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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat ieri 
în mijlocul oamenilor muncii din județul lași
Afona vizită de lucru a secreturului general al partidului, intilnirile cu muncitori, 
țărani, specialiști, cadre de partid și de stat — la Pașcani, Bivolari și lași — 

au prilejuit analiza aprofundată a unor probleme esențiale privind înfăptuirea 
obiectivelor planului cincinal, creșterea producției industriule și agricole, 
realizarea in ritm mai intens a investițiilor, sporirea eficienței economice, 
ridicarea continuă a gradului de civilizație materială și spirituală al celor ce muncesc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, miercuri, 14 septembrie, o vizită de 
lucru în jude|ul lași.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu se află 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, losif Uglar, Teodor Coman.

Noua întâlnire a secretarului gene
ral al partidului cu oamenii muncii 
ieșeni are drept scop examinarea si 
stabilirea celor mai eficiente măsuri 
și acțiuni in vederea ridicării pe un 
plan .calitativ superior a activității 
în toate domeniile, corespunzător ce
rințelor si exigentelor actualei etape 
de dezvoltare a județului, a întregii 
țări, potrivit prevederilor cincinalu
lui revoluției tehnico-știintifice. ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

La acest rodnic dialog de lucru 
participă miniștri, reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
muncitori și specialiști.

Cu bucurie în inimi, cu sentimentul 
firesc al mîndriei patriotice pentru 
trecutul glorios al urbei lor. pentru 
izbîrtzile socialiste de astăzi, locuito
rii Iașiului au întîmpinat pe secreta
rul general al partidului cu nețărmu
rită dragoste si recunoștință, adre- 
sindu-i urări de sănătate si viată 
lungă, spre binele tării si fericirea 
poporului. Sint sentimente exprimate 
încă din primele clipe ale sosirii la 
Iași, ele ilustrind. încă o dată, cu pu
tere, unitatea poporului în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. legătura indisolubilă între telurile 
fundamentale promovate de forța 
conducătoare a societății noastre și 
elanul creator cu care întreaga na
țiune muncește neabătut pentru a 
transpune in fapt Programul de fă

urire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

...Ora 9,15. Avionul prezidențial 
aterizează pe aeroportul din Iași.

în întîmpinare a venit tovarășul 
Ion Iliescu, membru supleant al CoX 
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, care 
urează tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului un călduros bun venit.

La aeroport erau prezenti tovarășii 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii si 
industriei alimentare, Nicolae Agachi, 
loan Avram, Suzana Gâdea. Ion 
Traian Ștefănescu. miniștri. Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire militară a tineretului 
prezintă onorul. Se Intonează Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Bătrinul Dumitru Macovei, fost 
muncitor la întreprinderea „Nicoli- 
na“, împreună cu tineri și tinere in 
pitorești costume populare. roagă, 
apoi, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, să guste 
din piinea și 'ploștile cu vin, roade 
ale pămintului ieșean și ale hărniciei 

oamenilor de pe aceste străvechi 
meleaguri. Grupuri de copii oferă 
frumoase buchete de flori.

La scurt timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în aclamațiile mulțimii, 
care ovaționează îndelung pentru 
partid și secretarul său general, se 
urcă la bordul unui elicopter special, 
indreptîndu-se spre Pașcani, vechi 
centru muncitoresc al Moldovei, cu 
remarcabile tradiții revoluționare.

La coborîrea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întimpinati cu calde 
cuvinte de bun venit de către Eugen 
Nichifor. prim-secretar al comitetu
lui orășenesc de partid. Din mii de 
piepturi au izbucnit urale si ovalii. 
S-a scandat ..Ceaușescu — P.C.R.". 
..Ceaușescu si poporul*1.

Pe arterele orașului, străbătute 
apoi de coloana oficială, locuitorii 
Pașcaniului au dat glas sentimen
telor lor puternice de dragoste și 
stimă. Din mașina deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu’ au răspuns cu simpatie si 
căldură aplauzelor și uralelor mul
țimii.

In memoria păscănenilor stăruie cu 
putere vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a făcut-o aici în 
anul 1973. moment cu adînci 
repercusiuni asupra viitorului așeză
rii și a oamenilor săi. Atunci au fost 
puse, la indicația secretarului general 
al partidului, temeliile dezvoltării 
unui puternic centru industrial, care 
să continue și să ridice pe noi trepte 
vechile tradiții muncitorești ale Pas- 
caniului.

în anii care au urmat, prin alo
carea de către stat a unor importante 
fonduri de investiții, au fost racor
date la circuitul productiv întreprin
derea de tricotaje și perdele, noi ca

pacități la întreprinderea mecanică 
de material rulant, aflîndu-șe, tot
odată. în fază avansată de construc
ție o fabrică de zahăr, una de pro
duse lactate, o imitate industrială 
pentru producerea de fire tip in. 
precum și întreprinderea de traduc- 
toare. regulatoare si alte elemente de 
automatizare. Noile capacități indus
triale au, dus la o creștere a pro
ducției industriale a Pașcaniului de 
la 600 milioane lei în 1973 la 1,5 mi
liarde lei in 1977. urmînd ca aceasta 
să depășească 4 miliarde lei la finele 
cincinalului-

Concomitent cu această creștere 
economică, orașul de pe valea Șire
tului a înregistrat si o spectaculoasă 
dezvoltare urbanistică, vechea așe
zare schimbindu-si profund înfăți
șarea. Zestrea .edilitară a Pașcaniului 
s-a îmbogățit cu aproape 3 300 de 
apartamente, iar pină la finele ac
tualului cincinal este prevăzută con
struirea altor 5 000 apartamente. Gri
ja pentru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de t.raj material si spiritual 
al locuitorilor orașului se oglindește 
și în noile construcții social-culturale. 
între care se află numeroase creșe. 
scoli, un spital cu policlinică, un ho-' 
tel, o casă de cultură.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în Pașcani a în
ceput îa întreprinderea de tri
cotaje și perdele, unitate care> 
prin profilul ei. este unică în tara 
noastră, fiind creată pentru a răs
punde cerințelor populației în acest 
domeniu.

întîmninată cu bucurie de tînărul 
colectiv al fabricii, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a prilejuit o ana- 
liză atentă si responsabilă cu minls-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sint prezentate realizările și perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii mecanice 
de material rulant din Pașcani

Cu prilejul vizitei de lucru în județul lași a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ăl Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și deschiderii anului de învățămînt 1977—1978, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct, azi, în jurul orei 10,30, adunarea populară din 
municipiul lași.

De asemenea, cu prilejul vizitei de lucru in județul Botoșani a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct, azi, 
în jurul orei 16, adunarea populară din municipiul Botoșani.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, o primire caldă, plină de bucurie și recunoștință Se vizitează ferma pomicolă a cooperativei agricole de producție din Bivolari
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| și cinci nopți
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Ne scrie A. Ionescu din Călă
rași : „Cînd mi-am revenit, pri
mul lucru pe care l-am întrebat 
a fost unde mă aflu. Mi s-a 
spus că sînt în spitalul Colen- 
tina din București. De cînd ? — 
am întrebat eu. pentru că știam 
că fusesem dus întîi la spitalul 
din Călărași. Mi s-a răspuns 
că eram acolo de cinci zile, și 
că fusesem adus cu „Salvarea'1 
în stare de comă. Timp de cinci 
zile și cinci nopți mă zbătusem 
între viață și moarte. Timp de 
cinci zile și cinci nopți, medicii 
și surorile, cu adevărat surori, 
au vegheat, cu rîndul, la căpă- 
tîiul meu. Și dacă astăzi sînt 
din nou în mijlocul familiei, al 
colegilor de muncă, aceasta se 
datorește numai și numai price
perii și omeniei oamenilor 
halate albe, cărora țin să 
aduc și pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri11.

în 
le
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m propria... 
plasă

Secretarul Asociației județene 
a vinătorilor și pescarilor spor
tivi Brăila, Aurelian Negoiță. ne 
istorisește un caz tipic de bra
conaj. Dar să vedeți mai întii 
ce a putut să-i treacă prin 
minte lui Ghiță Vrînceanu, 
mare amator de pește, mai ales 
crap la proțap. S-a dus acest 
Ghiță la cooperativa de consum 
din Brăila, încă prin iarnă, și 
a scos o autorizație in regulă, 
nr. 184 din 5 februarie 1977, 
autorizație care-i dădea dreptul 
să prindă... broaște. Împreună 
cu alți șase amici s-a dus in 
Insula mică a Brăilei cu năvo
dul. Si nu cu un năvod oare
care, ci cu unul de vreo 90 de 
metri lungime. Tocmai cînd tră
geau plasele la mal, cu vreo 40 
de kilograme de pește, au căzut 
în propria... plasă. Acum sînt 
cercetați pentru braconaj. Și au 
scăpat și broaștele de... autori
zația lui.
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O carte, 
două cărți...»

