te a unei neadormite con
științe ce urcă din adincul 
undelor, pentru a ne purta 
pe apa istoriei și a ne de
monstra că, descifrate la o 
asemenea tensiune, apele 
știu și pot să filozofeze, 
iar prin aceasta ele devin 
o metaforă atotcuprinză
toare pentru conștiința po
porului nostru, puternic 
în fața încercărilor. încre
zător în‘destinul său.

„Cartea Oltului" este, 
prin această organică îm
pletire între conștiința pa
triotică și măiestria crea
toare, o operă de excepție. 
După cum scriitor de ex
cepție este Bogza însuși, că
ruia dacă i se poate stabili 
filiațiunea. ca atitudine ci
vică, în tradiția artiștilor 
noștri patrioți, mai greu — 
sau deloc — i se pot deter

mina înaintașii sub raport 
strict literar.

Sub raport filozofic, este 
interesant cum, străbătind 
„alfabetul" cosmic, geogra
fic, istoric, uman al unui 
riu. Bogza străbate mean
drele cele mai tainice ale 
gindirii și ale unei simțiri 
colective ample, de fapt, 
ale unei ființe naționale. 
Din obsesia acestui alfabet 
se naște și indexul alfa
betic al chipurilor lumii 
pe care a străbătut-o Ol
tul. pus să încheie recenta 
ediție a volumului și care 
poate fi considerat ca o 
subliniere, in actualitate, a 
marilor idei ale cărții. 
Nici aici, nimic nu este 
întimplător. Litera „A“ în
cepe. ca intr-un trecut du
reros. cu „Abatorul brazi
lor" și se termină cu „Au
toritarul imperiu al mun
ților". Cea de-a treia lite
ră a alfabetului începe cu 
hieraticii „cai înaripați", 
spre a se termina cu ener
gicele „cutremure de aer". 
Și așa mai departe.: „H“ 
— cu „Haosul inițial" și cu 
„Hotarul dintre cremene 
și neant", ca un memento; 
„L“ — cu „Labirintul de 
piatră" (care poate fi și 
un labirint prin veacuri) 
și cu „Lunga poveste a 
unui sat" (care poate numi 
un specific istoric). Avem, 
în acest „Poem final", ul
timă lovitură de daltă pe 
statuia unui riu, de fapt, 
citeva sute de poeme in
tr-un vers. Două dintre 
ele. la paginile 33 și 34, 
rostesc, sobru și auster, ca 
o implacabilă sentință, un 
desin de necomentat, care 
e al patriei („Și va fi 
Olt"...) și al fiilor ei („Și 
vor fi Olt"). Ceea ce înce
puse cu „Abatorul brazi-, 
lor" se va termina cu 
„zvonul satelor în amurg", 
sintetizind ecoul nepieritor 
al evenimentelor istoriei... 
Iar coperta se închide cu 
silueta unui plop desenat 
de autor și cu ultimele 
rinduri. în facsimil : „...și, 
ca un vis al lor, un fir de 
apă pornește în lume", 
propoziție pe care o înțe
legem ca pe o includere a 
noastră în umanitate.

La noua sa ediție. „Car
tea Oltului" ni se înfăți
șează ca una din cărțile 
importante ale literaturii 
românești. Recitind-o, ră- 
mînem ca la un hotar 
secret unde, celor inițiați, 
li s-ar dezvălui taina 
curgerii timpului. Și înțe
legem că și pentru noi. ca 
și pentru sălciile și plopii 
lui Bogza. contemplarea 
activă a timpului patriei 
rămine. fără îndoială, ma
rea noastră vocație și bucu
rie.

Ioan GRIGORESCU

TURNEUL UAIRUIUI „LUCIA

Aplauze și flori 

la scenă deschisă

Prezentînd cartea de vizită a 
valorosului colectiv teatral din 
București, care a evoluat re
cent pe scenele din -Leningrad 
și Moscova, criticul de artă 
Elena Azernikova își avertiza 
cititorii că, în anii care au tre
cut de la ultimul turneu al 
teatrului „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" în U.R.S.S., „acesta a 
fost aplaudat în numeroase orașe 
ale lumii : Florența, Paris, 
Frankfurt pe Main. Belgrad, 
Copenhaga, Berlin etc." și că în 
prezent în spectacolele acestui 
teatru, „civismul, gama de cu
prindere a problemelor con
temporaneității se îmbină cu o 
șlefuire monumentală a forme
lor de redare scenică ; alături 
de profunzimea psihologică se 
simte nota de lirism, caracteris
tici care se disting prin intere
sul față de destinul omului zi
lelor noastre și printr-o plastică 
finită a soluțiilor 
nale".

într-adevăr, atît 
cit și prospețimea 
jocul actorilor români, au adus 
în fața spectatorilor sovietici 
noutăți apreciate cu căldură de 
public. După cum releva criticul 
teatral Mihail Șvidkov. una din 
particularitățile noului în reda
rea scenică de către regizorul 
Liviu Ciulei și întregul colectiv 
actoricesc constă în faptul că se 
pornește de la „o foarte înaltă 
ștachetă artistică". într-adevăr, 
s-ar fi putut crede că. după 
sutele, miile de puneri în scenă 
ale unor opere cum ar fi „O 
scrisoare pierdută" sau „Azilul 
de noapte", cu greu se mai poa
te găsi ceva nou. Si totuși, 
„...întilnirea cu noul spectacol 
cu piesa lui I. L. Caragiale — 
scria ziarul „Vecernii Lenin
grad" — prezintă un deosebit 
interes pentru spectatorii sovie
tici. în primul rînd, din punctul 
de vedere al modului de a se 
aborda dramaturgia originală ; 
în al doilea rînd. din cel al in
terpretării moderne a unei o- 
pere clasice... trebuie să spunem 
că interesul a fost pe deplin 
justificat".

în ce privește spectacolul cu 
„Azilul de noapte", criticul 
Elena Azernikova constata că 
regizorul Liviu Ciulei „a ana- 

amănunțime textul 
descoperit în el noi 
Și, mai 

română 
realizată

compozițio-
repertoriul, 
scenică și

Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești Foto : Gh. Vințilă
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'FAPTUL' 
'DIVERS I

„Unirea, numai unirea!../6

• IALOMIȚA. Stagiunea de 
toamnă in așezămintele culturale 
din județ a debutat cu un program 
divers de manifestări. Iată citeva 
dintre cele mai semnificative. Că
minul cultural din comuna Unirea 
găzduiește expoziția de pțcțurț) 
;,‘Imagini ialomițene, împliniri •, eco- 
nomico-sociale în străvechea vatră 
de piine a țării". Educației liiiăte-' 
tului i-a fost consacrată, la Călă
rași, o gală de filme documentare. 
La Clubul ceferiștilor din Fe
tești — montajul literar-muzical 
„Cintare României". • BACĂU. La 
Tg. Ocna au fost organizate un șir de 
manifestări culturale prilejuite de 
împlinirea unui veac de la moartea 
lui Costache Negri. Istorici și 
cercetători științifici de Uni
versitatea „Al. I. Cuza" din Iași 
și de la Muzeul din Bacău au vor
bit, in cadrul unui simpozion, des
pre viața și activitatea lui Negri, 
iar actorii Teatrului dramatic din 
Bacău au susținut un spectacol 
omagial de sunet și lumină. La 
casa de oultură din localitate a 
fost organizată o expoziție docu
mentară „Costache Negri". • TE
LEORMAN. La Alexandria. Turnu- 
Măgnrele, Roșiorii de Vede. Zimni- 
cea și Videle au avut loc dezbateri 
pe tema „Rolul propagandistului de 
partid in lumina sarcinilor reieșite 
din expunerea tovarășului Nicolae

■CARNET CULTURAL
Sx. A ' V w / . s. M

Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste", 

organizată la Zimnîeea de Institu
tul de arte plastice din ’ București, 
s-a întîlnit cu bătrîni din comune
le Pietroșani și Furculești care au 
participat la răscoala din 1907. O 
evocare „Gheorghe Petrașcu“ a 
avut loc la Roșiorii de Vede.
• MUREȘ. Orchestra de ca
meră a filarmonicii din Tirgu- 
Mureș a dat, în sala mare a Pala
tului culturii, un concert extraordi
nar din Mozart, cu concursul vio
lonistei japoneze Yuuko Shiokawa. 
La Galeriile de artă ale filialei 
U.A.P. a fost vernisată expoziția de 
pictură V. Almășanu. La sediul re
vistei „Uj Elet“ sint expuse lucrări 
ale pictoriței Kăkonyi Csilla.
• BRĂILA. Consiliul sindical ju
dețean a organizat, recent, urmă
toarele expuneri în întreprinderi : 
la I.C.P.C.H. — „Criteriu funda
mental pentru elaborarea strate
giei cercetărilor ofensive ; analiza 
valorii în etapa procesului de cre,- 
ație" ; la C.C.H.F.A. — „Ritmul 
dezvoltării științei contemporane și 
influența noilor descoperiri asupra 
transformărilor tehnologiei" ; la

șantierul naval — „Metodologia 
procesului de inovare și invenție". 
A apărut albumul „Teatrul pentru 
copii", manifestare prilejuită de 
împlinirea a 25 de ani de existență 
a teatrului brăilean pentru cei mici. 
Societatea muzicală „Lira" a editat 
un câib^prâgram în carp Ieâte pre- 
zentată viața muzicală a Brăilei dim> 
cele mai vechi timpuri pină în pre
zent. Biblioteca județeană a defini
tivat caietul „Războiul de indepen
dență — referințe bibliografice". 
A fost declanșat concursul jude
țean al gazetelor de perete și sa
tirice. • HARGHITA. In cadrul 
Zilelor Editurii Kriterion, la ca
sele de cultură din Miercurea- 
Ciuc și Odorheiul Secuiesc au avut 
loc întîlniri între cititori și perso
nalități ale vieții literare românești. 
„Viers și cint de viață nouă pe plai 
toplițean" — este genericul sub care 
s-a desfășurat, la Toplița, un spec
tacol al artiștilor amatori din loca
litate. Clubul muncitoresc „Mine
rul" din Bălan a găzduit prima e- 
diție a festivalului de muzică ușoa
ră „Bălan ’76". Casa de cultură a 
sindicatelor din Gheorgheni găzdu
iește expoziția pictorului Torok Pal. 
La Vlăhița a avut loc o dezbatere 
cu tinerii pe tema : „Ce știm des
pre comportarea civilizată în socie
tate".

Corespondenții „Scînteii"

lizat în 
piesei și a 
rezerve", 
„...varianta 
gorkiene, 
profund respect pentru marele 
scriitor proletar, a stirnit un 
mare interes, cu tot caracterul 
ei neobișnuit de redare sceni
că".

De un binemeritat succes s-a 
bucurat, de asemenea, spectaco
lul cu piesa „Puterea și Adevă
rul". de Titus Popovici, în care 
«încordarea, emoțională se ba
zează nu pe momente spectacu
loase, -Zfi pa, o profundă cerce
tare psihologieă a caracterelor 
și a evenimentelor".

în privința interpretării acto
ricești. reținem aprecierea globa
lă de „constelație a scenei tea
trului bucureștean", așa cum a 
făcut-o Konstantin Voronkov, 
adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S.