Reproducem din scrisoarea bi
bliotecarei Driva Fenia din Că- 
limănești : „îmi pare rău că 
sînt nevoită să vă rețin atenția 
cu un fapt în aparentă mărunt, 
dar care, din păcate, nu este 
singular. La biblioteca orășe
nească unde lucrez vin zilnic 
zeci și zeci de oameni aflați la 
odihnă sau tratament pentru a 
citi aici sau pentru a împru
muta cîte o carte. Din păcate, 
unii dintre ei, la plecare, „uită11 
să le mai înapoieze, așa cum 
este cazul lui Doiciu Marcel. 
Cînd i-am împrumutat cele două 
volume despre apicultura — 
spunea că asta e noua lui pa
siune — m-a asigurat că le va 
înapoia la termen. Și-a dat 
chiar cuvîntul lui de... profesor. 
Văzînd că a plecat și a „uitat11 
de cărți, am dat telefon la școa
la din Giurgiu, unde spunea că-i 
profesor, dar nici vorbă de așa 
ceva11. Cu alte cuvinte, noua pa
siune a „profesorului11 (cu 
nota... zero la purtare) a început 
printr-o înțepătură de... albină. 
Pe cînd și de conștiință ?

I Vasilică

I din Săsciori

I
I
I
I

I

Am mai scris — și nu o dată — in 
rubrica noastră despre consecin
țele, uneori grave, ale lipsei de 
supraveghere a copiilor și des
pre cei care se joacă cu focul. 
Un incendiu a cuprins o șură 
din gospodăria cetățeanului 
M.M. din Săsciori, județul Alba. 
$i in acest caz. cel care a aprins 
vîlvătaia a fost Vasilică. copilul 
proprietarului. Copil, dar nu 
tocmai copil. Pentru că Vasilică 
e un vlăjgan de flăcău de 23 de 
ani, care s-a culcat în șura de 
fin cu țigara in gură. Au sărit 
oamenii, au venit pompierii și 
au stins focul. Probabil că. după 
cele întîmplate. tatăl și-a sfătuit 
odrasla să se lase de fumat. Un 
sfat pe care îl dau și medicii.

I
I

N-a făcut... 
casă bună

cetățean din Măureni.

I
__ :.:z_____________ :, )u- 
Caraș-Severin, s-a hotărit 
dureze casă frumoasă, cu 
Cum, necum, a aflat de
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Un 
dețul 
să-și 
etaj. ^um, i*
acest lucru și un anume Gheor- 
ghe Rădulescu, din Bocșa, care 
și-a oferit imediat serviciile, 
pentru a-i tace o casă „cum 
nici n-a visit".

<— ...iar in ce privește mate
rialele de cons‘rucție, mă îngri
jesc eu personal să le procur.

— Cum adică ?
— Adică, dumne-ta îmi dai 

banii și eu aduc materiale.
— De unde ?
— Am eu oamenii mei.
Cu „oamenii" lui — C. Po

pescu și V. Ungureanu — a sus
tras materiale de pe un șantier 
din Bocșa, iar pentru a le trans
porta la Măureni l-au găsit pe 
șoferul Gheorghe Ciupitu, ama
tor și el să „ciupească" un ciu
buc. Dar, după cum ne scrie co
respondentul nostru voluntar, 
muncitorul lăcătuș Ion Rotă- 
rescu, tocmai cînd Rădulescu și 
„oamenii" lui porneau la drum, 
le-a apărut Li cale miliția...

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
Scînteii"
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Rubrici albe in „certificatul
de naștere" al unui nou produs
O apăsare ne buton, un impuls 

electronic si noul utilaj este pus în 
funcțiune, produce 1 încă de la pri
mele probe, specialiștii găsesc cu
vinte de apreciere pentru „noul năs
cut11 al tehnicii : o mașină bună, mo
dernă- cu parametri tehnico-functio- 
nali ridicați, care va satisface mai 
bine nevoile producției si. în plus, 
va duce la apreciabile economii va
lutare. A avut loc. așadar, dună cum 
în acest cincinal al revoluției teh- 
nico-știintifice se va consemna con
tinuu. o premieră industrială. Cît a 
durat nașterea noului produs ? Pen
tru a găsi un răspuns la această în
trebare. ne-am oprit la 
derea 1 
încercat 
nașterii 
numește 
folie de 
tate. 
i-a fost dat 
proiectant — 
liala Sibiu 
I.C.P.M.U.A. 
București.

Desprindem, mai 
întii, că de la 
primirea de către 
proiectant a co
menzii. respectiv 
nico-economic, si 
fabricație a noului produs au trebuit 
să treacă 21 de luni, diversele faze 
ale asimilării avînd durate diferite, 
după cum urmează : 3 luni pentru 
proiectare (pînă în iunie 1975). 11 
luni pentru execuția prototipului 
(mai 1976). 2 luni pentru omologarea 
prototipului si pregătirea fabricației 
(seria zero — în iulie 1976. cele două 
faze efectuîndu-se simultan). 3 luni 
pentru omologarea pregătirii fabrica
ției (octombrie 1976) si 2 luni pen
tru introducerea în fabricația de se
rie (decembrie 197(f).

Analizînd fiecare fază a asimilării. 
Specialiștii Uzinei, șefii atelierelor de 
proiectare, care au conlucrat la an
cheta economică de fată, au fost 
unanimi în aprecierea că nașterea 
noului produs, care condiționa pu
nerea în funcțiune a unei impor
tante capacități de producție, a 
avut o „durată medie11. Dar aceasta 
numai cu prețul unor eforturi deose
bite din partea colectivului între
prinderii, a cehtralei industriale — 
C.I.M.U.M.F.S. București și a con
ducerii forului de resort, adică Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Practic, ce măsuri au fost luate, ce 
s-a întreprins pentru depășirea situa
țiilor critice ? Isi amintește oricine 
din întreprindere, de pildă, cum, mai 
ales în faza de execuție a prototipu
lui. unde se consideră că „au fost 
salvate11 cel puțin 5 luni, muncitorii, 
maiștrii, inginerii proiectanti au lu
crat fără a-și precupeți eforturile ; 
de altfel, ne tot parcursul lucrărilor, 
pînă la introducerea în fabricația de 
serie, a fost nevoie de noi idei si

mecanică din 
să facem 

unui singur 
■ linia de suflat 

polietilenă 
nume care 

de 
fi- 

a 
din

de

i întreprin- 
Sibiu. Am 

„radiografia11 
utilaj. Se 

si înfășurat 
înaltă densl-

soluții tehnice. în competiție cu cele 
din proiect, pentru punerea la 
punct a unor tehnologii. îndeosebi, la 
prelucrarea pieselor componente 
speciale, cum ar fi cilindrii si ..mel
cii11 de mari dimensiuni. Valorificîn- 
du-se experiența colectivului uzinei 
acumulată în activitatea de asimilări, 
s-a asigurat, de asemenea, tot timpul 
o asistentă tehnică de excepție, 
alături de echipele complexe de 
muncitori, ingineri și maiștri parti- 
cipînd si specialiști ai întreprinderii 
beneficiare din Buzău, ceea ce a dus 
la eliminarea „din fașă11 a unor la
cune de proiectare. La fel de utilă 
s-a dovedit si ampla acțiune de do
cumentare. teoretică si practică, 
efectuată în întreprinderile de profil 
din Buzău si Iași de către factorii 
de execuție. Asa cum ne-au relatat

I
dent, colaboratorii, neavind posibili
tatea să-și stabilească din faza de 
plan materialele și importurile ne
cesare, au început aprovizionarea 
doar în momentul primirii comenzii 
de la beneficiar.

• Inexistenta unei unități de spe
cialitate în domeniul utilajelor de 
mase plastice, care să avizeze docu
mentația. a dus la situații în care 
beneficiarul a solicitat pe parcurs 
unele îmbunătățiri constructive ce 
puteau fi prevăzute în faza de proiec
tare sau în cea de prototip. In e- 
xemplul nostru. întîrzierile datorate 
acestei cauze s-au ținut lanț încă de 
la realizarea prototipului, pînă la e- 
xecutarea seriei 
3—5 luni. Cum 
întîrzieri ? Deși linia de înfășurat 
și suflat folie de

zero, ajungînd la 
s-au produs aceste

studiului teh'a
nină la punerea in

multi dintre interlocutorii noștri, un 
deosebit cîstig de timp. In diversele 
faze ale asimilării, a fost posibil da
torită activității unui colectiv spe
cial de coordonare, organizat de mi
nister si condus direct de un minis
tru adjunct si de directorul tehnic 
al centralei industriale. în acest fel 
a putut fi sincronizată, de la un mo
ment dat. întreaga activitate de exe
cuție a diferitelor subansamble si in 
unitățile furnizoare, printre care în
treprinderea mecanică 
I.P.T.E. Alexandria. „Neptunț1 
pina. „Balanța11 Sibiu. 
miș“ ș.a

Așadar, prin eforturi 
nașterea noului produs a 
luni. Putea fi mai redusă 
rioadă ? Am solicitat în ___ ...
aceasta opinia directorului întreprin
derii mecanice Sibiu, ing. Valeriu 
Deac. care ne-a spus :

— Dacă nu se intervenea prin 
șurile la care v-ați referit, 
milarea utilajului în discuție 
tea dura și trei ani. Cauzele 
multe. Dar iată, pe scurt, 
probleme s-au ridicat:

• Necorelarea la diverse niveluri a 
unor asimilări de subansamble com
ponente produse de întreprinderi de 
profil : „Electrotehnica11 București — 
variatoare cu tirlstori. „Neptun11 Cîm- 
pina — reductoare ș.a. Ciclul de asi
milare al unor subansamble princi
pale, de pildă, a fost prelungit cu 
5—6 luni, deoarece la întocmirea pla
nului tehnic Direcția generală teh
nică din M.I.C.M. a omis să preva
dă centralelor industriale și asimila
rea subansamblelor respective. Evi-

Suceava. 
Cîm- 

„Electroti-

conjugate, 
durat 21 de 
această pe- 
legătură cu

mă- 
asi- 
pu- 
sînt

ce

confrun
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

Mărfurile sînt 
pentru vînzare, 

nu pentru 
depozit!

în octombrie anul 
trecut a fost schimba
tă gestionara magazi
nului mixt din comu
na Orașul Nou, satul 
Vii, județul Satu Mare, 
și s-a reînființat bi
roul cooperativei de 
consum în comună. 
După cum aflăm din 
jerisoarea cititorului 
nostru Alexandru Bor- 
dac din localitate, a- 
ceste măsuri s-au luat 
tocmai pentru a asi
gura sătenilor o ser
vire civilizată, o apro
vizionare corespunză
toare cu produsele so
licitate de consuma
tori. Dar, în loc de toa
te acestea, treburile 
s-au înrăutățit. Sem
natarul scrisorii arăta, 
la mijlocul lunii au
gust. că nu s-au adus 
mărfuri din 23 aprilie.

U.J.C.C. Satu Mare 
ne comunică, printr-un 
răspuns, că la data 
verificării în magazin 
lipseau o serie de 
mărfuri de cerere cu
rentă, 
furi 
care 
de 
U.J.C.C.-ului 
din abundentă, 
culmea, nu au 
rute de către 

Drept 
luate 
de

a

mai ales măr- 
alimentare. si 
în depozitele 

distribuire ale 
existau 

dar, 
fost ce- 
gestio- 

urmare, 
măsuri 
aprovi- 

magazinu-

nar. 
au fost 
imediate 
zionare 
lui cu mărfurile care 
lipseau. în special pro
duse alimentare. In 
continuarea răspunsu
lui se arată că de
ficiențele semnalate 
se datoresc negli
jenței gestionarului 
și conducerii coope
rativei, pentru care 
au fost sancționați. 
Pentru a oreîntîmpina 
crearea de situații si
milare si în alte locuri, 
cazul a fost nrelucr-t 
cu toti președinții de 
cooperative din iudet.

în încheierea răspun
sului se precizează : 
„Cu această ocazie, asi
gurăm cititorii ziarului 
„Scinteia11 că vom lua 
cele mai eficiente mă
suri orin întărirea 
controlului ierarhic o- 
oerativ curent pentru 
ca asemenea nereguli 
să nu se producă în 
viitor în nici o locali
tate aprovizionată de 
noi11.

Dorim ca 
zie să ne 
în legătură 
fapt. Pe 
autorului adresată re
dacției noastre sînt si 
alte două semnături — 
a secretarului organi
zației de bază P.C.R. 
a comunei Orașul Nou.

în conclu- 
pronuntăm 
cu un alt 
scrisoarea

polietilenă a fost 
executată con
form proiectului, 
omologarea a tre
buit amînată de 
cîteva ori. deoa
rece beneficiarul 
a solicitai de fie
care dată — si pe 
bună dreptate — 
fie modificări nri- 

________ unor agrega- 
imbunătățiri constructive 
asigure creșterea para- 
tehnico-functionali. cum

vind 
te.
care 
metrilor 
a fost cazul introducerii unei mese 
mobile pentru calibror. Desigur, 
toate aceste întîrzieri puteau fi 
evitate dacă exista un institut spe
cializat ; pe baza experienței sale și 
a colaborării cu alte institute ar fi 
putut efectua aceste modificări și a- 
dăugiri încă din faza de proiectare ; 
de asemenea, într-un anumit stadiu 
al ’execuției mașina respectivă putea 
fi dată spre testare acestui institut. 
Există convingerea că în acest mod 
s-ar fi scurtat mult perioada de asi
milare a mașinii.
• Conlucrarea greoaie cu proiec

tantul ; toate formele de comandă si 
contractare au trebuit făcute nu prin 
filială (care îsi are sediul cu un etaj 
deasupra birourilor întreprinderii), ci 
prin intermediul institutului central. 
Din această pricină, hîrtiile necesare 
au circulat între Sibiu și București 
și de cîte două, trei ori. întîrzierea 
a fost de cel puțin o lună.

• Faptul că întreprinderea noastră 
și nu proiectantul a executat proto
tipul (ceea ce ar fi permis ca modi-

. ficările și testările să fie efectuate 
mai operativ) a înlesnit proiectantu
lui posibilitatea de a se ocupa de alte 
lucrări... si de a nu răspunde cu 
promptitudine solicitărilor noastre.

s-a mai arătat, de pildă, 
perioada de avizare a unor 

tehnice (de import) a fost 
trei luni, dar că putea fi și 
mare dacă n-ar fi intervenit di- 
conducerea ministerului. S-a

reamplasarea 
fie
să

Din zori șl pînă seara, cooperatorii din Stâncuța, județul Brâila, muncesc la recoltarea șl transportul porumbului
Foto : E. Dichiseanu

Recoltarea cheamă întreaga
obște a satului la cîmp!

t MULTI OAMENI LA LUCRU,
DAR DESTUI SI PE ULIȚELE SATULUIJ> ->

satul Vii si. respectiv, 
a secretarului adjunct 
cu problemele econo
mice al comitetului co
munal de partid, arin 
care solicită publica
rea scrisorii. Nu atît 
oportunitatea 
apostile contează, de
oarece. oricum, redac
ția acordă toată aten
ția problemelor ce sînt 
sesizate orin scrisorile 
oamenilor muncii. 
Considerăm însă că ar 
fi fost necesar ca. în 
special, comitetul ’ co
munal de partid să a- 
nalizeze la timo modul 
în care se desfășoară 
aprovizionarea popu
lației orin magazinul 
din localitate si 
tragă la răspundere 
acei comuniști care 
sarcini pe această 
nie. luînd si alte mă
suri eficiente. în acest 
fel. n-ar fi trecut trei 
luni si iumătate fără 
ca magazinul să nu 
fie aprovizionat cu 
oroduse. care.'' dună 
cum s-a arătat in răs
puns, erâu în cantități 
îndestulătoare în de
pozitele U.J.C.C.

acestei

să 
ne 
au 
li-

Acum, poluarea 
sonoră este de 
numai 16 ore 

din 24 !
„Unul din principiile 

care călăuzesc munca 
organelor de partid și 
de stat este umanis
mul socialist, grija 
față de om, scria în
tr-o corespondență a- 
dresată redacției noas
tre profesoara Floriea 
Bontea din Craiova, 
în rindurile de față 
voi relata un fapt 
care se abate de la 
acestea. Prin 1964, 
lingă un atelier me
canic vechi și părăgi- 
nit, ce 
demolat, 
șuiul au început să 
construiască 
din ce în ce mai 
te si mai dese, 
cînd atelierul a 
înconjurat din 
părțile. Cum 
cificul activității 
telierului îl constituie 
construcțiile metalice, 
muncitorii 
zi și noapte cu baroa
sele. în februarie a- 
nul trecut, am scris 
organelor superioare 
de partid, care au dis
pus să fie luate mă
suri de a nu se lucra 
decît în schimbul I, 
turnătoria să fie mu
tată. iar, pînă la com
pleta mutare, surse ie 
de zgomot mare să fie 
duse pe platforma in
dustrială, unde este loc 
destul si sînt condiții 
bune. S-au dat ter
mene de mutare, s-a 
scris și în ziarul ju
dețean, dar iată că

urma să fie 
edilii ora-

blocuri 
mul- 
nină 
fost 

toate 
spe- 

a-

ciocăneau

după 16 luni atelierul 
este tot pe același 
loc. Directorul atelie
relor, tovarășul Lepă- 
datu, sătul de miile 
de sesizări, nici nu le 
mai ia în seamă. Se 
poate chema aceasta 
grijă față de om, de 
sănătatea lui ?“