Aplauzele la scenă deschisă, 
buchetele de flori oferite acto
rilor de către spectatorii din 
noua sală a Teatrului academic 
de artă din Moscova sau din 
sala de spectacole ..Kirov" din 
Leningrad constituie o mărtu
rie a succesului acestui tur
neu, care.; după .fcum arăta ace
lași interlocutor, „a contribuit 
Ia o și mai bună cunoaștere a 
artei scenice românești, consti
tuind o manifestare 
relații 
menii 
țări".

departe : 
a piesei 
cu un

a bunelor 
de colaborare între oa- 
de artă din cele două

Laurențlu DUȚA
Moscova

Stimat si iubit în epocă, recunos- 
cut. in anii tinereții, drept „decanul" 
înțelept și cumpănit al generației 
sale. Costache Negri — de la a cărei 
încetare din viață comemorăm 100 
de ani — s-a afirmat ca om 
politic si patriot cu mari merite 
în realizarea coeziunii si a colabo
rării intelectualilor moldoveni si 
munteni. în perioada prerevoluțio- 
nară și în cea a Unirii, eveniment 
pentru a cărui înfăptuire si consoli
dare a luptat cu deosebire. Ambian
ța de familie, dar mai cu seamă 
aceea a prietenilor si a colegilor de 
generație (M. Kogălniceanu. V. 
Alecsandri, Alecu Russo. C. Negruzzi, 
Ion Ghica „ . .
și înnoitor al epocii l-au stimulat și 
în direcția ---- 1' —
său fusese coleg și prieten cu poetul 
C. Conachi. iar din 
tache Negri. Ele
na. marea iubire 
a tinereții lui 
Alecsandri. inspi
ratoare a ciclului 
„Lăcrămioare", a 
încurajat preocu
pările și 
bardului 
Mircești 
creația 
Negri 
anii
de întîlnire a scriitorilor si a lup
tătorilor patrioți din cele două 
principate. Costache Negri a partici
pat. ca fruntaș al mișcării democra
tice și revoluționare din țările ro
mâne. la lupta pentru emanciparea 
socială, culturală și politică a na
țiunii. Desființarea robiei. împroprie
tărirea țăranilor. înfăptuirea Unirii 
sint ideile directoare ale concepției 
sale. Cind, în 1844. se decretează 
desființarea robiei de pe moșiile mî
năstirești și ale statului, el salută 
entuziasmat, intr-o poezie publicată 
In Propășirea, evenimentul. Preocu
pat de ideea Unirii. Negri ia parte 
la activitatea Asociației literare a 
României. înființată la București. în 
scopul de a contribui la realizarea 
unității culturale, care să premeargă 
unității politice a românilor. Animat 
de aceleași năzuințe, de spirit pa
triotic revoluționar, el participă, in 
1848, la adunarea de pe Cîmpia Li
bertății de la Blaj, ține, in decem
brie același an, la Paris, în fața re
voluționarilor români âflați în exil, 
un însuflețit discurs în care apelul la'șrilldaîitlte irf luptă pentnT'rdAl!- 
zarfea unități! de- neam constituie 
axul vorbirii ‘sale : „In visurile mele 
înflorite se arată viitorul României. 
Sintem milioane de români ! Ce ne 
lipsește ca să ajungem un neam 
tare ? Unirea, numai Unirea !... Să 
trăiască dar Unirea românilor ! Ura
rea și închinarea mea este ca aceas
tă strălucitoare zi, in care 
adunat ca să serbăm falnica umbră

ș.a.). freamătul entuziast
creației literare. Tatăl

surorile lui Cos-

a lui Ștefan, patronul faptelor mă
rețe, această zi să fie și pornirea 
unei strins încleștate legări intre noi 
de a lucra cu toții la ridicarea din 
țarină a României și de a ne trezi in 
sfîrșit la glasul eroicului său trecut, 
strigind cu toții -Trăiască unita 
Românie !»■“

Numele lui Negri se leagă însă 
mai ales de epoca propriu-zisă a 
Unirii. Delegat al Moldovei la Con
ferința de la Viena (1855), el sus
ține aici unirea celor două Principa
te române susori, apoi, în același an, 
la Constantinopol, secularizarea ave
rilor mînăstirești din țara sa. Mem
bru în Comitetul Unirii, vicepre
ședinte al Divanului ad-hoc, a sus
ținut problema Unirii. înfăptuirea re
formei electorale,

La comemorarea

pasiunea 
de la 
pentru 

populară, 
de la 

de dinaintea

lui Costache Negri

Casa familiei 
Mînjina era. în 

revoluției, loc

împroprietărirea 
țăranilor. O ac
tivitate foarte im
portantă desfă
șoară Negri, după 
1859, ca diplomat 
al domnitorului 
Cuza la Constan- 
tinopol, unde a 
susținut și apărat 
cu pricepere, cu 

un înalt patriotismfermitate și cu 
drepturile și demnitatea tării, dove
dind mari calități de diplomat. în 
același timp, el a fost un colaborator 
apropiat și un sfătuitor permanent 
al domnitorului, pe care l-a stimulat 
in înfăptuirea marilor lui reforme.

Ca scriitor, s-a manifestat sporadic, 
publicînd, în revistele conduse de 
prieteni ai săi („Propășirea", „Steaua 
Dunării" „România literară" ș.a.), 
versuri și proză, adunate în volum 
tîrziu după moartea autorului. Cu 
toate acestea, numele lui Negri este 
dintre cele des întilnite în mișcarea 
literară. Prieten apropiat cu fruntașii 
„noului val" romantic ce se afirmă în 
deceniul dinaintea revoluției, Negri a 
participat alături de ei la lupta de
mocratică și revoluționară, pentru 
emanciparea, pe toate planurile, a 
națiunii. A scris poezii erotice, cîn- 
tece de lume, unele din ele foarte 
cunoscute în epocă ; poezii inspirate 
de folclor, asemănătoare „Doinelor" 
lui Alecsandri, evocînd viața haidu
cilor și condamnînd, în accente vigu
roase, asuprirea feudală ; balade evo- 
cind momente eroice din istoria na
țională ; de asemenea, două bucăți 
de proză, de factură romantică. 
SchtâH ’puftîndr fără a se detașa ia 
valoare, amprenta mișcării literare 
românești din epocă, interesante to
tuși pentru întregirea personalității 
autorului, figură exemplară de lup
tător patriot pentru progresul po
porului său, pentru realizarea statu
lui român unitar.

ne-am

I 
I
I
I

Dim. PACURARIU

„La trecutu-ți mare, mare viitor"
Duminică, pe platoul din fata mo

numentului de la Islaz, ridicat in 
memoria participanților la Revoluția 
din 1848. a avut loc cea de-a patra 
manifestare cultural-artistică orga
nizată de ziarul „Scînteia tineretu
lui". sub genericul „La trecutu-ți 
mare, mare viitor" (manifestările 
anterioare au avut loc în amfiteatrul 
dacic de Ia Costești—Hunedoara, in 
cimpia Călărașiului si la vestigiile 
Tîrgoviștei). Manifestarea de la Is
laz a fost organizată în colaborare cu 
consiliul jifdețean al sindicatelor, co

mitetul județean al U.T.C. și comi
tetul județean pentru cultură și edu
cație socialistă. După evocarea isto
rică „Islazul și revoluția de la 1848 
in memoria timpului", prezentată de 
prof. dr. Vasile Netea. au urmat ci
tirea Proclamației de la Islaz, reci
tări de versuri patriotice și lecturi 
din marii clasici ai literaturii româ
ne. imnuri din fondul de aur al cin- 
tecului patriotic românesc, muzică 
folk, cintece și dansuri populare lo
cale. (Ion Toader).

ÎN DEZBATERE PUBLICA: PROGRAMUL DE MASURI 
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, in domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative

Omenia 
la nevoie 
se cunoaște

în comuna Petrova (Maramu
reș), o femeie cu o fetiță in 
brațe, aflată la marginea șose
lei, făcea semne disperate șofe
rilor să oprească. Mulți dintre 
cei aflați la volan au trecut pe 
lingă ea fără măcar să schițeze 
un gest de încetinire a vitezei. 
Fetița din brațele mamei, in 
vîrstă de doi ani, era intoxi
cată și trebuia dusă de urgență 
la spitalul din Vișeul de Sus. 
Tocmai cind iși pierduse nă
dejdea a oprit o mașină 
(l-MM-5664). proprietate a Li
ceului din Vișeul de Sus, la vo
lanul căreia se afla șoferul Ilie 
Rad. Acesta le-a luat pe cele 
două și le-a dus în grabă la 
spital. Medicii au putut inter
veni la timp și fetița a fost 
salvată.

Simplu 
ca bună ziua

De ani de zile, lucrătorii ce
lor două ferme de la Itești ale 
I.A.S. Bacău primesc ziarele cu 
întîrziere. Și aceasta, în ciuda 
faptului că se află doar la cîțiva 
kilometri de oraș. Curios: mași
na poștei, care transportă ziarele 
la Berești-Bistrița. oficiu de care 
aparțin cele două ferme, trece în 
fiecare zi chiar pe lingă sediile 
fermelor respective. Dar ni
meni pînă acum nu s-a gîndit 
că, în drumul ei, mașina ar pu
tea opri pentru un minut— fie 
la dus, fie la întors — pentru a 
lăsa coletul cu ziare, ca și lu
crătorii de aici să le poată citi 
în ziua apariției. „Simplu ca 
bună ziua" — veți spune. Și noi 
la fel.

Pe dealul 
Feleaculuî

Văzindu-l pe loan Podar ie
șind din bufetul din satul Vil- 
cele (Cluj) impleticindu-se și 
incercind să se urce la volanul 
unei mașini, un cetățean de 
bună credință l-a sfătuit să se 
ducă să se culce. Dar ți-ai gă
sit ! Podar a urcat la volan și a 
pornit spre Cluj-Napoca. Cel 
care-l sfătuise nu s-a dat bătut 
și a anunțat prin telefon postul 
de control al miliției de pe 
Dealul Feleacului. Cind a ajuns 
in dreptul punctului respectiv. 
Podar a fost somat să oprească, 
dar n-a oprit. A inceput să 
coboare Dealul Feleacului, dar 
numai după citeva sute de me
tri mașina s-a răsturnat. Ion 
Podar a scăpat cu viață, dar nu 
și de răspundere.

Băutura 
ideală

în volumul IV din lucrarea 
„Apele minerale și nămolurile 
terapeutice din Republica So
cialistă România" se scrie că 
în județul Brăila există cinci 
fîntîni cu ape ale căror calități 
le conferă deosebite proprietăți 
terapeutice. Care sint cele cinci 
fintini? Una se află în ograda 
lui Petre Pîrlog din Plopu, a 
doua — la Movila Miresii. în 
curtea lui Ion Gagu, a treia — 
in mijlocul cimpului de la Fili- 
pești, a patra — in orașul Făurei 
(chiar în grădinița policlinicii), 
iar a cincea, în aceeași localita
te, pe strada Păcii. Autorii cărții 
afirmă că respectivele ape con
curează cu succes izvoarele unor 
reputate stațiuni balneo-climate- 
rice. De unde se vede că „bău
tura ideală" este nu numai apa 
minerală, ci și apa din fîntînă. 
Care-i și mai la-ndemină...

S-a întîmplat 
pe Valea 
Bistrei

„Putem mai mult în activitatea cultural-sportivă"
în fabrica noastră, majoritatea an- 

gajaților sint fete si femei, care in 
afara muncii de fiecare zi doresc să 
desfășoare activități culturale, spor
tive și, bineînțeles, politice. în acest 
sens avem și o oarecare experiență. 
160 dintre angajatele noastre s-au con
stituit în 8 brigăzi de muncă si viață 
comunistă, avînd ca statut Codul nor
melor eticii și echității socialiste. 
Ne-am confruntat însă cu unele di
ficultăți si tocmai de aceea doresc 
să fac următoarea propunere :.oricit 
de bine ar fi organizați și oricît in
teres ar depune instructorii si meto- 
diștii sindicatelor, nu vor reuși să a- 
copere întreaga arie de preocupări a 
oamenilor din întreprinderi. Propun 
de aceea ca profesorii din scoli si 
licee să-si consacre orele de activi
tate obștească nu exclusiv școlii ca 
pînă acum, ci si întreprinderilor eco
nomice. Astfel, am putea organiza 
cercuri de artă plastică conduse de

un om de specialitate, direct în în
treprindere. Am putea organiza mai 
multe coruri, brigăzi artistice dacă 
am beneficia de ajutorul unui profe
sor de muzică. La fel în ceea ce pri
vește activitățile sportive si teatrale. 
Desigur, există universități populare, 
cluburi si altele unde doritorii pot 
desfășura asemenea activități. Pe u- 
nii însă îi sperie chiar noțiunea de 
universitate. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că angaiații doresc să ră- 
mînă ei între ei. adică numai cu co
legi din întreprinderea unde lucrea
ză. Avem nevoie de oameni de spe
cialitate în întreprindere, iar profe
sorii ne-ar putea oferi un ajutor ca
lificat eficient.

Filița BARBU
secretară a comitetului de partid 
de la Fabrica de confecții 
Brăila

tele de vitejie ale poporului nostru 
în lupta pentru libertate si progres.

Socotesc că manualele și-ar spori 
caracterul educativ prin includerea 
unor texte de lectură, selecționate cu 
grijă, cit și a unor bibliografii aju
tătoare. Cred, de asemenea, că este 
necesar ca unele documente de par
tid și de stat. în primul rînd extrase 
din cuvîntările tovarășului Nicolae

Ceaușescu, să fie integrate în lecții. 
Ar fi de mare utilitate ca în anu
mite reviste. în special în „Tribuna 
școlii", să aibă loc dezbateri în legă
tură cu îmbunătățirea manualelor de 
istorie.

Prof. Ilie ISTODORESCU
Liceul pedagogic Timișoara

în sprijinul pregătirii politice a activului de partid 
din marile întreprinderi

îmbunătățiri necesare în predarea istoriei
Pe baza îndelungatei mele expe

riențe de dascăl, consider că eșalo
narea predării istoriei patriei în 3 ani 
de studiu dă posibilitatea unei ana
lize temeinice a evenimentelor isto
rice. evidențierii rolului maselor în 
istorie, a luptei dîrze duse de po
porul nostru de-a lungul veacurilor 
pentru unire si independentă.

Consider totuși necesare citeva 
precizări suplimentare : la liceele pe
dagogice. în anul V să se predea 
cursul „Probleme fundamentale ale 
istoriei patriei și P.C.R." ; altfel, ar 
însemna ca în treapta a doua elevii 
noștri să fie lipsiți de predarea isto
riei patriei, ceea ce le-ar îngreuna

mult activitatea viitoare la catedră 
la această disciplină. Propun, de ase
menea. ca programele de istorie a 
patriei pentru anii I și II să rezerve 
la începutul anului școlar ore de re
capitulare pentru a se realiza legă
turile logice cu materia parcursă in 
anii anteriori, iar la sfîrșit de capi
tole să se prevadă lecții de sinteză, 
creîndu-se astfel posibilitatea siste
matizării cunoștințelor.