După mai bine de 
3 luni, încălcîndu-se 
astfel legile privind 
termenul de soluțio
nare a scrisorilor 
menilor 
redacție a 
răspuns redactat 
conducerea grupului 
întreprinderilor de in
dustrie locală și vizat 
„de acord11 de un se
cretar al comitetului 
județean de partid 
Dolj. După ce se 
face un istoric al e- 
xistentei acestor ate
liere. precizindu-se că 
volumul producției este 
acum de 67' milioane 
lei, se arată că. pe baza 
schiței de sistematiza
re. în preajma incinte
lor secției mecanice 
s-au construit două 
cartiere de locuințe, 
astfel că 8 blocuri au 
ajuns chiar la împrej
muirea spatiilor pro
ductive. Se relatează 
apoi că avind în vede
re volumul producției, 
cit si specificul activi
tății de construcții me
talice. in mod firesc se 
produc zgomote. Pînă 
aici nimic deosebit, de 
natură să ducă la so
lutionarea scrisorii 
propriu-zise. Cînd este 
vorba însă despre mă
suri, semnatarii răs
punsului se dovedesc 
ceva mai zgîrciti la 
vorbe. Iată tot ce se 
scrie : „în prezent. în 
urma unei vizite făcute 
de organul de partid 
județean, (probabil de 
reprezentanți ai aces
tuia — n.n.). s-a sta
bilit ca lucrul să se 
facă numai in două 
schimburi, iar opera
țiile ce produc zgomot 
să se execute pînă Ia 
ora 20.00. De aseme
nea. menționăm că in 
anul 1978 activitatea a- 
cestei secții va fi mu
tată pe platforma Bor
dei1*. Cu alte cuvinte, 
locuitorii cartierelor 
vor fi chinuiti numai 
în două schimburi, si 
nu în trei ca mai îna
inte. Ce înseamnă a- 
ceasta pentru cei ce 
sînt nevoiti să se o- 
dihnească ziua, pentru 
copii, pentru bătrîni 
etc., este lesne de în
țeles. întrucît este si o 
lege privind interzice
rea poluării de orice 
fel. supunem atenției 
forurilor locale dacă 
nu este cazul ca mu
tarea propusă să aibă 
loc în 1977 si nu la 
anul.

Ni 
că 
fișe 
de 
mai 
rect 
resimțit, de asemenea, o lipsă acută 
de capacitate de proiectare, aceasta 
trebuind compensată cu sute de ore 
de lucru în plus și prin coope
rarea cu alte institute similare in 
proiectarea si execuția S.D.V.-urilor. 
Desigur, într-o astfel de situație, 
ministerul și centrala industrială de 
resort puteau -toarte bine să dea sar
cină unor institute tehnologice din 
subordine să realizeze ele atît pro
iectele de S.D.V.-uri, cit și partea 
de execuție. Din păcate, s-a consi
derat că Sibiul se va descurca pînă 
la urmă și, singur... așa 
pricepe.
etanșare (FARTEC din Brașov, Com
binatul de cauciuc Pitești și altele) 
— cerîndu-li-se cîteva sute de garni
turi, semeringuri, manșete de etan
șare din cauciuc 
„în premieră11

cum se va
Furnizorii de elemente de

Sînt multe de făcut acum în a- 
gricultură, ceea ce impune ca toti 
locuitorii satelor să participe la mun
că. de dimineață și pînă seara. Ce 
se întreprinde practic, în județul 
Brăila, pentru a se folosi din plin 
timpul de lucru, astfel ca recolta să 
fie strînsă și depozitată în cele mai 
bune condiții ? După cum ne spunea 
tovarășul Cristache Moldoveanu. se
cretar al comitetului județean de 
partid, s-a întocmit balanța forței de 
muncă și s-a stabilit unde și cit tre
buie să muncească fiecare om. De 
altfel. în multe locuri toată suflarea 
satelor, cum se spune, este prezentă 
în aceste zile pe cîmp.

La cooperativa agricolă din Șutești, 
de pildă, participă zilnic la muncă 
pe cîmp peste 1 200 de oameni, prac
tic toți locuitorii comunei : coopera
torii, personalul administrativ al coo
perativei agricole, angajații consiliu
lui popular comunal, cei de la poștă. 
Angajații din comună muncesc în 
acord global cîte 0.2 ha cu floarea- 
soarelui și 1—2 ha cu porumb. în 
această perioadă magazinele si cele
lalte unități economice din comună 
au un program special : de la 5 la 
8 și de la 17 la 22. Dar „secretul11 
participării masive a oamenilor la 
muncă este altul și el se numește 
exemplul personal. La Șutești se re
marcă în mod deosebit consecventa, 
spiritul de răspundere cu care ac
ționează membrii comitetului comu
nal de partid și ai consiliului de con
ducere din unitate pentru traducerea 
în fapte a măsurilor stabilite. în a- 
ceastă perioadă, programul de lucru 
al tovarășului Alexandru Ardeleanu, 
prifnarul comunei, este același ca al 
tuturor cooperatorilor: este prezent 
pe cîmp. din zori și pînă seara. Și 
biroul tovarășului Gheorghe Stelian, 
președintele cooperativei agricole, 
este zăvorit în timpul zilei. El se 
află permanent în mijlocul oameni
lor pe cîmp și muncește alături de ei. 
Conducerea unității a luat si alte mă
suri nent.ru a asigura participarea la 
muncă a tuturor locuitorilor comu
nei. întrucît o mare parte din forța 
de muncă a cooperativei o reprezintă 
femeile. în comună funcționează o 
grădiniță cu 160 de locuri, al cărui 
program este același cu programul de

muncă al cooperatoarelor : de la orele 
6 la 19. Așa se reușește la Șutești să 
se recolteze zilnic 45 tone de struguri. 
40 tone de legume.
150 tone de furaje, 
de teren ș.a.

Cu totul altfel se 
la cooperativa agricolă din Cazasu. 
Fată de graficul întocmit, recoltarea 
cartofilor este' rămasă în urmă. Pe 
jumătate din suprafața cu floarea- 
soarelui recoltată mecanizat nu s-au 
strîns capitulele rămase în urma 
combinelor. Depozitul de furaje al 
zootehniei este aproape gol și. cu 
toate acestea, nimeni nu lucra la însi-

să se -însilozeze 
să se are 35 ha

prezintă lucrurile

Raidul nostru 
în județul Brăila

lozarea producției de pe cîmp. De ce? 
„Nu avem suficiente brațe de mun
că11 — ne spune tovarășul Dobre 
Banu. secretarul comitetului de partid . 
al cooperativei agricole si vicepreșe
dinte al unității, care la ora 11 se 
îndrepta spre sediu. însotit si de Tu
dor Păun, șeful fermei nr. 2. Evident, 
ne exprimăm nedumerirea : de ce se 
duceau la sediu ? Răspunsul : „S-a 
făcut cald si ne ducem la birouri să 
ne răcorim11. Oare cooperatorii care 
munceau la acea oră ne cîmp 
nu se încălziseră? Ce exemplu per
sonal oferă membrii consiliului de 
conducere din această unitate? Tot 
atunci, de pe una din ulițele 
comunei a apărut și tovarășul 
Petre Candidatu, trimisul coman
damentului județean în această 
unitate, care se îndrepta tot spre 
birou. Aflind ce ne interesează, ne 
informează imediat : „Da, unitatea 
nu are forță de muncă. De aceea, 
vom aduce 150 de Oameni de la în
treprinderile din orașul Brăila, care 
vor lucra la recoltarea porumbului".

Ne îndreptăm spre sediul unității. 
Aici, în birouri, contabili, două 
economiste de fermă, casierul și 
merceologul unității munceau din 
greu la... învîrtirea hîrtiilor. Con
tabilul șef al cooperativei lipsea ; 
era la o ședință la Brăila. Pe o uliță

muncil, 
scșit

oa
la 

un 
de

Neculal ROȘCA

pentru realizarea 
a cîtorva utilaje de 

mase plastice — de fiecare dată au 
spus : „Dați-ne comenzi de la 10 000 
de bucăți în sus11. Nu puteau fi de
terminați de forurile de resort ca, in 
spațiile existente și fără nici o in
vestiție, să 
cializate și 
rii mici" ?

Dintf-un____ _____ __ ___ _
investigațiilor a reieșit că. dacă s-ar 
fi prevenit aceste neajunsuri, naște
rea noului produs putea să dureze un 
an si patru luni si chiar numai un an. 
Cum noile utilaje produse de între
prinderea sibiană sînt așteptate cu 
mult interes pentru echiparea unor 
importante caoacitătiX industriale, este 
necesar să se tragă toate învățămin
tele cuvenite si să se întreprindă mă
suri hotărîte pentru a se înlătura 
orice sincone nedorite in asimila
rea lor.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

amenajeze ateliere spe- 
pentru fabricația de „se-

calcul făcut la sfîrsitul

Ld I.A.S. Dudeștl, județul Brăila, mijloacele mecanice lucrează grupat pentru 
grăbirea recoltării ultimelor suprafețe cu floarea-soarelui

a comunei, peste 50 de bărbați și fe 
mei așteptau.................... ..
cu butelii de 
peratori11 — 
D. Bânu. Cu 
pierd vremea 
muncit peste 
intervine Floarea Purcăreață, care îl 
auzise. Și aș veni și miine la muncă 
dacă aș avea unde să las copilul. Nu 
avem însă nici cămin, nici grădiniță. 
Ce să facem ?“. Iată deci că în co
mună sînt suficiente brațe de mun
că. Nu s-a făcut însă nimic pentru 
asigurarea condițiilor necesare parti
cipării la muncă a femeilor cu copii.