Pentru ca eșalonarea predării is
toriei patriei in cei 3 ani să-și atingă 
scopul, este necesar să se renunțe 
la amănunte, la date nesemnificative, 
în acest fel. vor putea fi mai bine 
evidențiate elementele esențiale, fap

Programul consacră un spațiu vast 
problemelor muncii politico-educati
ve. în spiritul măsurilor preconizate 
în această direcție aș dori să fac 
citeva propuneri :

— în marile unități industriale să 
se înființeze școli politice si de con
ducere. în care să fie pregătit în mod 
deosebit activul de partid care lu
crează la nivelul organizațiilor de 
bază și al comitetelor de partid. Pe 
baza unor tematici diferențiate, aici 
ar putea fi pregătit si activul din or
ganizațiile de tineret și sindicat ;

— să se prevadă obligația consilii
lor oamenilor muncii, a organelor de 
sindicat și U.T.C. privind asigurarea 
bazei materiale a punctelor de docu
mentare politico-ideologică. în acest 
scop, să se înscrie în bugetele anuale 
sumele care sînt necesare pentru a- 
bonamente, cărți și aparatură de pro
pagandă :

— in ce privește componenta con
siliilor de educație politică si cultură 
socialistă, socotesc că. la nivelul mu
nicipiilor reședință de județ, unul

dintre vicepreședinți ar trebui să fie 
inspector școlar, pentru a coordona 
și răspunde de activitatea în rindul 
elevilor și cadrelor didactice. La mu
nicipii. din consiliile amintite să facă 
parte și președintele consiliului ele
vilor din cadrul comitetului munici
pal de partid ;

— tematica învățămîntului politico- 
ideologic pentru cadrele didactice de 
toate categoriile să fie cit mai apro
piată de cerințele pregătirii lor pro
fesionale, pentru a se unifica astfel 
sistemul de cunoștințe provenite de 
la Centrul de perfecționare a cadre
lor didactice și învătămîntul politic ;

— în programa tuturor cursurilor 
învățămîntului politico-ideologic să 
fie prevăzute teme inspirate din tre
cutul glorios de luptă al poporului și 
al clasei muncitoare.

Ion ISPAS
secretar
al Comitetului municipal de partid 
Buzău

organism obștesc cu grupe de lucru 
pe categorii de muzee. în care să se 
dezbată tematicele și toate inițiativele 
menite să îmbunătățească conținutul 
și prezentarea expozițiilor. De ase
menea, pentru ca muzeele să devină 
adevărate centre științifice de infor
mare și propagandă, propun să se 
înființeze oficii pedagogice și cabi
nete metodice pentru munca cu pu
blicul.

în scopul activizării schimbului cu 
străinătatea și al popularizării țării 
noastre prin expoziții, propun consti
tuirea unui sistem de „muzee înfră
țite" de același profil din diferite 
țări, care să facă schimb de specia
liști. publicații și expoziții.

De asemenea, se dovedește nece
sară preluarea de către o editură a 
sarcinilor legate de publicațiile mu
zeale (ghiduri. cataloage, monografii, 
pliante etc.), astfel ca acestea să a-

pară mai regulat, în mai multe limbi, 
cu un conținut mai elevat si într-o 
ținută grafică corespunzătoare.

Socotesc că este cazul să se treacă 
la elaborarea unui statut al muzeelor 
în care să fie reglementate toate as
pectele activității (cercetare, conser
vare și valorificare) legate de patri
moniu. avînd în vedere deopotrivă 
și muzeele sătești sau colecțiile for
mate de iubitori ai culturii patriei 
noastre. Astfel, instituțiile respective 
și-ar putea spori mai mult eficiența 
instructiv-educativa.

Pentru valorificarea științifică a 
patrimoniului civilizației si culturii 
populare, mi se pare a fi de o mare 
necesitate predarea etnografiei intr-o 
secție specială, la universitate.

Dr. Cornel IRIMIE
directorul Muzeului Brukenthal 
Sibiu

IPe drumul forestier Valea 
Bistrei, județul Alba, tractoris
tul Simion Todea manevra un 
tractor cu lamă, cu care trans-

I porta bușteni la rampa de în
cărcare a sectorului de exploa
tare forestieră Cîmpeni. Nu

I executa pentru prima dată ase
menea manevră. La un mo
ment dat insă, roata din spate 
a tractorului a trecut peste an

I buștean. Fiind strîmb, lemnul 
s-a răsucit violent și l-a izbit 
pe muncitorul Vaier Jurg, care

I privea, neatent, manevra trac
toristului. In urma loviturii, a 
decedat

j Mistrețul
I era... vacă

SPICUIRI DIN PROPUNERILE PRIMITE LA REDACȚIE

Muzeul — mai intens folosit în educarea maselor
Pentru afirmarea mai puternică a selor. socotesc că ar fi necesară con-

muzeelor ca pirghii de educare a ma- stituirea unui consiliu al muzeelor,

Gheorghe Petcovici, președintele 
Comitetului de cultură si educație 
socialistă al orașului Alexandria : 
Socotesc necesar ca în orașele unde 
există atît biblioteci ale așezăminte
lor culturale, cit si ale sindicatelor, 
așa cum sînt la Alexandria și Turnu- 
Măgurele, să se creeze biblioteci 
unice. în felul acesta se vor putea 
asigura un fond corespunzător de 
carte beletristică și științifică, pre
cum și organizarea unor acțiuni uni
tare si eficiente de popularizare și 
prezentare a cărților.

Anatolie Mehic. secretarul co
mitetului de partid al Șantierului na
val Galați : Cred că ar fi bine ca fie-

care cursant al învățămîntului politi
co-ideologic să primească la ter
minarea perioadei unitare de studiu 
de 3 ani un document care să ateste 
gradul de pregătire, calificativul ob
ținut. interesul pe care l-a demon
strat in această perioadă pentru pro
pria sa pregătire politico-ideologică. 
Cred că instituirea acestui act va de
termina un plus de emulație in pre
gătire, un prilej de mîndrie pentru 
cel în cauză.

Prof. Dumitru Atudoroaie. liceul 
„A. T. Laurian" din Botoșani : Mu
zeul de istorie trebuie să fie integrat 
deplin în predarea lecțiilor de isto
rie. ca si cabinetele școlare.

Cu noaptea-n cap, Loghin 
Ciordaș, din Poiana Codrului, 
județul Satu-Mare, a bătut la 
ușa brigadierului silvic Ion 
Birsan:

— Scoală, 
de-ți ia vaca 
durii, că nu 
pușcat-o...

Brigadierul 
greu și, văzind că nu 
de vaca lui, nu numai 
întreprins nimic, dar a anunțat 
și cu intirziere organele de mi
liție. Din această cauză, cerce
tările au decurs mai anevoios, 
pină cind a fost totuși prins 
făptașul. Era chiar Loghin Cior
daș, „binevoitorul" care „desco
perise" vaca ucisă și care-l a- 
nunțase pe brigadier. „Am luat 
vaca drept mistreț" — a recunos
cut el spăsit. Și a mai recunos
cut că tot el, in urmă cu vreo 
doi ani. tot dintr-o asemenea 
„confuzie", impușcase... un bivol.

omule, și du-te 
din marginea pă- 

știu cine ți-a im-

silvic s-a trezit cu 
e vorba 
că nu a

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„ScinteiF
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului R. P. Albania

CEA DE-A 75-A CONFERINȚĂ ANUALĂ

A PARTIDULUI LABURIST DIN MAREA BRITANIE

Mesajul de salut al P. C. R.

în alocuțiunea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor, ambasadorul 
NISIP KAțI a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, un salut 
si urări cordiale din partea președin
telui Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania.

..în cursul celor 32 de ani de pu
tere populară — a subliniat ambasa
dorul R. P. Albania — talentatul po
por român a obținut, prin muncă 
neobosită, mari succese în toate do
meniile vieții și a deschis noi per
spective pe calea transformărilor 
politice, economice și sociale. Poporul 
albanez a urmărit cu interes succe
sele poporului frate român și ii urea
ză din toată inima victorii tot mai 
mari în munca sa pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a tării și întărirea ar
monioasă a patriei sale".

..între poporul albanez și poporul 
român — a arătat în continuare vor
bitorul — există o veche prietenie 
tradițională, călită în marea luptă pe 
care cele două popoare ale noastre 
au dus-o pentru libertate, indepen
dentă națională și progres. îmi ex
prim convingerea că această priete- 

ie se va dezvolta si în viitor, spre 
linele lor comun".

în încheiere, ambasadorul R. P. 
Albania a dat expresie hotărîrii sale

Vizita vicepreședintei A- 
sociației Femeilor din Iran. 
Luni a sosit în Capitală doamna Fa- 
rideh Diba, vicepreședintă a Asocia
ției Femeilor din Iran, mama Ma
iestății Sale Imperiale Farah, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Femeilor face o vizită în țara 
noastră.

Doamna Farideh Diba este înso
țită de Djahanbany, senator.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Lina Ciobanu, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, Tamara Dobrin, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Erau de față Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, 
cu soția, membri ai ambasadei.

Simpozionul internațional 
de hidraulică, or§anizat sub 
egida Asociației internaționale de 
cercetări hidraulice (A.I.R.H.), de 
Institutul de cercetări hidrotehnice, 
și-a început luni, la București, lu
crările. Participă specialiști români 
în domeniile gospodăririi apelor, hi
droenergeticii și îmbunătățirilor fun
ciare, precum și invitați din Bulga
ria. Franța. R.F. Germania, Italia, 
Polonia, S.U.A. și U.R.S.S.

Șimpozionul, avihd .Ca t'eirij.'„Sta
bilitatea mișcării fluidelor ' in siste
mele hidraulice cu regulatoare auto
mate", iși propune evidențierea celor 
mai noi rezultate ale cercetării teo
retice și experimentale în domeniul 
amenajărilor hidrotehnice. în acest 
sens, lucrările și dezbaterile vor per
mite un util schimb de experiență 
în ceea ce privește proiectarea și 
exploatarea sistemelor hidrotehnice 
moderne cu comandă automată, con
dițiile și, în special, stabilitatea în

O SPORT • SPORT e SPORT O SPORT O SPORT • SPORT

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
titrăm în miezul sezonului fotba

listic de toamnă — turul campiona
tului national se apropie de jumă
tatea lui. in cupele europene se cern 
în aceste zile echipele pentru etapa 
a doua, formația reprezentativă a 
României va intra spre sfîrșitul săp- 
tămînii în pregătiri pentru meciul 
revanșă cu aceea a Cehoslovaciei (6 
octombrie), se apropie și partida Spa
nia — Iugoslavia (10 octombrie), 
partidă de al cărei rezultat sintem 
direct interesați.

în etapa a Vil-a a campionatului 
national, Dinamo a învins la Hune
doara pe Corvinul cu 2—0. Sportul 
studențesc pe Politehnica Timișoara 
cu 1—0. Steaua pe F.C.M. Reșița cu 
3—1. iar F.C. Argeș pe F.C.M. Galați 
cu 1—0. Echipele învingătoare se află 
în această ordine în fruntea clasa
mentului general : 1. Dinamo — 12 
p ; 2. Sportul studențesc — 11 p ; 3. 
Steaua — 9 p ; 4. F.C. Argeș — 9 p. 
Totuși, situația de mai sus nu e per
fect limpede, atit Sportul studențesc 
cit si Steaua avind fiecare cite un 
meci restant. De altfel, nu mai pu
țin de cinci echipe, din cele 18 ale 
diviziei A. sînt în urmă cu cite una 
sau două partide. Prima dintre res
tanțe se va șterge joi. 30 septembrie, 
eind va avea loc jocul Jiul — F.C.M. 
Reșița ; celelalte n-au fost încă re- 
programate. Etapa viitoare in divizia 
A se va desfășura la 10 octombrie, 
iar rezultatele meciurilor Dinamo — 
F.C. Argeș, F.C. Constanța — Spor
tul studențesc și S.C. Bacău — Steaua 
ar putea afecta ordinea primelor pa
tru din clasament.

în etapa trecută, la Craiova 
s-a produs o reintrare mult aș
teptată. subliniată și prin două 
goluri, a jucătorului Marcu. iar, 
in final. Universitatea — Rapid 
3—0. La Arad. U.T.A. — Jiul 3—2, 
la Oradea, F. C. Bihor — F. C. Con
stantă 2—1. la București, Progresul — 
A.S.A. 0—1. Clasamentul in partea de 
mijloc arată astfel : 5. U.T.A. — 8 p. ; 
6. Univ. Craiova — 7 p. ; 7. Politeh
nica Timișoara 7 p. Ele sint urmate 
de un grup de șase alte echipe, cu 
cite 6 puncte fiecare, departajate prin 
golaveraj, pe locurile 8—13 : A.S.A., 
S. C. Bacău. Corvinul, Rapid. F. C. 
Bihor și Progresul. Printr-o victorie 
la Iași, Politehnica — S. C. Bacău 
3—0, ieșenii „au urcat" pe locul 14. cu 
5 p., același număr de puncte întru- 
nindu-I echipele F.C.M. Reșița. Jiul 
și F. C. Constanta. Ultima, pe mai 
departe. F.C.M. Galați, cu un singur 
punct și nici o victorie ; totuși, dato
ria gălătenilor este să spere, să lupte 
și. firește, să joace mai bine : în vii
toarele patru etape vor avea trei par
tide „acasă" !

Patru dintre cele cinci echipe ro
mânești angajate în primul tur al 
cupelor europene vor juca miine 
meciurile revanșă pe terenurile ad
versarilor : C.S.U. Galati, la Porto, cu 
Boavista (in tur. 2—3). Sportul stu
dențesc, la Atena, cu Olympiakos 
(3—0) ; Dinamo, la Milano, cu A. C. 
Milan (0—0) ; A.S.A., la Zagreb, cu 
Diriamo (0—1). in tară, la București, 

de a depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Albania, dintre 
poporul român și poporul albanez.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. președintele 
Republicii Socialiste România. Mulțu
mind cordial pentru salutul și urările 
ce i-au fost transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a adre
sat. la rîndul său, președintelui Pre
zidiului Adunării Populare și po
porului albanez un salut călduros și 
cele mai bune urări de noi succese 
în dezvoltarea și înflorirea Albaniei 
socialiste.

„Constatăm cu satisfacție — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
relațiile de prietenie tradițională 
dintre poporul român și poporul al
banez, cimentate în lupta lor pentru 
libertate și independentă națională, 
s-au consolidat continuu și au că
pătat un conținut nou în anii puterii* 
populare. Profundele transformări 
revoluționare înfăptuite în țările 
noastre creează posibilități tot mai 
mari pentru extinderea și diversifi
carea colaborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Albania, în intere

Cronica zilei
funcționare a acestor sisteme. Vor fi 
discutate, de asemenea, modalități 
de aplicare a tehnicii electronice și 
calculatoarelor în introducerea pe 
scară largă a automatizării și dispe- 
cerizării în activitatea hidrotehnică.

Cu prilejul aniversării Zi
lei Armatei populare un
gare kuni seara la Casa centrală 
a armatei a avut loc o adunare con
sacrată aniversării Zilei Armatei 
populare ungare, la care au partici
pat generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost prezenți Gyorgy 
Biczo, ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare în țara noastră, membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de con
traamiralul Iosif Pricop, care a rostit 
un cuvint de salut.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonelul Joszef Lukacs, 
atașatul militar și aero al R.P. Un
gare la București.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi 6 fotoexpoziție și filme în- 
fățișînd aspecte din viața și activi
tatea militarilor Armatei populare 
ungare.

Cu același prilej, atașatul militar 
și aero al R.P. Ungare s-a intilnit 
cu militari din două unități ale ar
matei noastre.

O delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Adalbert Crișan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secrețar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.. a 
efectuat, la invitația C.C. al P.C.B., 
o vizită în schimb de experiență in 
R.P. Bulgaria. între 20 și 27 septem
brie a.c. Cu acest prilej, delegația a 
avut discuții la comitete județene de 
partid si al orașului Sofia, la minis
tere și alte organe centrale, a vizitat 

pe stadionul propriu, echipa cam
pioană a României. Steaua, va în- 
tilni, miine. de la ora 15. pe cam
pioana Belgiei. F. C. Bruges (în tur 
1—2). Belgienii, sosiți ieri după-a- 
miază, s-au antrenat vreme de o oră 
pe stadionul Steaua și arată intenția 
că ar putea juca cu două „vîrfuri" 
— Davis și Lambert. La Steaua va 
reintra sigur Ion Dumitru, totuși, 
atit compoziția liniei de mijlocași, cît 
și aceea a înaintării se vor preciza 
abia în ziua meciului. Definitivarea 
se va produce în funcție de. recupe
rarea aripilor obișnuite din campio
natul trecut (probabil cu Zamfir pe 
aripa stingă), normală fiind dorința 
Stelei de a juca ofensiv, pe măsura 
stilului în formare la această echipă.

La capitolul întilnirilor internațio
nale vă mai informăm că pregătirile 
lotului reprezentativ pentru jocul de 
la Praga vor începe vinerea viitoare 
și că meciul dintre echipele de 
tineret ale României și Cehoslova
ciei se va desfășura la Drobeta- 
Turnu Severin, marți. 5 octombrie.

Trecind la divizia B. observăm in 
seria I că Petrolul Ploiești (antre
nor V. Stânescu) cîștigă pe mai de
parte maximum de puncte — pină in 
prezent 12 p. din 6 partide — în eta
pa trecută : Ceahlăul Piatra Neamț 
Petrolul 2—3. Din păcate, nu știm 
exact la cite puncte difereriță se* află 
principala rivală a Petrolului, fiindcă 
meciul echipei F.C. Brăila a fost a- 
mînat. motivarea ținînd de un tur
neu al brăilenilor în străinătate. 
Practica aminărilor de meciuri co
boară deci de la „A" la „B“. trece 
chiar de la fotbal la alte sporturi, de 
pildă. în domeniul handbalului sau 
al voleiului.

în seria a Il-a, Voința București 
domină surprinzător campionatul, cu 
11 puncte. Ultima victorie : Voința — 
Chimia Rm. Vîlcea 1—0. Fostele divi
zionare A Chimia (8 p) și Steagul 
roșu (7 p.) au început mai slab în
trecerea, ca și Dinamo Slatina (6 p.) 

ÎN CÎTEVA
• Timp de două zile, în împrejuri

mile pitorești ale comunei Gurahont 
(județul Arad) s-au desfășurat între
cerile celei de-a IV-a ediții a con
cursului interjudețean de radiogo- 
niometrie „Vinătoare de vulpi", do
tat cu cupa de cristal transmisibilă 
„Laurii Zărandului". La căpătui 
unor pasionante întreceri, cei mai 
buni concurenți s-au dovedit a fi : 
la băieți — Emil Gabor (liceul Gura
hont), Dorel Dragoș (Casa pionieri
lor Arad), Călin Cojocaru (liceul 
Gurahonț) : la fete — Ana Iuhasz 
(Casa pionierilor Arad). Mariana 
Csapo (Casa pionierilor Pecica), Ma- 
rioara Cilan (Casa pionierilor Pin- 
cota). Locul I și cîștigători ai cupei 
de cristal „Laurii Zărandului" sint 
componentii echipei liceului teoretic 
diiî Gurahont. urmați de concuren- 
ții de la Casele pionierilor din Arad 
și din Pîncota. (Constantin Simion, 
coresp. „Scinteu").

sul poporului român și poporului al
banez. al cauzei păcii și colaborării 
între națiuni",

„Oamenii muncii din România — a 
spus în continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cunosc și se bucură 
sincer de realizările remarcabile ob
ținute de poporul prieten albanez în 
dezvoltarea economică, socială și cul
turală a țării Ca prieteni sinceri îi 
urăm noi și mari succese pe calea 
propășirii multilaterale a patriei".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
albanez succes în îndeplinirea misiu
nii sale și l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire tovă
rășească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Populare Albania.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, și Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat. Au fost, de asemenea, pre- 
zenti membri ai Ambasadei R. P. 
Albania la București.

întreprinderi și șantiere de construc
ții. La 27 septembrie, delegația a fost 
primită la Comitetul Central al Par
tidului Comunist Bulgar, de tova
rășul Ivan Primov, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. *

★
A părăsit definitiv Capitala Osman 

Derinsu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Turcia 
în Republica Socialistă România, 
care și-a încheiat misiunea în țara 
noastră.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, luni seara a 
avut loc. în studioul Radiotelevi- 
ziunii Române, concertul de gală 
al Orchestrei de cameră a Radiotele- 
viziunii Iraniene. Dirijorul concertu
lui a fost Loris Tjeknavorian, iar 
solist violonistul Aii Forough, elev 
al lui David Oistrah și Andre Ger- 
tler. In programul prezentat au fi
gurat creații de Purcell, C. Ph. Em. 
Bach, Haydn, A. Roussel și H. Far- 
hat. în continuarea turneului in țara 
noastră, formația camerală iraniană 
va mai concerta la Sibiu și Cluj- 
Napoca.

★
„Ultimele zile ale verii", este o 

nouă creație care vine să reprezinte 
un gen pe deplin consacrat al cine
matografiei noastre — filmul de ac
tualitate. în prezența realizatorilor, 
a alțor cineaști, ca și a unui nu
meros public iubitor al celei de-a 
șaptea arte, pelicula a’ffost prezCn- 
tată. In* premieră, lunl- seara, la ci
nematograful „Scala" din Capitală. 
In aceeași seară a avut loc premie
ra filmului documentar românesc 
„Poarta albastră a țării".

★
La Galeria de artă fotografică din 

Capitală s-a deschis luni după- 
amiază expoziția lui Pedro Luis 
Raota, artist fotograf din Argentina, 
care se bucură de un frumos presti
giu în lumea fotografiei de artă.

și. în special. F.C. Șoimii (4 p.). Deși 
invinsă de Minerul Cavnic, cu 3—2, 
Olimpia Satu-Mare continuă să con
ducă in seria a IlI-a, insă C.F.R. Ti
mișoara a egalat-o in privința punc
telor. cite 9 p. fiecare. Celelalte foste 
divizionare A. C.F.R. (7. p.) și Uni
versitatea (5 p.). în partidă derbi la 
Cluj-Napoca 1—0. par să se adapteze 
mai greu la noua situație ; de ase
menea. F.C. Baia Mare (5 p.). după 
ce a pierdut și pe extrema Lupău, iși 
reface cu dificultate formația.

La polo, din nou egalitate. 2—2. în 
meci derbi Dinamo — Rapid. La 
handbal, alt derbi, alt scor egal, 
Minaur — Dinamo București 13—13. 
în clasament conduce Dinamo, dar, 
după șase etape, numai această echi
pă a jucat șase partide: toate celelalte 
11 formații au astăzi între una și 
trei restanțe, abatere puțin obișnu.- 
tă in campionatul nostru de handbal! 
Totuși, faptul cel mai neplăcut, cu 
totul nesportiv, s-a petrecut pe tă- 
rimul rugbiului. O fi rugbiul un 
sport foarte bărbătesc, dar ca un 
meci să se încheie printr-o încăie
rare generală, aceasta nu se poate 
admite. Factorii competent! — fe
derația și cluburile — au datoria 
să-i pedepsească exemplar pe auto
rii actelor antisportive de la meciul 
Steaua — Sportul studențesc, meci 
întrerupt — in minutul 46 ! — de că
tre arbitru !

în încheiere, să trecem la judo, 
sport în care lupta corp la corp este 
permisă, firește, in cadrul unor re
guli precise și foarte sportive, men- 
ționînd victoriile a doi dintre repre
zentanții noștri la campionatele in
ternaționale de tineret ale Româ
niei : Toma Mihalache (cat. mijlocie) 
și Cristian Coteanu (cat. grea). Ce
lelalte titluri au fost ciștigate de 
H. Zorichta (Polonia). D. Veret 
(Franța) și H. Pleizler (Olanda).

V. MIRONESCU

RÎNDURI
• Tenis la Los Angeles (S.U.A.) : 

Gottfried — Năstase 2—6, 6—4, 7—5, 
iar Ashe — Ramirez 6—3. 6—3. Deci, 
o finală „americană" a turneului : 
Arthur Ashe — Brian Gottfried.

• La Roma. în „Cupa Davis" : Ita
lia — Australia 3—2. cu meciul ve
detă Panatta — Newcombe 5—7. 8—6. 
6—4, 6—2. Astfel, echipa italiană s-a 
calificat în finala „Cupei Davis" — 
ediția 1975—1976.

• Boxerul brăilean Niță Robu a 
învins la puncte pe H. Srednicki (Po
lonia). cîștigînd locul întîi in cadrul 
categoriei muscă la „Memorialul Pro- 
haska" din Cehoslovacia.

• La Odesa (U.R.S.S.). într-uri 
turneu de handbal pentru echipe fe
minine : Iugoslavia — R. D. Germana 
14—9 și U.R,S.S. — Cehoslovacia 
17—14,

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu prilejul investirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Liban, am plăcerea de a vă transmite, din partea poporului român 
Si a mea personal, calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului libanez 
prieten, multă prosperitate și pace.