S-a hotărit ca, în această perioadă, 
tot personalul economic și adminis
trativ din unitățile agricole să lu
creze pe cîmp. în multe locuri hotă
rârea se respectă. La cooperativa 
agricolă din comuna Romanu, de 
exemplu, birourile erau ' pustii. La 
sediu rămăsese un singur om de 
serviciu. La cooperativa agricolă Ge
menele s-a înțeles însă cu totul alt
fel această hotărire. Secretara Geor- 
geta Frățilă o ajuta pe Floriea Neagu, 
economista fermei legumicole, la în
tocmirea unor situații. Și se numea 
că amîndouă munceau pe cîmp. Mal 
mult, tovarășa Marioara Dănilă, in
spector la banca agricolă județeană, 
făcea tocmai în aceste zile revizia de 
fond. De ce acum ? „Așa este pro
gramarea11 — ni se răspunde. Con
tradicția este evidentă.

„Desigur, se muncește Întreaga 
zi-lumină“ — ne spune tovarășul 
Gheorghe Marin, președintele coope
rativei agricole „7 Noiembrie11 din 
comuna Movila Miresii, care la ora 
17 se suise în mașina de teren pen
tru a se duce... la o ședință la Brăila. 
Probabil că din cauza grabei nu ■ a 
observat forfota de oameni de la 
acea oră de pe ulițe și din fața bu
fetului,1 care este chiar peste drum 
de sediul consiliului popular comu
nal. „Nu sînt cooperatori11 — auzim 
din nou aceeași replică, de data 
aceasta din partea tovarășului Ion An
gliei, primarul comunei. Facem un 
mic sondaj, și printre cei care pierd 
vremea pe șosea sînt Alexandru 
Frigioiu, șeful fermei nr. 4. coopera
torii Dumitru Nlță, Constanța Ior- 
dăchescu, Vasilica Vlăduc și alții. 
Oare ce vroia să spună primarul ?

Campania agricolă de toamnă este 
în plină desfășurare. Toti locuitorii 
satelor trebuie să participe la muncă, 
de dimineața pînă seara. întrucît 
stringerea grabnică a recoltei este o 
obligație legală si. în același timp, 
o îndatorire economică socială si 
morală de mare răspundere a între
gii obști. Dună cum am văzut, aceas
tă îndatorire nu este însă respectată 
în mod riguros peste tot. Și tocmai 
acolo unde se consideră mai 
simplu să se apeleze la ajutorul de 
la oraș, unde se crede că exemplul 
personal nu are nici o importanță, 
unde nu se tine scama de nevoile 
oamenilor și nu sint asigurate con
diții pentru ca femeile să fie elibe
rate pe timpul zilei de grijile gos
podăriei. Intr-un cuvînt. unde munca 
nu este bine organizată. Și chiar dacă 
situațiile la care ne-am referit 
constituie excepții, cu atît mai mult 
ele nu trebuie să fie admise I

Ion TEODOR

de dimineață mașina 
aragaz. „Nu sînt coo- 
ne spune 

alte cuvinte, de aceea 
la butelii. „Ba. am 
10 ani la cooperativă.

tovarășul

CUM VĂ EXERCITAȚI MANDATUL, TOVARĂȘE DEPUTAT?
între drepturile acordate de lege 

denutatilor pentru exercitarea man
datului încredințat se numără si 
dreptul la interpelare. în acest sens. 
Legea de organizare 
a consiliilor populare 
putatul are dreptul 
pună întrebări si să 
pelări comitetului sau biroului exe
cutiv. oricărui membru al acestuia, 
precum si conducătorilor organelor 
locale de specialitate ale administra
ției de stat, ai unităților economice 
si instituțiilor social-culturale subor
donate consiliului popular11. Cum isi 
exercită deputății Consiliului popu
lar al municipiului Arad acest drept ?

— în aproape toate sesiunile — ne 
snune Iulian Toader. secretarul co
mitetului executiv — deputății pun 
întrebări ori adresează interpelări cu 
privire la activitatea comitetului 
executiv sau a conducătorilor de 
unități economice si sociale aflate in 
subordinea consiliului popular. în 
cele 4 sesiuni din anul trecut și 2 
din anul acesta au fost adresate co
mitetului executiv si unor cadre cu 
munci de răspundere din organele 
locale ale administrației de stat 12 
întrebări si interpelări cu privire la 
activitatea proprie sau a domeniilor 
de care răspund.

Faptul că deputății folosesc sesiu
nile pentru a contribui în mod con
cret la îmbunătățirea activității con
siliului popular, la rezolvarea cerin
țelor alegătorilor, este prin el însuși 
pozitiv. Ceea ce interesează însă. în 
ultimă instanță, este dacă interven
țiile denutatilor în sesiuni âu finali
tatea dorită, dacă problemele ridica
te se bucură de întregul interes din 
partea factorilor vizați. Ce snun în 
acest sens aleșii cetățenilor 7 Ce cred 
că ar mai trebui făcut pentru ca opi
niile exprimate de ei în sesiuni să 
aibă întotdeauna o eficientă ma
ximă ?

— în viata consiliului nostru popu
lar — ne spune deputatul Ionel Gor- 
nic — s-a statornicit de circa doi ani 
o regulă democratică foarte bună, 
înainte de a intra în ordinea de zi

si funcționare 
prevede : „De
și obligația să 
adreseze inter-

obișnuită. Primatul prezintă în fata 
denutatilor o scurtă informare des
pre problemele rezolvate sau aflate 
in atenția comitetului executiv între 
cele două sesiuni.

în urma investigației făcute, 
constatat că, în ultima 
primarul, vicepreședinții 
lui executiv, cit și conducătorii 
unor unități economice și insti
tuții din municipiu au 
trebați în sesiuni în legătură cu 
modul de 
zis de nerezolvare la timp — a unor 
probleme de larg interes cetățenesc.

am 
vreme, atît 

comitetu-

fost în-

rezolvare mai bine

naratii. n-am primit răspuns nici în 
sesiune si nici nu s-au luat, măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu. Or. legea pre
vede că, în cazul în care cei între
bați ori interpelați nu pot răspunde 
în aceeași sesiune, ei sînt obligați să 
dea răspuns oină la sesiunea urmă
toare.

— Două întrebări am adresat si eu 
în sesiunile din acest an — ne spu
ne deputatul Gheorghe Olah. De ce 
s-a închis timp de o lună măcelăria 
din cartierul în care locuiesc si 
cînd se vor lua măsuri pentru intro-

La Consiliul popular al municipiului Arad

între altele, intervențiile denutatilor 
au vizat întîrzierea lucrărilor de 
construcție a podului din punctul 
Grădiște, amenajarea gării Aradul 
Nou. eșalonarea mai bună a lucră
rilor edilitare pentru ca orașul să 
nu aibă mai tot timpul înfățișare de 
șantier, dezvoltarea unor prestări de 
servicii care să asigure cetățenilor 
posibilitatea de a executa mai repe
de unele lucrări de reparare si mo
dernizare a locuințelor proprii etc.

— în general, așa stau lucrurile — 
ne snune si deputatul Mircea Stoian. 
Eu am criticat într-o sesiune comi
tetul executiv, pe primar, in legătu
ră cu slaba informare a denutatilor 
asupra lucrărilor edilitare si sociale 
planificate a fi executate în oraș. în 
acest caz. intervenția mea s-a bucu
rat de toată atentia. Astăzi, fiecare 
deputat cunoaște ce lucrări sînt pla
nificate în circumscripția în care este 
ales, care este termenul lor de dare 
în folosință si ce not si trebuie să 
facă cetățenii pentru ca ele să fie 
realizate la timp. în alt caz însă, la 
întrebarea pe care am adresat-o to
varășului director al întreprinderii 
județene de gospodărie comunală si 
loca ti vă. în legătură cu calitatea ne
corespunzătoare a unor lucrări de re-

ducerea alimentării cu apă la grădi
nița din cartierul Gai ? în sesiune, 
tovarășul director al I.C.S. Alimen
tara a promis că va lua măsuri pen
tru redeschiderea măcelăriei în de
curs de 30 de zile. Dar ele au fost 
tergiversate timp de 4 luni. Depu
tății nu au nevoie de promisiuni la 
întrebările pe care le nun. ci de răs
punsuri sincere, realiste, ne care să 
le poată comunica alegătorilor. Alt
fel. interpelarea isi pierde orice efi
cientă.

— Care sînt cauzele pentru care 
calitatea pîinii este uneori necores
punzătoare si ce măsuri se vor 
lua pentru schimbarea situației ? 
— am întrebat într-o sesiune pe 
tovarășul director al întreprinde
rii de panificație, ne spune deputa
tul Savu Buzeșan. Fată de răspunsul 
primit, care a fost evaziv, mi-am ex
primat nemulțumirea chiar în sesiu
ne. Tovarășul primar a socotit că 
am dreptate si a cerut directorului 
să informeze în/sesiunea următoare 
despre măsurile luate pentru îmbu
nătățirea calității pîinii. Dar. ca un 
făcut, tovarășul director a „uitat11 
să-si îndeplinească această obligație.