îmi exprim speranța că se va ajunge la încetarea cît mai grabnică a con
fruntărilor militare, la restabilirea păcii și liniștii, asigurindu-se unitatea și 
integritatea teritorială, independența și suveranitatea națională a statului, 
astfel ca poporul libanez să-și poată relua activitatea normală.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare existente între Repu
blica Socialistă România și Republica Liban se vor dezvolta, in continuare, 
in interesul popoarelor noastre, al cauz°i păcii si int°legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc. Excelență, pentru amabilele felicitări și caldele urări 
transmise cu prilejul celei de-a paisprezecea aniversări a revoluției. La 
rindul meu. vă urez multă fericire personală, iar poporului român prieten — 
progres și prosperitate, dorind ca relațiile prietenești dintre cele două țări 
să se dezvolte continuu.

Locotenent - colonel
IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMDI
Președintele Consiliului Comandamentului 

al Republicii Arabe Yemen,
Comandant Suprem al Forțelor Armate

Vizita vicepreședintelui Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S., V. A. Kirillin

• încheierea convorbirilor oficiale • Semnarea unui 
protocol privind dezvoltarea colaborării româno- 

sovietice în domeniile științei și tehnologiei
Luni s-au încheiat convorbirile ofi

ciale dintre tovarășii -Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al guvernu
lui. și V.A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică. Au participat 
tovarășii Ion Ursu. președintele Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie. Octavian Groza, prim- 
vieepreședinte al C.N.S.T.. Emilian 
Rodean. vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nucleară, 
Șerban Titeica. vicepreședinte al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia. cadre de conducere din C.N.S.T., 
C.S.E.N. și institute centrale de cer
cetare.

Au luat parte acad. Telikov Ale- 
xandr Ivanovici, directorul general al 
Institutului central de cercetări pen
tru construcții de mașini grele al

★

Tovarășul Gheorghe Oprea a oferit 
un dineu în cinstea delegației sovie
tice conduse de tovarășul V. A. Ki
rillin. w |

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Giosan. președin
tele Academiei de științe agricole si 
silvice. Ion Ursu. președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, celelalte persoane oficia-

2

v r e me a
Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pină la potrivit. în 
cursul dimineții, în sudul Crișanei, 
izolat, s-a produs ceață. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între 11 grade 
la Ocna Șugatag și 20 de grade la 
Răuți, Banloc, Moldova Veche și Bozo- 
vici. In București; Vreme frumoasă, cu

Supravegherea medicală
a preșcolarilor și școlarilor

Compartimentul de resort din Mi
nisterul Sănătății a adoptat un plan 
de măsuri privind supravegherea 
medicală a preșcolarilor și școlarilor. 
Astfel, cu regularitate se va efectua, 
in dispensarele teritoriale, examina
rea complexă a copiilor între 1 și 6 
ani. precum și a celor aflați in pra

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Film artistic : „Anna Karenina". 
11,50 Față în față.
12,05 Bijuterii muzicale. Pagini din pre- 

clasicismul muzical.
12.30 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 „Au chipul munților, eroii" — 

spectacol de poezie, realizat la 
Monumentul eroilor de la Păuliș 
— Arad, în colaborare cu Comite
tul județean de cultură și educa
ție socialistă și cu Consiliul ju
dețean al sindicatelor Arad.

17,25 Roman-foileton : Țăranii. Episo
dul 12. — „întoarcerea".

18,15 Atenție la... neatenție !
18,35 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.

Colaborarea 
româno- 

(Urmare djn pag. I)
Evidențiind creșterea influentei so

cialismului în evoluția lumii contem
porane, în lupta pentru libertate și 
un viitor mai bun al omenirii, dialo
gul a subliniat în același timp în
semnătatea mișcării de nealiniere ca 
factor de pace, de democratizare a 
relațiilor internaționale. Țări în curs 
de dezvoltare. România și Laosul con
sideră că a sosit timpul să se adopte 
măsuri practice și eficiente pe linia 
spre făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, potrivit cerin
ței stringente vizînd lichidarea sub
dezvoltării. promovarea progresului 
economic al tuturor popoarelor. în
semnătatea făuririi securității euro
pene pentru afirmarea liberă a fie
cărei națiuni de pe continent, nece
sitatea de a se trece la stăvilirea 
cursei înarmărilor, la măsuri concre
te de dezarmare generală și in pri
mul rind de dezarmare nucleară, ce
rința ca O.N.U. să-și sporească efi
ciența în soluționarea problemelor 
internaționale ce preocupă omenirea 
— toate aceste teme majore și-au 
găsit o amplă abordare în cadrul dia
logului româno-laoțian.

Academiei de științe a U.R.S.S.. Koz
lov Nikolai Pavlovici. șef de sector 
la Departamentul de științe al C.C. 
al P.C.U.S., acad. Nemetkin Nikolai 
Serghevici, directorul Institutului de 
sinteze petrochimice al Academiei de 
științe a U.R.S.S.. cadre de condu
cere din Comitetul de Stat pentru 
Știință și Tehnică, din institute cen
trale de cercetare.

A fost prezent B.I. Minakov. în
sărcinat. cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Ion Ursu și V.A. Kirillin au 
semnat protocolul privind dezvolta
rea colaborării și cooperării in do
meniile științei și tehnologiei intre 
România și Uniunea Sovietică.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

★

le române și sovietice participante 
la convorbiri.

A participat B. I. Minakov. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București.

★
în cursul zilei de luni, oaspeții so

vietici au vizitat institute de cerce
tări și proiectare din județul Pra
hova.

(Agerpres)

| HAius a -kfivt
cerul sențn., Vjnțul a suflat 
rai slab.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 septembrie și 1 octombrie. In țară: 
Vreme în general frumoasă și în în
călzire. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în nordul țării unde, 
izolat, vor cădea ploi slabe. Vîntul va 
sufla slab. Pe alocuri, în primele di
mineți, se va produce ceață. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 și 11 grade, iar 
maximele între 17 și 25 de grade. In 
București: Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab. Temperatura în creștere 
treptată.

gul școlarizării. Concomitent se vor 
face investigații ale regimului de via
tă și de muncă al elevilor, in vederea 
depistării factorilor de suprasolicita
re. cu scopul promovării celor mai 
eficace măsuri de ocrotire a sănătății 
tinerei noastre generații.

(Agerpres)

19,05 Telecronică pentru pionieri. Pre
zintă : Andreea Parmac.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Doctor fără 

voie" de J. B. P. Moliere. Adapta
rea pentru TV — Cornel Popa și 
Valentin Plătăreanu. în distribu
ție : Amza Pellea, Ion Lucian, 
Ileana Stana-Ionescu, Marian Hu- 
dac, Ștefan Tapalagă. Valentin 
Plătăreanu, Mihai Fotino, Matei 
Alexandru. Tamara Buciuceanu- 
Botez, Anca Pandrea, Mihai Mălai- 
mare, Cristian Molfeta. Scenogra
fia : Elena Forțu. Redactor : Ioana 
Prodan. Regia artistică ; Cornel 
Popa.

21.40 Publicitate.
21,45 Invitați în studioul 3.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Ora științei și tehnicii.
20.40 Tezaur de cîntec românesc.
20,55 Bucureștiul — centru al creației 

tehnico-științifice românești.
21.15 Telex.
21.20 Vîrstele peliculei.

multilaterală 
laoțiană

Convorbirile au constituit o nouă 
afirmare a politicii de solidaritate a 
României și Laosului cu țările ce 
și-au cucerit recent independenta și 
libertatea, cu lupta tuturor popoare
lor pentru afirmarea dreptului lor de 
a-și decide de sine stătător destinele, 
in acest cadru fiind subliniat spri
jinul acordat admiterii Republicii So
cialiste Vietnam și Republicii Popu
lare Angola Ia O.N.U.. precum și 
eforturilor R.P.D. Coreene vizind 
unificarea pașnică, independentă a 
patriei, fără amestec din afară. în 
același spirit, condamnînd politica 
rasistă a regimurilor de la Pretoria și 
Salisbury, cele două părți au subliniat 
din nou hotărirea lor de a sprijini 
activ lupta de eliberare națională din 
Rhodesia și Namibia, din toate ță
rile ce se mai află sub dominație 
colonială.

Saluți nd cu vie satisfacție rezulta
tele rodnice ale convorbirilor purtate 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane, poporul român 
este convins că dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor bilaterale, in spi
ritul înțelegerilor convenite, este in 
folosul reciproc, al cauzei unității 
țărilor socialiste, al progresului și 
păcii.

Stimați prieteni,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al tu
turor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România, adresăm un 
cald salut prietenesc participau ti lor 
la Conferința anuală a Partidului 
Laburist din Marea Britanie, cla
sei muncitoare, poporului britanic.

Participarea reciprocă la congre
sele partidelor noastre constituie o 
expresie a bunelor relații statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist, îmbogățite și 
impulsionate prin întîlnirile și con
vorbirile rodnice dintre conducătorii 
celor două partide. Contactele frec
vente și dialogul activ ce se dezvol
tă între cele două partide joacă un 
rol important în promovarea colabo
rării dintre țările noastre, a priete
niei tradiționale dintre popoarele 
român și britanic, în extinderea con
lucrării dintre România și Marea 
Britanie pentru pace, destindere și 
colaborare in Europa și in Întreaga 
lume.

Apreciind rezultatele pozitive ob
ținute în dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-britanice, ne exprimăm con
vingerea că există încă largi posibi
lități pentru intensificarea și diversi
ficarea relațiilor dintre țările noas
tre în toate domeniile, a conlucrării 
dintre cele două partide și state în 
soluționarea pozitivă a problemelor 
internaționale majore.

Viata internațională contemporana 
este caracterizată de transformările 
revoluționare profunde, sociale și 
naționale, care se produc ca urmare 
a acțiunilor tot mai viguroase ale 
maselor populare pentru pace, inde
pendență națională și progres social, 
împotriva politicii imperialiste de 
tortă, agresiune și dominație, pentru 
lichidarea totală a colonialismului, 
a politicii de discriminare rasială 
și apartheid, pentru respectarea 
dreptului popoarelor de a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale, de a-si alege 
liber calea dezvoltării, potrivit aspi
rațiilor lor.

O cerință imperioasă a păcii, 
securității și progresului lumii con
temporane o constituie lichidarea 
fenomenului subdezvoltării, a deca
lajelor dintre țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare, instaura
rea intre toate statele a unor relații 
noi, echitabile, din care să fie ex
cluse orice inegalitate, asuprire și 
exploatare și care să asigure dezvol
tarea tuturor țărilor, in primul rind 
a celor în curs de dezvoltare, edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale.

în condițiile actuale, cînd conti
nuarea și intensificarea cursei înar
mărilor absoarbe mijloace si resurse 
materiale și umane uriașe, constitu
ind o povară tot mai grea pe umerii 
popoarelor și o gravă amenințare Ia 
adresa păcii, securității și cursului 
destinderii internaționale, aflat încă

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

★
Tovarășul Gheorghe Pană, ’mem- , 

bru al Comitetului Politic Exeeutiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con- . 
siliului Central al U.G.S.R.. repre
zentantul P.C.R. Ia Conferința anua
lă a Partidului Laburist din Marea 
Britanie. s-a intilnit la Blackpool cu 
primul ministru James Callaghan, 
liderul Partidului Laburist. Cu acest 
prilej, a fost transmis premierului 
britanic. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, un 
cordial mesaj de salut. împreună cu 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate pentru poporul 
britanic. Mulțumind pentru mesa], 
premierul James Callaghan a rugat, 
la rindul său. să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un

Luni la Blackpool 
au inceput lucrări’e 
celei de a 75-a Con
ferințe anuale a Parti
dului Laburist din Ma
rea Britanie. la care 
participă peste 1000 
delegați, reprezentând 
6.5 milioane membri. 
Sint prezenți in cali
tate de invitați re
prezentanți ai unor 
partide socialiste, so- 
cial-democrate și co
muniste dintr-un șir 
de țări. Partidul Co
munist Român este 
reprezentat de tovară
șul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetu

lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

încă din prima sa 
ședință, conferința la
buristă a inceput să 
dezbată punctele în
scrise pe ordinea de 
zi : Raportul Comite
tului erecutiv natio
nal ; „Programul la
burist. pentru Anglia 
— 1976“ ; documentul 
intitulat „Următorii 
trei ani" in care comi
tetul executiv relevă 
prioritățile pentru pe
rioada următoare.

Totodată au avut loc

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P CHINEZĂ

Prin muncă neostenită 
recolte-record

Potrivit datelor publicate pină 
acum, in R. P. Chineză a fost obți
nută și in acest an o recoltă de 
vară foarte bună, producția glo
bală atingind un nou nivel-record. 
Astfel, dacă din cele douăzeci și 
patru de provincii, regiuni autono
me și zone producătoare tradițio
nale de cereale de vară, citeva au 
înregistrat, datorită unor calami
tăți naturale mai mari, doar o pro
ducție egală cu aceea a anului 
trecut, cea mai mare parte dintre 
ele — cum sint Pekin. Tiențin, 
Șanhai, provinciile Shandun, Ho
nan. Liaoning. Țiangsu. coridorul 
Kansu și altele — au cunoscut 
creșteri considerabile ale recoltelor.

In perioada însămințărilor, partea 
ie nord a tării era afectată de o 
puternică secetă, in timp ce zonele 
d'n bazinele fluviilor Iangtze și 
Huaihe, ca și provinciile Shensi și 
Kansu cunoșteau ploi intermina
bile : de asemenea, in cursul iernii 
trecute și al primăverii ce a urmat, 
regiunea Șanhaiului. provincia 
Țiangsu și alte zone meridionale au 
cunoscut o temperatură scăzută, rar 
intilnită in aceste părți ale tării. La 
mijlocul lui aprilie, în perioada 
înfloririi plantelor, cea mai mare 
parte a‘ regiunilor din est. sud-vest 
și centru-sud au înregistrat tempe
ratura de primăvară cea mai scă
zută din ultimii treizeci de ani. 
în aceste condiții, masele de țărani 
și cadrele de specialiști de la 

abia la început, se impune cu acui
tate trecerea la realizarea unor mă
suri concrete în domeniul dezarmării, 
în primul rind. al dezarmării nu
cleare.

Ca tară europeană. România acor
dă o importantă deosebită edificării 
securității și cooperării în Europa, 
în perioada care a trecut după con
ferința de la Helsinki s-a făcut pu
țin pentru soluționarea problemelor 
complexe ale continentului euro
pean : de aceea este necesară inten
sificarea eforturilor pentru aplicarea 
integrală in viată a angajamentelor 
asumate de statele participante prin 
Actul final, pentru dezvoltarea cola
borării economice, tehnico-știintifice. 
culturale, umanitare și în alte do
menii și îndeosebi pentru a se trece 
neintîrziat la stabilirea si aplicarea 
unor măsuri efective de dezangajare 
militară și de dezarmare pe conti
nent — condiție indispensabilă a con
solidării cursului destinderii, a întă
ririi păcii și edificării securității in 
Europa.

Plecînd de la rolul și responsabili
tatea ce revin guvernelor^și popoare
lor europene, partidelor muncitorești, 
tuturor forțelor democratice, iubi
toare de pace in edificarea securității 
și colaborării în Europa, ne expri
măm dorința de a dezvolta in conti
nuare dialogul și colaborarea dintre 
partidele și țările noastre. în ve
derea adîncirii destinderii și întăririi 
păcii pe continentul european, pen
tru statornicirea unui climat care să 
asigure dezvoltarea nestînjenită a 
fiecărui popor, la adăpost de orice 
agresiune și amestec din afară, pen
tru dezvoltarea, pe bază de egali
tate, de respect și avantaj reciproc, 
a relațiilor dintre toate statele conti
nentului.

Partidul Comunist Român acordă o 
Importanță deosebită întăririi înțele
gerii și colaborării tuturor partidelor 
muncitorești, a tuturor forțelor liber
tății, democrației și progresului In 
lupta pentru stingerea pe calea tra
tativelor a tuturor surselor de încor
dare și conflict, pentru instaurarea 
unor relații internaționale noi. bazate 
pe deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne, renunțarea 1a forță »i 
la amenințarea cu forța în raportu
rile dintre state, peptru construirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Stimați prieteni.
Ne exprimăm și cu acest prilej do

rința de a dezvolta și în viitor co
laborarea cu Partidul Laburist din 
Marea Britanie, in interesul popoa
relor noastre, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale, al progresului 
tuturor popoarelor.

Adresăm Conferinței partidului 
dumneavoastră urările noastre de 
succes în desfășurarea lucrărilor.

*
călduros S.alut. prietenesc, iar po
norului roman urări dfe prosperitate 
și noi..progress,. . . j ■ ,De asemenea, tovarășul Gheorghe 
Pană a avut o convorbire cu Ronald 
Hayward, secretar general al Parti
dului Laburist. De ambele părți s-a 
exprimat satisfacția pentru lărgirea 
raporturilor 'Be colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Laburist din Marea Britanie. 
manifestindu-se dorința de a dez
volta aceste relații în interesul am
belor țări și popoare, al cauzei 
păcii și destinderii în Europa și in 
lume.

La întilniri și convorbiri a fost 
prezent ambasadorul României la 
Londra. Pretor Popa.

discuții pe marginea 
unor rezoluții referi
toare la diverse pro
bleme interne, intre 
care. în primul rind, 
situația economică. 
Președintele Partidu
lui Laburist. Tom 
Bradley, a declarat că 
„greutățile intîmpina- 
te de guvernul laburist 
au fost uriașe", dar că 
in prezent „economia 
a început să-și revină 
din recesiune". In con
secință. Tom Bradley 
a cerut partidului si 
sprijine guvernul la
burist în activitatea sa.

N. PLOPEANU

sate, puternic stimulate de chema
rea partidului de a asigura in orice 
condiții producții agricole sporite, 
nu și-au precupețit eforturile, au 
muncit cu tenacitate zile și nopți, 
au luptat cu dîrzenie împotriva ca
lamităților, reușind, in cele din 
urmă, să obțină o recoltă dintre 
cele mai abundente.

Trebuie subliniat, in același timp, 
că realizarea unor importante lu
crări hidraulice și de îmbunătățiri 
funciare a creat condiții favorabile 
pentru depășirea dificultăților a- 
mintite. După Conferința națională 
pentru generalizarea experienței 
faimoasei brigăzi fruntașe Dagiai, 
care a avut loc spre sfîrșitul anu
lui trecut, activitatea în cadrul co
munelor populare a cunoscut un 
avint deosebit în întreaga țară. La 
amplele lucrări care s-au desfășu
rat in cursul iernii și al primăverii 
au participat nu mai puțin de 130 
milioane de țărani, care au reali
zat o operă de transformare a na
turii la o scară uriașă.

Toate acestea ilustrează în mod 
e’ocvent marile însușiri creatoare 
ale oamenilor muncii de la sate, ale 
întregului popor chinez, hărnicia și 
spiritul de abnegație de care dă 
dovadă in înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Partidul Comunist Chi
nez pentru înflorirea continuă a 
țării pe calea socialismului.

I. TECUȚA
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Vizita primului ministru ai Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, în Austria

NAȚIUNILE UNITE VARȘOVIA

Președintele Austriei, Rudolf Kirchschlăger, l-a primit
pe primul

VIENA 27 (Agerpres). — Președin
tele federal al Republicii Austria, 
Rudolf Kirchschlăger. l-a primit, 
luni, pe primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste Românja, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, primul ministru român a 
transmis președintelui federal al 
Austriei și soției sale un călduros 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
succes, de progres și prosperitate 
pentru poporul austriac prieten.

Președintele federal al Austriei a 
rugat să se transmită, din partea sa 
și a soției sale, președintelui Nicolae 
Ceausescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului român prieten — sincere u- 
rări de succes pe calea progresului 
și bunăstării.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția fată de cursul as
cendent al relațiilor tradiționale din
tre România și Austria, precum și 
hotărîrea comună de a valorifica pe 
deplin posibilitățile mari existente 
în vederea dezvoltării colaborării 
multilaterale, reciproc avantajoase, 
dintre cele două țări.

Președintele Austriei a evocat, tot
odată. cu multă căldură întîlnirile si 
convorbirile avute cu președintele 
României, faptul că vizita in Austria 
a președintelui Nicolae Ceausescu a 
deschis noi perspective amplificării 
relațiilor dintre cele două state.

Au fost, abordate, totodată, proble
me ale dezvoltării raporturilor bila
terale si ale vieții internaționale. în
deosebi cele privind pacea și secu
ritatea in Europa si în lume, subli-

ministru al guvernului român

niindu-se cu satisfacție faptul că po
zițiile Austriei și României coincid 
sau sînt apropiate. Discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La întrevedere au fost de fată Du
mitru Aninoiu, ambasadorul Româ
niei la Viena. și Franz Wunderbal- 
dinger. ambasadorul Austriei la 
București.

★
în aceeași zi. șeful statului austriac 

a oferit un dejun la care au parti
cipat. din partea austriacă, cancela
rul federal, Bruno Kreisky, vice

cancelarul Rudolf Hăuser. Erich Bi- 
elka. ministrul afacerilor externe, 
— cu soțiile. Josef Staribacher. mi
nistrul comerțului, meseriilor si , in
dustriei. Otto Rosch, ministru de in
terne. Josef Taus. președintele Par
tidului Populist Austriac. Friedrich 
Peter, președintele Partidului Libera] 
Austriac. Stephan Koren, șeful frac
țiunii parlamentare populiste. Franz 
Wunderbaldinger. ambasadorul Aus
triei la București.

Din partea română au fost prezen
te persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru.

Ab î»pî faMe de politică generală
Vorbitorii relevă necesitatea întăririi rolului O.N.U. în soluțio

narea problemelor majore ale vieții internaționale
NAȚIUNILE UNITE 27. — Luni dimineața, in plenara Adunării 

Generale a O.N.U. au inceput dezbaterile de politică generală. Pe 
lista vorbitorilor sînt înscriși 135 de șefi de delegații ale statelor 
membre.

Primul vorbitor a fost ministrul 
afacerilor externe al Braziliei, An
tonio Francisco Azeredo da Silveira, 
care a subliniat necesitatea întăririi 
rolului O.N.U. în viata politică in
ternațională, arătînd că. în ultimii 
ani. O.N.U. nu a înregistrat la acti
vul său realizări importante. în con
text. ministrul brazilian a evidențiat 
necesitatea operării unor îmbunătă
țiri structurale în întregul sistem 
O.N.U.

A urmat la cuvînt ministrul aface
rilor externe al Poloniei, Stefan Oj- 
szowski, care, referindu-se la nece
sitatea consolidării destinderii si la 
imperativul stingerii conflictelor care 
amenință pacea și securitatea lumii, 
a insistat asupra lichidării războiu
lui din Liban și tensiunii din Orien
tul Mijlociu. Ministrul polonez a ară
tat că se impune ca ritmul eforturi
lor de dezarmare să fie armonizat 
cu procesul destinderii. întrucît. fără 
realizarea de progrese concrete in do
meniul dezarmării, procesul transfor

mărilor politice pozitive in lume ar 
intra în impas, ceea ce nu poate fi 
acceptat.

Ministrul afacerilor externe al Co
lumbiei. Indalecio Lievano. a decla
rat că actuala sesiune a Adunării Ge
nerale trebuie să acorde o atenție 
deosebită micșorării inegalităților 
dintre țările dezvoltate și statele în 
curs de dezvoltare. Vechile modele 
ale ordinii internaționale — a spus 
vorbitorul — bazate exclusiv pe a- 
cordul intre marile puteri, nu mai 
sint valabile. Acum pacea si înțele
gerea în domeniile politic, social si 
economic trebuie bazate pe o nouă 
ordine, care să tină seama de aspi
rațiile legitime ale popoarelor în curs 
de dezvoltare.

Marcelino Oreja Aguirre, ministrul 
afacerilor externe al Spaniei, a afir
mat că simpla evitare a războiului 
nu înseamnă securitate si a subliniat 
necesitatea edificării păcii în Orien
tul Mijlociu. în baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate.

EVOLUȚII ÎN PROBLEMA RHODESIANĂ
după recunoașterea principiului conducerii 

de către majoritate
® Reuniunea de la Lusaka a președinților a cinci state africane 
© Propunere în vederea organizării imediate a unei conferințe 
constituționale • Guvernul britanic — gata să participe 

la negocieri

în scopul intensificării colaborării 
economice româno-polone

VARȘOVIA 27. — La Palatul Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone au început luni lu
crările celei de-a Xl-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale româno-po- 
lone de colaborare economică.

Delegația română este condusă de 
Janos Fazekas. viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, iar delegația poloneză de 
Kazimierz Olszewski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, președinții 
celor două părți în comisie.

Pe ordinea de zi a comisiei se află 
înscrise probleme privind exami
narea modului în care se realizează 
sarcinile dezvoltării colaborării și 
cooperării româno-polone convenite

în cadrul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R.. președintele Repu
blicii Socialiste România, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. De asemenea, este anali
zată îndeplinirea măsurilor stabilite 
in cursul întâlnirii dintre premierii 
celor două țări, precum și la sesiu
nea precedentă a comisiei.

în timpul lucrărilor comisiei ur
mează a fi stabilite noi măsuri pen
tru intensificarea în continuare a 
colaborării, cooperării si specializării 
în producție.

Comisia analizează, totodată, mo
dul în care se desfășoară schimbu
rile de mărfuri între cele două țări 
in acest an, precum și în anii ur
mători.

Mitingul de la Lisabona cu prilejul 
sărbătorii ziarului „Avânte!“

Întîlnire de
VIENA 27 (Agerpres). — Luni a 

sosit la Viena tovarășul Manea Mă
nescu. primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Austria, la invitația cancelarului fe
deral, Bruno Kreisky.

Primul ministru este însoțit de 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale.

lucru cu cancelarul Bruno Kreisky
Pe aeroportul Schwechat, împodo

bit cu drapelele de stat român și 
austriac, oaspetele a fost salutat de 
cancelarul federal, Bruno Kreisky, 
ministrul federal al afacerilor ex
terne. Erich Bielka, ministrul federal 
al comerțului, meseriilor si indus
triei, Josef Staribacher, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, și 
Franz Wunderbaldinger. ambasadorul 
Austriei la București.