în finalul investigației noastre, am

avut o convorbire cu tovarășul Mar
tian Fuciu. primarul municipiului, 
președinte al consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, orga
nism care răspunde direct de acti
vitatea denutatilor. de modul in care 
îsi onorează mandatul. „Ceea ce 
vreau să subliniez — ne-a spus in
terlocutorul — e că ne străduim să 
informăm cît mai bine deputății, să 
analizăm cu toată răspunderea pro
punerile si criticile adresate în se
siuni. Această preocupare este pusă 
în evidentă si de faptul că anul aces
ta avem de executat un volum de 
lucrări fără precedent, aproape tot 
atit cit am realizat în întreg cinci
nalul trecut. Deputății au fost și 
sînt sufletul tuturor acțiunilor edili- 
tar-gospodărești pe care le întreprin
dem și lucrează cot la cot cu cetățe
nii pentru înfăptuirea lor. Observa
țiile unor deputat! în legătură cu 
modul in care au răspuns tovarășii 
din comitetul executiv ori din con
ducerea unor întreprinderi subordo
nate consiliului popular la întrebă
rile adresate sînt îndreptățite. Per
sonal am atras 
rînduri atenția 
președinți, altor

multe 
vice- 

cu munci 
de conducere asupra răspunderii pe 
care trebuie s-o avem fată de re
zolvarea problemelor ridicate de de- 
putati. Pentru ca această răspundere 
să fie privită de ambele părți cit 
mai exigent, ne-am propus ca în
tr-o plenară a consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste să 
analizăm atit activitatea denutatilor, 
cit sl modul de examinare a propu
nerilor si criticilor adresate de aceș
tia diferitelor organisme. într-un cu- 
vînt. o analiză care, orin problemele 
abordate, să contribuie la creșterea 
răspunderii deputatului pentru exer
citarea mandatului, dar si a consi
liului popular pentru întărirea auto
rității și eficientei muncii deputa
tului11.

în mai 
tovarășilor 
cadre

Constantin PRIESCU

nent.ru
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat ieri
(Urmare din pag. I)

irul industriei ușoare, tovarășa Lina 
Ciobanu. cu directorul intrenrinderii. 
Leonard Rush, si cu alti specialiști 
a modului cum această tânără unitate 
s-a dezvoltat si îsi îndeplinește sar
cinile si obiectivele ce-i revin în acest 
an si pe întregul cincinal.

Profilată oe producerea perdelelor 
tricotate din fire poliesterice si a 
unui bogat sortiment de lenierie si 
îmbrăcăminte pentru femei, bărbați 
si copii, utilizînd materie primă pro
dusă in tară, unitatea a realizat im
portante succese. Prin intrarea m 
funcțiune. în acest an. a unei noi ca
pacități. producția întreprinderii se 
va dubla, aiungînd la 8 milioane me
tri pătrati perdele la finele cincina
lului. în timp ce productivitatea 
muncii va marca o sporire de 199 la 
sută. Preocupări notabile s-au înre
gistrat si în domeniul înnoirii si re- 
proiectării fabricației, produsele noi 
reprezentînd. în 1977. 38 la sută din 
întreaga producție. în sfîrsit. efortu
rile colectivului pentru o calitate ire
proșabilă a sortimentelor s-au soldat 
cu realizarea. în acest an. a unei pro
ducții care se încadrează intr-o pro
porție de 91 la sută în calitatea I.

Apreciind aceste realizări deosebi
te, tovarășul Nicolae Ceausescu cere 
să se continue eforturile si preocu
pările în direcția îmbunătățirii es
teticii și funcționalității produselor, 
să se acționeze pentru lărgirea ga
mei sortimentale și să se adopte noi 
structuri de tricoturi, în pas cu ce
rințele pieței.

Vizitîndu-se unele secții, sînt re
marcate dotările acestora cu utilaje 
la nivelul celei mai avansate tehnici, 
buna organizare a procesului de fa
bricație.

Tovarășul Nicolae Ceausescu se 
interesează de condițiile de muncă 
și viată ale tinerilor ce lucrează aici, 
de modul cum se aplică în practică 
hotărîrile partidului de majorare a 
veniturilor lucrătorilor din domeniul 
industriei ușoare. Muncitoarele îl in
formează pe secretarul general al 
partidului că în prezent au posibi
litatea să realizeze un venit lunar de 
peste 2 000 lei, subliniind marile a- 
vantaje ale muncii în acord global 
care stimulează participarea tuturor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Ele tin. totodată, să exprime mulțu
mirea lor fierbinte secretarului ge
neral al partidului pentru grija pe 
care o poartă creșterii permanente a 
nivelului de trai material și spiri
tual al celor ce muncesc.

în cadrul acestui dialog cu mun
citorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază posibilitatea sporirii pro
ductivității prlntr-o folosire mai bu
nă a forței de muncă. Se ajunge la 
concluzia că o muncitoare poate lu
cra la 4 mașini moderne de tricotat 
perdele, ceea ce va duce, implicit, 
nu numai la creșterea productivită
ții muncii, ei si a veniturilor; lucră
toarelor.

în secția finisat chimic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică factorilor 
responsabili să ia măsuri pentru ae
risirea naturală a halelor, pentru a 
se asigura muncitoarelor condiții de 
muncă din cele mai bune.

în încheierea vizitei, in holul în
treprinderii. unde s-a organizat o 
expoziție cu produsele unității, se 
analizează. în fața machetei viitoa
rei fabrici integrate de in. ce ur
mează a fi construită pe aceeași 
platformă, stadiul lucrărilor. indi- 
cîndu-se să fie luate măsuri pentru 
accelerarea dării acesteia în funcțiu
ne. pentru ca in primul trimestru al 
anului viitor să înceapă producția.

Noua întâlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu harnicul co
lectiv ai întreprinderii meca
nice de material rulant — 
unitate care si-a început activitatea 
in urmă cu mai bine de un secol si 
care a cunoscut în anii socialismu
lui transformări radicale, devenind 
una din cele mai importante fabrici 
cu acest profil din tară — a avut ca 
obiectiv analiza modului în care sînt 
îndeplinite indicațiile date de' secre
tarul general al partidului la prece
denta vizită, precum și unele pro
bleme privind dezvoltarea. în 
perspectivă, a acestei unități.

Directorul întreprinderii. Costache 
Ursuleanu. raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că toți lucrătorii 
unității și-au concentrat întreaga ac
tivitate pentru transpunerea în prac
tică a sarcinilor încredințate, ridi
carea continuă a eficientei econo
mice. Numeroase panouri si grafice 
oglindesc realizările de prestigiu ob
ținute în diferite domenii în ultimii 
patru ani. Dezvoltarea întreprinderii 
cu noi capacități, dotarea ei cu ma
șini. utilaje și instalații moderne, 
mecanizarea locurilor de muncă — 
asa cum a cerut secretarul general al 
partidului — au asigurat în ultimii 
patru ani o creștere cu 28 la sută a 
volumului producției și cu 36 la sută, 
a productivității muncii.

Muncitorii, specialiștii întreprinde
rii au înscris în același timp succese 
meritorii în reducerea timpului de 
staționare a vagoanelor pentru repa
rații. indicator de importantă deose
bită pentru specificul unității, cu im
plicații directe asupra traficului nos
tru feroviar. Astfel. în comparație cu 
1973. un vagon este redat mai de
vreme în circulație cu aproape 3 zile, 
iar pînă la finele actualului cincinal 
durata de reparații va mai fi scurtată, 
potrivit angajamentului, cu încă trei, 
zile. De asemenea, s-a obținut o bună 
experiență în reconditionarea pieselor 
în procesul de reparare a vagoane
lor.

Măsurile luate ca urmare a reco
mandărilor tovarășului Nicola* 
Ceaușescu vizînd îmbunătățirea flu
xurilor de fabricație, sistematizarea 
operațiilor de reparare a vagoanelor 
de călători și marfă au permis, de 
asemenea, o importantă reducere a 
consumului de metal. în ultimii pa
tru ani, muncitorii acestei unități au 
economisit o cantitate de metal su
ficientă pentru repararea a peste 900 
de vagoane.

Ministrul transporturilor si teleco
municațiilor, Traian Dudas. infor
mează pe secretarul general al par
tidului că, paralel cu activitatea de 
reparații, obiectiv de bază al flnită- 
ții din Pașcani, muncitorii și specia
liștii de aici au reușit să introducă 
in fabricație un modern vagon bascu
lant. destinat in special lucrărilor 
de pe șantierul canalului Dunăre— 
Marea Neagră, un tip de vagon- 
platformă pentru transportul diferi
telor mărfuri, precum și o variată 
gamă de piese de schimb.