După sosire, tovarășul Manea Mă

nescu a avut o primă întîlnire de lu
cru cu cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți Gheorghe Cioară, 
Gheorghe Oprea și Angelo Micules- 
cu. vioeprim-miniștri ai guvernului, 
George Macovescu, Ion Cosma, Ni
colae Nicolaescu, miniștri, alte per
soane oficiale.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Austriei la Bucu
rești. Philipp Hoyos.

Duminică s-a încheiat la Lusaka 
reuniunea a cinci șefi de state afri
cane — președinții Tanzaniei. Bots- 
wanei, Mozambicului. Angolei și 
Zambiei — care au discutat proble
ma rhodesiană. într-o declarație 
dată publicității se arată că lupta 
poporului Zimbabwe, solidaritatea a- 
f'ricană și internațională au dus la 
izolarea regimului minoritar rasist, 
ilegal, din Rhodesia. După ce felicită 
poporul din Zimbabwe, a cărui luptă 
eroică a silit regimul lui Ian Smith 
să accepte inevitabilitatea conducerii 
de către majoritate, declarația rele
vă necesitatea de a se instaura ime
diat un guvern de tranziție pentru a 
transpune în practică acest principiu.

Cei cinci președinți adresează gu
vernului britanic apelul ca. în cali
tatea sa de autoritate colonială, să 
convoace imediat o conferință. în a- 
fara granițelor Rhodesjei. cu^partici
parea reprezentanților autentici si 
legitimi ai poporului Zimbabwe, pen
tru a discuta structura si funcțiu
nile guvernului de tranziție și a in
staura un asemenea guvern.

Președinții apreciază propunerile 
prezentate de regimul ilegal si ra
sist de. la Salisbury ca inacceptabile, 
întrucît ele echivalează cu legaliza
rea structurilor colonialiste si rasiste 
ale puterii.

Presa occidentală .comentează în 
mod diferit comunicatul de la Lu
saka ; în timp ce unele ziare îl a- 
preciază ca o respingere a propune
rilor prezentate de secretarul de stat 
al S.U.A., Kissinger, și acceptate in 
principiu de Ian Smith, alte ziare 
consideră că poziția afirmată de li
derii africani lasă deschisă poarta 
negocierilor.

La Londra s-a făcut cunoscut că 
guvernul britanic este gata să parti
cipe la organizarea unei conferințe 
in vederea constituirii unui guvern 
rhodesian interimar. Un reprezentant 
al guvernului britanic a și plecat în 
acest scop în Africa.

Comentînd comunicatul de la Lu
saka. Departamentul de Stat al 
S.U.A. a afirmat : „calea către o so
luție negociată a problemei rhodesie- 
ne este acum deschisă".

Duminică seara au luat sfirșit ma
nifestările politice și culturale con
sacrate sărbătorii ziarului „Avân
te !“, organ central al Partidului Co
munist Portughez. In cursul a trei 
zile, sute de mii de oameni ai mun
cii, comuniști și simpatizanți din Li
sabona și împrejurimi au vizitat pa
vilioanele din incinta Tirgului inter
național, participind la întilniri și 
dezbateri pe teme de actualitate ale 
vieții politice portugheze. Aceste ma
nifestări s-au încheiat printr-un mare 
miting popular, la care a luat cuvin- 
tul secretarul general al P.C.P.. Alva
ro Cunhal. Referindu-se la actuala si
tuație politică din Portugalia, el a 
subliniat necesitatea luptei pentru 
consolidarea cuceririlor revoluției 
portugheze, relevind îndeosebi mă
surile adoptate in ce privește națio
nalizarea firmelor monopoliste, re
forma agrară și controlul muncito
resc in întreprinderi, tn acest cadru, 
vorbitorul a subliniat importanta ho- 
tăritoare a realizării unității intre 
comuniști și socialiști în lupta co
mună împotriva reacțiunii. tn înche
iere, A. Cunhal a exprimat mulțu
miri partidelor frățești pentru spri
jinul internaționalist și simpatia ma
nifestate față de lupta forțelor pa
triotice, populare portugheze.

La sărbătoarea ziarului „Avânte !*, 
ziarul „Scinteia" a fost prezent cu un 
pavilion consacrat realizărilor Româ
niei socialiste sub conducerea Parti- 
dului Comunist Român. Numeroase, 
fotografii și panouri, ilustrind boga
ta activitate politică a secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atit pe plan in
tern, cit și internațional, momente 
marcante ale dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.P., ca întîlnirile 
intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Alvaro Cunhal, precum și diverse 
aspecte din activitatea economico- 
socială și culturală, din viata oame
nilor muncii din tara noastră au ofe
rit o sugestivă imagine de ansamblu 
a succeselor edificării societății socia
liste in România. Standul românesc 
a format obiectul unui viu interes 
din partea participantilor la festivi
tăți. La sărbătoarea ziarului „Avân
te!", din partea ziarului „Scinteia" a 
fost prezent Nicolae Corbu, redactor- 
șef adjunct al ziarului.

Prin întreaga sa desfășurare, săr
bătoarea ziarului „Avânte I" a prile
juit o expresie a forței politico-orga- 
nizatorice a P.C.P., a popularității 
sale in rindurile maselor oamenilor 
muncii.

V. OROS

R. F G.

Cuvîntări electorale ale liderilor partidelor politice
BONN. — Cu o săptămână înainte 

de alegerile parlamentare de la 3 oc
tombrie, liderii formațiunilor politice 
reprezentate în aicțualul Bundestag 
au luat cuvîntul în cadrul unor mi
tinguri electorale desfășurate în di
ferite orașe ale R.F.G. Cancelarul

□ O B @ O I

ORIENTUL AP R O PI AT
• Activitate politico-diplomatică în legătură cu propunerea 
egipteană privind convocarea unei întîlniri la nivel înalt a 
șase țări arabe O După atacul de la hotelul „Semiramis" din 

Damasc
Intr-un mesaj adresat la 22 sep

tembrie, președintele Egiptului, An
war El-Sadat, a propus din nou șe
fului statului libanez convocarea 
unei întilniri arabe la nivel înalt 
„în șase“ (Liban, Egipt, Arabia 
Saudită, Kuweit, Siria și O.E.P.) 
pentru a încerca să reglemente
ze criza libaneză. Președintele Sa
dat a precizat că regele Khaled 
al Arabiei Saudite, cu care se află 
in legătură, a propus ca această 
reuniune să se țină, cit mai urgent, 
in Arabia Saudită.

Propunerea egipteană este apreciată 
de agenția France Presse ca deschi- 
zînd „o fază nouă în criza libaneză".

Președintele Sarkis a răspuns 
simbătă seara afirmind că acceptă 
„în mod favorabil" orice întîlnire, 
indiferent la ce nivel ar fi. la care 
să participe „țările arabe frățești 
interesate direct în criza libaneză". 
„Sînt convins, a spus el. că o aseme
nea conferință la nivel înalt a deve
nit necesară și chiar urgentă".

Din Cairo se anunță că Liga Arabă 
a elaborat proiectul ordinii de zi a 
Conferinței arabe la nivel înalt, pre
văzută să aibă loc în capitala egip
teană, la 18 octombrie. Se mențio
nează că principalele probleme care 
urmează să constituie obiectul 
dezbaterilor se referă la evoluția si
tuației din Liban și la relațiile 
interarabe.

Observatorii politici din Beirut a- 
preciau, luni, că intre libanezi ar 
putea fi realizată o înțelegere pri
vind principalele linii ale reformelor 
constituționale, politice și sociale, pe 
bazele definite de noul președinte al 
țării, Elias Sarkis. în discursul pro
nunțat cu prilejul învestirii sale ofi
ciale. In legătură cu aceasta. Kamal 
Jumblatt, liderul Partidului Socialist 
Progresist din Liban, a relevat — la 
încheierea convorbirilor avute cu 
noul șef al statului — că „președin
tele Sarkis reprezintă posibilitatea 
reîntoarcerii la unitatea țării, la rea
lizarea reformelor constituționale și 
la crearea unui climat favorabil res

tabilirii bunelor relații dintre pales- 
tineni și libanezi". După această 
întrevedere, Jumblatt a plecat la 
Cairo pentru consultări cu conducă
torii Egiptului.

Președintele Elias Sarkis a avut o 
întrevedere și cu Camille Chamoun, 
liderul Partidului Național Liberal. 
La încheierea convorbirilor. Camille 
Chamoun s-a pronunțat pentru o în
cetare a focului pe întreg teritoriul 
Libanului.

Totodată, se anunță că luptele au 
izbucnit din nou cu intensitate pe 
toate fronturile din Beirut. în subur
biile acestuia, ca și în regiunile mun
toase. determinind aminarea — pen
tru a doua oară consecutiv — a în
ceperii convorbirilor dintre președin
tele Elias Sarkis, liderii comunită
ților libaneze si președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat.

★
Cei trei membri ai grupului de co

mando care au atacat duminică ho
telul „Semiramis" au fost executați 
luni, in capitala Siriei.

După cum a informat agenția si
riană de presă SANA, grupul de co
mando, atacind acest hotel din cen
trul capitalei siriene, a luat ca osta
tici 90 de persoane. între care femei 
și copii. Detașamente ale armatei și 
poliției siriene au luat cu asalt ho
telul și au reușit să anihileze grupul, 
în cursul schimburilor de focuri care 
au avut loc și-au pierdut viața’ 4 os
tatici și patru membri ai grupului de 
comando. Alte 34 de persoane au fost 
rănite. Ceilalți membri ai grupului 
de comando au fost arestați.

Șeful statului sirian, Hafez El 
Assad, a apreciat că acțiunea grupu
lui de comando a fost un „atac cri
minal". Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt al organizației palesti- 
nene „Al Fatah" a afirmat că orga
nizatorul operațiunii „Semiramis" a 
fost un disident exclus din. această 
organizație și condamnat la moarte 
in anul 1973.

Apel la încetarea 
cursei înarmărilor

HELSINKI 27 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și destindere, la care au 
luat parte reprezentanți ai opiniei 
publice din 90 de țări ale lumii, in
tre care și România.

Declarația finală a conferinței 
cheamă popoarele lumii, opinia pu
blică internațională să-și intensifice 
eforturile pentru încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării 
generale și totale. C

în mesajul adresat Adunării Ge
nerale a O.N.U., participanții se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare, 
sub egida Națiunilor Unite.

Opinia publică din țara noastră este 
reprezentată de o delegație condusă 
de prof. dr. docent Alexandru Bălăci. 
In luările lor de cuvînt, reprezentanții 
noștri au relevat în cadrul dez
baterilor inițiativele și propune
rile României, conținute în progra
mul concret de dezarmare prezen
tat de țara noastră la O.N.U.

Rolul parlamentarilor 
în eforturile 

pentru edificarea 
noii ordini economice 

internaționale
MADRID 27 (Agerpres). — La Ma

drid continuă lucrările celei de-a 
LXIII-a Conferințe a Uniunii Inter
parlamentare. dezbaterile in plen 
fiind consacrate problematicii instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. temă înscrisă pe ordi
nea de zi la inițiativa Grupului ro
mân. după colocviul interparlamen
tar dedicat acestui subiect, desfășu
rat la București in mai 1975.

In intervenția sa. reprezentantul 
român a subliniat că delegația ro
mână s-a pronunțat pentru conti
nuarea eforturilor pe linie parlamen
tară. in vederea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

In luările lor de cuvînt. numeroa
se delegații — îndeosebi cele din ță
rile în curs de dezvoltare — s-au 
pronunțat pentru reorganizarea, pe 
baze echitabile, a relațiilor economi
ce între statele dezvoltate si cele în 
curs de dezvoltare.

agențiile de presă transmit:
0 delegație guvernamen

tală a R. U. Germane,condusâ 
de președintele Consiliului de Stat, 
Willy Stoph, a sosit luni intr-o vizită 
la Aden. Convorbirile cu personali
tățile oficiale yemenite sint consacra
te examinării principalelor probleme 
de interes comun.

LU Pekin Ie Cien-in, vicepre
ședinte al Comisiei militare a C.C. 
al P.C., Chinez, ministrul apărării 
naționale a R.P. Chineze, l-a primit, 
lu,ni, pe James Schlesinger, fost mi
nistru al apărării al S.U.A., care se 
află intr-o vizită în R.P. Chineză. 
S-a procedat la un schimb de păreri 
în probleme de interes comun — 
transmite agenția China Nouă.

Conferința reprezentanți
lor celor șase partide poli
tice chiliene (socialist’ comunist, 
radical, creștin de stînga și două 
mișcări de acțiune populară), care 
fac parte din Frontul Unității Popu
lare al fostului președinte Salvador 
Allende și care conduc aztăzi lupta 
împotriva regimului juntei militare 
și-a inceput lucrările la Belgrad. 
Conferința a fost deschisă de Clodo- 
miro Almeyda, fost ministru de ex
terne.

R. P. Chineză a efectuat cu 
succes o nouă experiență nu
cleară. la 26 septembrie a.c. In co
municatul de presă transmis de a- 
genția China Nouă se menționează 
că „efectuarea unor experiențe nu
cleare necesare și limitate de către 
R.P. Chineză are loc în întregime in 
scopuri defensive", reafirmîndu-se 
declarația guvernului chinez că 
„niciodată și în nici o împrejurare 
China nu va folosi prima armele 
nucleare". „Poporul și Guvernul 
R.P. Chineze vor continua să mili
teze, alături de celelalte popoare și 
țări iubitoare de pace ale lumii, 
pentru realizarea dezideratului in
terzicerii și distrugerii complete a 
armelor nucleare" — se arată în 
încheierea comunicatului.

dustriale de larg consum și au fost 
soluționate alte probleme ale activi
tății comisiei.

Delegația U.T.C. si 
U.A.S.C.R., condusă de Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care se află în vizită in 
R. D. Germană, a avut luni o întîlnire 
cu o delegație a Tineretului Liber 
German, in frunte cu Egon Krenz, 
prim-secretar al Consiliului Central 
al Tineretului Liber German.

Helmut Schmidt, aflat în fruntea 
listei electorale a P.S.D.. a pronun
țat un discurs la Hamburg, candi
datul opoziției creștin-democrate la 
funcția de cancelar. Helmut Kohl — 
la Essen, președintele P.L.D.. actua
lul ministru de externe. Hans-Die- 
trich Genscher — a vorbit la Wiip- 
pertal, iar liderul U.C.S., Franz-Josef 
Strauss — la Miinchen.

tn expunerile lor, cei patru oa
meni politici vest-germani au re
amintit pozițiile partidelor lor asu
pra principalelor probleme de poli
tică internă și externă a R.F.G.. care 
vor trebui să formeze obiectul pre
ocupărilor guvernului după alege
rile de la 3 octombrie. In domeniul 
economic, toate intervențiile pro
nunțate au apreciat că sarcina prio
ritară este asigurarea folosirii optime 
a forței de muncă și combaterea șo
majului.

Abordînd domeniul relațiilor ex
terne. vorbitorii s-au pronunțat — 
de pe pozițiile specifice fiecărui 
partid — pentru continuarea cursului 
de destindere și îmbunătățire a le
găturilor cu țările socialiste. Ei au 
reafirmat, totodată, legăturile R.F.G. 
cu N.A.T.O. și Piața comună.

După un an de la executarea patrioților basci ,

Argentinaes,e *n masura s®?1 
construiască propriile sale centrale 
nucleare, a declarat Carlos Casțro 
Madero, președintele Comisiei națio
nale de energie atomică a acestei 
țări, menționind că Argentina a pus 
la punct un ambițios program pentru . 
producerea uraniului.

Masa rotundă eu tema ”s°- 
cialismul in lumea contemporană", 
organizată de revistele teoretice iu
goslave „Socializam", „Problemele 
actuale ale socialismului" si „Mar
xismul în lume", și-a deschis lucră
rile in localitatea Țavtat, din Iugo
slavia. Participă filozofi., sociologi, e- 
conomisti. profesori universitari și 
activiști politici din 30 de țări, prin
tre care și România. Lucrările me
sei rotunde au fost inaugurate de 
Dușan Popovici. membru al Comite
tului Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., care a prezentat o expunere 
introductivă.

Candidatul democrat Ia 
alegerile prezidențiale din S.U.A., 
Jimmy Carter, vorbind în cadrul 
campaniei electorale, a apreciat că 
Statele Unite nu oferă decit „iniția
tive timide și o diplomație secretă" 
pentru a lupta împotriva proliferării 
armelor nucleare. El a declarat că 
S.U.A. nu dispun de o politică clară 
in vederea controlării retratării și 
stocării deșeurilor atomice, precum 
și a înnobilării uraniului.

Plenara C.C. al P.C. din
Norvegia. La OsI° a avut 10c 0
plenară a C.C. al P.C. din Norvegia, 
in cadrul căreia au fost examinate 
probleme privind alegerile parla
mentare ce vor avea loc anul viitor
în această țară.

La PragO s“au desfășurat lu
crările ședinței a 27-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară. Comisia a convenit acțiuni 
pentru ducerea la îndeplinire a hotă- 
rîrilor adoptate de Sesiunea a XXX-a 
și Comitetul Executiv al consiliului, 
a examinat probleme legate de în
deplinirea prevederilor Programului 
complex și a adoptat planul său. Tot
odată, ș-a efectuat un schimb de pă
reri privitor la mersul elaborării pro
gramului special de colaborare pe 
termen lung al țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul produselor in-

Mari manifestații populare în Spania
• Grevă de amploare în Țara Bascilor • Peste 600 000 persoane 
au participat la acțiunile politice ® Ciocniri între forțele de poliție 

și greviști
Cu două luni înainte de moartea 

lui Franco, in dimineața zilei de 27 
septembrie 1975, au fost executați 
prin împușcare cinci militanți an
tifasciști, condamnați la moarte de 
tribunalul militar din Madrid. Exe
cutarea celor cinci tineri a provocat 
un val de indignare în întreaga lume. 
După cum se aprecia în Declarația 
dată atunci publicității. de C.C. al 
P.C.R., acest act inuman a consti
tuit o sfidare a apelurilor insistente 
adresate de numeroase guverne, in
clusiv de guvernul român, de cercu
rile cele mai largi ale opiniei pu
blice internaționale pentru comu
tarea pedepsei pronunțate de tribu
nalele militare.

La împlinirea unui an de la exe
cutarea celor cinci patrioți, în Spa
nia au avut loc numeroase demon
strații. greve și alte acțiuni politice.

Mișcarea socială a avut cea mai 
mare amploare in cele patru pro
vincii ale Tării Bascilor. Participan- 
ții la demonstrațiile organizate pe 
străzile orașelor San Sebastian. Bil
bao, Pamplona și în alte localități s-au 
pronunțat pentru acordarea unei am
nistii generale pentru toți deținuții 
politici.

Agenția United Press Internatio
nal remarcă faptul că apelul la gre
vă. lansat de toate organizațiile și

mișcările democratice de opoziție, a 
fost urmat de oamenii muncii din 
cele mai diferite sectoare de activi
tate : în unele zone industriale, cum 
ar fi cele din San Sebastian si Bil
bao. activitatea a fost, practic, pa
ralizată la otelării. uzine metalurgi
ce, șantiere navale, fabrici de hirtie, 
mine, docuri, transporturi etc. Agen
ția France Presse apreciază că la 
acțiunile de luni au participat peste 
600 000 de persoane.

Pentru a împiedica acțiunile gre
viste. autoritățile au mobilizat, ca și 
cu alte prilejuri, importante forțe de 
poliție întărite cu formațiuni mili
tare înarmate.

Intre forțele de poliție și muncitorii 
greviști s-au produs incidente. La 
Guernica — orașul a cărui amintire 
este vie în rîndurile poporului spaniol 
încă din perioada războiului civil — 
membrii unităților paramilitare au 
folosit armele pentru a dispersa pe 
manifestanți, iar politia a arestat pa
tru persoane. Pe de altă parte — re
latează France Presse — la Barcelona, 
în zona industrială a orașului Bilbao, 
forțele de poliție au intervenit cu 
brutalitate pentru a dispersa o a- 
dunare pașnică a greviștilor, organi
zată în piața centrală a orașului.

• „BENZI DESENA
TE" DESPRE UNESCO. 
In lunile noiembrie și decem
brie a.c. se va marca 30 de ani 
de existență a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). 
Cu prilejul acestei aniversări, 
publicația editată de organiza
ție, „CURIERUL UNESCO", 
care apare la fiecare două luni 
în mai multe limbi, a pregătit 
un caiet de 65 pagini, sub for
mă de „benzi desenate", care 
ilustrează activitatea desfășu
rată de această instituție spe
cializată a O.N.U. în vederea 
cooperării între națiuni în do
meniile educației, științei și 
culturii. Alfabetizarea, cerceta
rea științifică și culturală, pro
tecția mediului ambiant, comu

nicațiile prin sateliți artificiali 
ai Pămîntului, desalinizarea a- 
pei sint citeva din temele tra
tate in desene. Abordarea lor 
se realizează prin intermediul 
unui personaj anonim, care în
truchipează pe omul simplu din 
toate țările membre ale O.N.U. 
EI străbate lumea, traversează 
diferite regiuni, explicînd me
toda folosită pentru a rezolva 
cit mai bine problemele com
plexe de care se ocupă 
UNESCO.

• DIN 
BALTICII.

ADÎNCURILE
O echipă de sca

fandri din R.F. Germania des
fășoară pregătiri în vederea re
cuperării din adîncurile Mării 
Baltice, în apropiere de Schles

wig, a unei corăbii a vikingilor, 
scufundată în secolul al XI-lea. 
Interesul pentru această opera
țiune este cu atit mai mare cu 
cit, spre deosebire de ambarca
țiunile vechilor vikingi, aflate 
acum în muzeele din Oslo, 
Stockholm, Copenhaga. Reykja
vik, mai toate construite în sco
puri rituale, vasul despre care 
este vorba, descoperit încă in 
urmă cu peste patru decenii, ar 
face parte din categoria celor 
der război sau comerciale. Se 
presupune că. în perimetrul 
respectiv, ar mai putea fi depis
tate și alte cîteva nave, ele ur- 
mind să imbogățească. după 
restaurare, zestrea muzeului 
municipal din Schleswig, ce de
ține importante „piese" din do
meniul navigației.

• „ORARUL DE 
VARĂ" Șl ENERGIA. în 
noaptea de simbătă spre dumi
nică, în Franța ceasurile au foșt 
date înapoi cu o oră. închein- 
du-se astfel cele cinci luni de 
aplicare a ceea ce a fost nu
mit „orarul de vară". Nu a fost 
vorba numai de o simplă schim
bare de orar, ci de o acțiune 
inițiată de autorități cu scopul 
de a se realiza economii în do
meniul energetic. La încheierea 
ei. se consideră că s-a înregis
trat un succes, obținindu-se o 
diminuare a consumului ener
getic in valoare de 120 milioane 
de franci. Potrivit unui sondaj, 

67 la sută din francezi se pro
nunță pentru repetarea experi
mentului și in anii următori. 
Alte țări din Europa occiden
tală. intre care R.F.G. și Por
tugalia, studiază, la rîndul lor, 
posibilitatea introducerii, în vii
tor, a unei practici similare.

® SFÎRSITUL EXILU
LUI? Atolul Eniwetok, din 
arhipelagul Marshall (Oceanul 
Pacific), unde, în 1952, S.U.A. 
au efectuat prima explozie a 
unei bombe cu hidrogen, a fost, 
în mod oficial, returnat locui

torilor săi — informează agen
ția Reuter. Evacuați, încă cu 
cîțiva ani înainte de explozie, 
în insulița Ujelang, locuitorii 
din atolul-poligon au trebuit să 
stea in „exil" cu mult peste ter
menul preconizat inițial pentru 
reîntoarcere. Abia după aproa
pe trei decenii s-a considerat 
că radiațiile rezultate din tes
tările nucleare nu mai prezintă 
pericol.

• „POLUARE TRANS
ATLANTICĂ". Acidul sul- 
furic care a contribuit la o a- 
gravare a poluării aerului în 
Suedia ar proveni, într-o con
siderabilă măsură, din zona A- 
mericii de Nord — scrie, în ul

timul său număr, revista ame
ricană „Newsweek", referin
du-se la surse din țara afec
tată, Punind pînă acum așa- 
numitul fenomen al „ploilor a- 
cide" din Suedia pe seama ema
națiilor poluante masive ale in
dustriilor britanică și vest-ger- 
mană, dirijate prin curenții de 
aer spre peninsula scandinavă, 
autoritățile de resort suedeze au 
stabilit că și regiuni cu mult 
mai îndepărtate, ca nordul con
tinentului american, își au par
tea lor de contribuție — într-un 
procent de circa 30 la sută — la 
respectivul proces de poluare. 
„Poluarea transatlantică" evi
dențiază. din nou, necesitatea 
sporirii controlului antipoluant 
în industrie, ca și a coordonă
rii pe plan internațional a e

forturilor de combatere a po
luării.

• ÎMPOTRIVA AL
COOLISMULUI. Consu- 
mul excesiv de alcool ar putea 
atinge proporțiile unei adevă
rate epidemii în Scoția — aver
tizează Consiliul scoțian al pro
blemelor pentru alcoolism, în 
recentul său raport anual. Se 
apreciază că în 1975 numărul 
celor ce intră in categoria al
coolicilor din Scoția s-a ridicat 
la 100 000 și ar putea ca, pină 
in 1980, să atingă 250 000 de per
soane. Capacitatea scăzută de 
muncă a băutorilor înveterați a 
făcut ca industria scoțiană să 
înregistreze, într-un singur an, 
pierderi de ordinul a zeci de 
milioane de lire sterline.
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