Apreciind aceste realizări, experi
ența bogată a colectivului întreprin
derii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

cerut să fie continuată producția va
goanelor de serie mică, cu utilizări 
deosebite, și să fie sporită și diver
sificată fabricația de piese de 
schimb.

Este examinată apoi o machetă a 
întreprinderii, care redă în 'mod su
gestiv dezvoltarea pe care aceasta a 
cunoscut-o în ultimii ani și per
spectivele ei. Se subliniază că halele 
și capacitățile ce vor fi construite 
în acest cincinal vor fi ridicate în 
spațiul din actuala incintă a între
prinderii și înzestrate, în mare mă
sură. cu utilaje realizate prin forțe 
proprii.

în timpul vizitării unor sectoare 
de bază ale întreprinderii. specia
liștii prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și alte realizări valoroase 
în domeniul construcției de materi
al rulant. între care se disting bo- 
ghiurile cu două și trei osii. Este 
remarcată grija acordată utilizării 
eficiente a mașinilor-unelte aflate 
în dotarea unității, indicele atins în 
prezent fiind de 90,5 la sută.

Secretarul general al partidului a 
adresat felicitări colectivului între
prinderii mecanice de material ru
lant pentru rezultatele înregistrate 
în activitate și i-a urat, totodată, 
suocese în îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor sporite ce ii revin in în
tregul cincinal.

în dialogul purtat apoi cu factorii 
de răspundere ai orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o serie de 
recomandări privind construirea nou
lui centru civic al Pașcaniului, dez
voltarea sa urbanistică și a cerut co
mitetului de partid să acorde o a- 
tentie deosebită atît dezvoltării eco
nomice, cît și celei edilitare a a- 
cestui vechi centru muncitoresc, 
bunei lui gospodăriri, în vederea 
realizării unei așezări frumoase, cu 
un grad ridicat de civilizație.

La plecare, locuitorii Pașcaniului au 
salutat cu deosebită căldură pe to
varășul Nioolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, exprimînd 
recunoștința lor pentru cinstea de
osebită ce le-au făcut-o de a vizita 
din nou orașul lor. Pe strada Ștefan 
cel Mare, in piața din fața noii 
case de cultură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat au 
fost invitați să intre în marea horă 
în care s-au prins numeroși cetățeni 
ai orașului și locuitori din comunele 
învecinate.

în continuarea vizitei de lucru în 
județul Iași, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat au 
fost oaspeții locuitorilor COmUtlCi 
BiVOlari — localitate situată în 
lunca Prutului, cu o puternică 
cooperativă agricolă.

Pe stadionul comunal, la coborîrea 
din. elicopter, tovarășuj, Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa , Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stht sînt întîmpinati cu 
ovații si urate de către țăranii făuri
tori ai recoltelor bogate, de pionieri 
si elevi. Sub soarele generos al dimi
neții se scandează minute în sir 
..Ceausescu si poporul". „Ceaușescu — 
P.C.R.". în numele cooperatorilor, al 
tuturor locuitorilor, primarul comu
nei. Iordache Toma. urează tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un călduros 
bun venit oe aceste frumoase melea
guri românești.

înaltii oaspeți sînt întîmpinati de 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
si industriei alimentare, de reprezen
tanți ai organelor agricole județene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă un detașament al gărzilor 
patriotice si de pregătire a tinere
tului. Un grup de pionieri si tinere 
fete îmbrăcate în frumoase costume 
naționale înmînează oaspeților dragi 
buchete de flori.

Este vizitată ferma pomicolă a 
cooperativei agricole — plantație in
tensivă cu pomi încărcati de roade. 
Președintele cooperativei. Constantin 
Șalaru. relatează cu mîndrie justifi
cată că țăranii cooperatori si meca
nizatorii din Bivolari au făcut să 
crească an de an nivelul producției 
vegetale si zootehnice. în acest an 
se va obține o producție în valoare 
de peste 36 milioane lei. Se estimea
ză că recolta de mere va fi aproxi
mativ de 35 tone la hectar.

în fata panourilor care prezintă 
realizările cooperativei, ca si în tim
pul vizitării livezilor are loc un dia
log cu specialiștii, cu cooperatorii 
aflați la Culesul merelor. Gazdele 
raportează că peste 85 la sută din 
producția de mere este de calitate 
extra, subliniind atenția ne care o 
acordă menținerii intacte a aromei 
fructelor. Aici s-a organizat recol
tarea semimecanizată a merelor, a- 
tinse doar o dată de mîna culegăto
rilor, care le așază în conteinere 
instalate ne platforme mobile .trase 
de tractoare. în aceleași conteinere 
sint transportate direct la 'depozite, 
fără nici o manipulare inutilă. „Me
rele sînt bune, frumoase. Vrem să 
le vedem tot așa și pe piață" — 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sînt abordate probleme legate de 
extinderea experienței înaintate, de 
crearea livezilor superintensive. Mi
nistrul agriculturii expune preocupă
rile organelor agricole pentru înfiin
țarea acestor livezi, măsurile ce vor 
fi întreprinse în continuare în acest 
scop. Secretarul general al partidului 
face observația că distanta între rin- 
durile de pomi este prea mare si 
cere specialiștilor ca la noile plan
tații să se asigure o densitate sporită 
de pomi pe unitatea de suprafață.

Tovarășa Elena Ceaușescu se in
teresează. în cursul dialogului purtat 
cu ministrul agriculturii, de posibi
litățile de a extinde culturile inter
calate în livezi, pentru a se obține 
astfel mal multe produse agroali- 
mentare si venituri sporite.

In livadă, lingă pomii încărcati de 
rod. secretarul general al partidului 
întreabă pe cooperatoarele aflate la 
cules cum merge munca, le apreciază 
strădaniile si le urează lor si celor
lalți cooperatori să obțină rezultate 
si mai bune.

Un scurt popas' la marginea unui 
lan de porumb irigat, aflat la cum
păna dintre verdele închis al verii si 
galbenul toamnei. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
poartă un scurt dialog cu gazdele în 
legătură cu starea lanului si îndeo
sebi cu densitatea de plante la hec
tar. Inginerul-șef al cooperativei, 
Florentin Oprescu. apreciază că se 
vor obține circa 8 500 kilograme po
rumb boabe la hectar, la o densitate 
de 42—43 mii plante recoltabile la 
hectar.

„Este posibil să obțineți mai mult. 

să măriți densitatea la 60 000 plante 
la hectarul de teren irigat. Acesta 
să fie minimum. încercați să culti
vați hibrizi mai timpurii, potriviți 
condițiilor de aici" — recomandă to
varășul Nicolae Ceausescu.

Vizita de lucru continuă la sectorul 
de sericicultură din Bivolari, unitate 
care obține gogoși de mătase atît 
prin folosirea frunzei din culturile 
intensive de dud, cît și a frunzei de 
ricin.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
informat asupra realizărilor acestei 
unităti. cît si în legătură cu apli
carea programului national de dez
voltare a sericiculturii. Ing. Ion Lo- 
gofetici, directorul stațiunii centra
le pentru producție si cercetare 
in sericicultură, arată că acest pro
gram include înființarea de unităti 
sericicole, îndrumarea acestora, pină 
la livrarea gogoșilor de mătase, in- 
tegrînd organic cercetarea cu pro
ducția. în județul Iași vor fi create 
încă trei unităti sericicole moderne, 
cu culturi de duzi și de ricin.

Sînt vizitate apoi adăposturile 
din carton și folii de polietilenă, fi
xate pe schelet metalic. în care se 
cresc viermi de mătase.

Apreciind preocupările pentru dez
voltarea sericiculturii în ferme in
tensive, tovarășa Elena Ceaușescu 
îndeamnă la extinderea acestei în
deletniciri și în rîndul gospodinelor 
satelor.

Sînt înfățișate apoi preocupările 
pentru introducerea și extinderea 
mecanizării in sericicultură, intensi
ficarea cercetărilor pentru a obține 
mai multe fire de borangic. mult a- 
preciate pe piața internă și la export.

Momente emoționante sint prile
juite de vizitarea grădiniței și creșei 
de copii, unde cei mai mici locuitori 
ai comunei se blcură de o atentă 
îngrijire și educație. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu îi îmbrățișează pe copii, 
ascultă răspunsurile lor pline de gin
gășie.

în încheierea vizitei la Bivolari, 
secretarul general al partidului adre
sează locuitorilor comunei calde cu
vinte de apreciere asupra muncii și 
rezultatelor de pînă acum și le 
urează să facă totul pentru a obține 
producții și venituri mai mari, să 
obțină succese in toate domeniile de 
activitate.

în cursul după-amiezii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a vizitat două 
mari unităti economice din noua zonă 
industrială a Iașiului.

Străbătînd arterele orașului, stră
juite de zeci de mii de oameni, ce 
aclamau cu însuflețire, coloana ofi
cială de mașini s-a îndreptat mai în
tâi spre platforma combinatului de 
utilai greu.

Sint evidente la tot pasul marile 
dimensiuni pe care le-a dobindit ora
șul. pe plan economic, in anii socia
lismului. Aproape nu există ramură 
industrială importantă cars să nu fie 
reprezentată pe cuprinsul său. Prețuit 
pentru trecutul său revoluționar, 
pentru tradițiile sale. Iasiuî, se dez
voltă rapid, situîndu-se ' astăzi ini 
rindul celor mai puternice centre e- 
conomice și culturale ale tării.

Peste tot, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebită căldură 
de ieșeni, cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire.

...Platforma Combinatului 
de utilaj greu Nicolina-lași. 
Construcția acestui gigant industrial, 
care va schimba si mai profund fata 
si viata Iașiului. a fost inaugurată 
oficial în 1976. în prezenta secreta
rului general al partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a revenit, la nu
mai un an. pe șantierul acestui în
semnat obiectiv economic, pentru a 
analiza stadiul lucrărilor, precum si 
modul în care se înfăptuiește sarcina 
de răspundere incredintată Iașiului 
de a dezvolta construcția de mașini, 
de a participa mai intens la efortul 
ei in vederea creării de utilaje teh
nologice complexe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat, in timpul vizitei, că toti cei 
care lucrează aici sint hotăriti ca. 
pină la finele anului 1980. să pună in 
funcțiune principalele capacități de 
producție. în acest sens, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. loan 
Avram, și directorul combinatului. 
Alexandru Dumitrache. subliniază că 
secția mecanosudură produce deja, 
înainte de termen, construcții meta
lice sudate, ce se folosesc pe șantier 
la ridicarea vastelor hale. Alte două 
sectoare de bază — turnătoria de 
fontă si secția de utilaj metalur
gic — vor fi și ele date partial 
în funcțiune, mai devreme decit s-a 
stabilit, și anume în ultimul trimes
tru 1977 și, respectiv, la începutul 
anului viitor.

Referindu-se la preocuparea de a 
diminua costul construcției, specia
liștii arată că, prin adoptarea unor 
soluții mai eficiente, s-au redus cu 
37 la sută investițiile la construcții- 
mon.taj.

•Tot aici, pe locul unde prinde con
tur marea unitate industrială ieșea
nă, îi sînt prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai recente 
utilaje realizate la „Nicolina", astăzi 
unitate componentă a combinatului, 
și care, potrivit indicației secretaru
lui general al partidului, s-a repro
filat, specializîndu-se în producerea 
de utilaje pentru construcții și dru
muri.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
proiectanți și constructori, întregul 
colectiv, și a recomandat să se aibă, 
de asemenea, in vedere devansarea 
instalării utilajelor în noile hale 
construite, pregătirea forței de mun
că pentru viitoarele capacități de 
producție, astfel incit combinatul ie
șean să dea țării, încă din 1978, cît 
mai multe utilaje cu performanțe 
tehnice superioare.

îndemnul secretarului general al 
partidului găsește un larg ecou în 
rîndul celor prezenți, care se anga
jează să facă totul pentru a realiza 
utilaje de înaltă complexitate, con
tribuind la progresul industriei noas
tre constructoare de mașini, al eco-' 
nomiei naționale.

Alături de combinatul de utilaj 
greu> întreprinderea metalur
gică următorul obiectiv al vizitei, 
este o altă unitate industrială a la- 
șiului, care îi definește vigurosul pre
zent socialist, perspectivele de con
tinuă și neîncetată dezvoltare pe 
calea progresului. Creată în anii lu
minoși ai socialismului, fabrica ie
șeană s-a dezvoltat permanent, 
ajungînd să fie astăzi una din uni
tățile metalurgice reprezentative ale 
tării. Este demn de remarcat faptul 
că în prezent aici se realizează peste 

50 la sută din producția de țevi a 
țării, mai mult de 65 la sută din cea 
de profile laminate la rece, iar în ce 
privește unele sortimente ea deține 
prioritatea in fabricație.

Si aici, vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu a prilejuit .o analiză amă
nunțită a modului cum acest colectiv 
ieșean si-a onorat sarcinile trasate 
de secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei din iunie 1975 pri
vind sporirea producției de țevi si 
profile laminate în actualul cincinal, 
a celei de utilaie metalurgice si piese 
de schimb in conformitate cu cerin
țele crescinde ale economiei națio
nale. îmbunătățirea calității fabrica
ției. asimilarea în producție a noi sor
timente specifice prin valorificarea 
activității de creație a colectivului si 
a specialiștilor din cadrul politehnicii.

Ministrul industriei metalurgice. 
Neculai Agachi. directorul general al 
centralei de resort, Petre Zimbran, 
precum si directorul întreprinderii. 
Onofrei Parascan. au relevat. în fata 
unor grafice si machete, faptul că in 
urma măsurilor întreprinse la indi
cația secretarului general al partidu
lui. in special prin reorganizarea unor 
fluxuri tehnologice si utilizarea mai 
rațională a spatiilor, producția de 
utilaie metalurgice si piese de schimb 
a crescut cu 35 la sută. în prezent 
unitatea realizînd 2 000 tone de ase
menea sortimente, producție ce se va 
cifra la 5 500 tone în 1980.

Mergind în nas cu nevoile unor ra
muri industriale. întreprinderea a a- 
similat în fabricație 217 tipodimen- 
siuni. multe din acestea fiind rodul, 
activității de creație a specialiștilor 
de aici și al colaborării lor cu cei ai 
institutului politehnic.

Un indicator la fel de sugestiv 
pentru eficienta economică a fabrica
ției îl reprezintă si productivitatea 
muncii, care a înregistrat în acest an 
o sporire de 34 la sută, urmînd ca 
pină la finele cincinalului să crească 
cu 63 la sută.

în ce privește calitatea, producția 
uzinei ieșene este actualmente ali
niată standardelor internaționale, 
printre beneficiarii externi ai unității 
numărîndu-se 27 de țări de pe toate 
continentele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere pentru străda
niile colectivului ieșean și subliri.iază 
necesitatea ca și în continuare efor
turile muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor să fie îndreptate spre a- 
similarea de noi produse, spre îm
bunătățirea permanentă a calității a- 
cestora. De asemenea, secretarul ge
neral al partidului atrage atenția a- 
supra importanței reducerii consu
murilor, in special a metalului, pen
tru ca eficiența unității să crească 
continuu. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere ca’ la finele 
actualului cincinal și la începutul vii
torului cincinal 30 la sută din creș
terea producției să sc realizeze pe 
seama mai bunei utilizări a ptemku- 
lui.

O atentie deosebită se acordă vi
itoarelor invostltii ce vor face din 
uzina ieșeană una «lin unitățile de 
prim rang ale industriei noastre me
talurgice. Este vorba de un laminor 
de benzi inguste. o secție de zincare 
și un laminor de benzi la rece ce vor 
dubla capacitatea de producție a 
intreprinderii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se analizeze cu a- 
tentie amplasamentele acestor obiec
tive. pentru ca fluxul tehnologic să 
corespundă unei producții moderne, 
de mare eficientă.

în cursul discuției cu gazdele, 
tovarășul Nicolae Ceausescu se inte
resează de condițiile de muncă si de 
viată ale muncitorilor, de modul cum 
se aplică în viată hotărîrile de majo
rare a retribuției. Se relevă, in acest 
sens, că venitul mediu a crescut in 
1977 la 2 130 lei si va ajunge in 1980 
la 2 750 lei. Paralel cu creșterea re
tribuției. muncitorii întreprinderii au 
la dispoziție 1 126 apartamente. 912 
locuri fa cămine pentru nefamiliști. o 
microcantină cu 400 locuri, benefi
ciind. totodată, de numeroase înles
niri pentru petrecerea concediului in 
stațiunile balneoclimaterice. Se de
monstrează. o dată mai mult, că 
bunăstarea fiecăruia este legată di
rect de munca depusă, de contribu
ția adusă la creșterea producției, la 
ridicarea calității acesteia.

In continuare au fost vizitate unele 
secții de fabricație, dotate cu utilaie 
modeme, de mare randament si efi
cientă.

în Încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceausescu felicită colectivul uzinei 
pentru realizările sale si le urează 
tuturor noi succese în muncă.

I-a ieșirea din întreprinderi, pe 
artere din cartierele Socola si Bu
cium. străbătute ne ios. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceausescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid si de stat au fost 
întîmpinati din nou cu multă căldură 
de ieșeni, care si-au reafirmat sen
timentele de dragoste, stimă si recu
noștință față de secretarul general al 
partidului, bucuria si satisfacția de 
a-1 avea din nou. ca oaspete iubit, in 
mijlocul lor.

La întreprinderea metalurgică din lași

La întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu — în marea horă din piața Pașcaniului
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ȘCOALA
la începutul unei noi etape de munca

pentru pregătirea și educarea
a generațiilor tinere

comunistă

Inaugurăm astăzi noul an de în.vă- 
țămint in climatul muncii eferves
cente desfășurate de întregul popor 
pentru transpunerea în viață a hotă
rârilor Congresului al XI-lea, a gran
dioaselor obiective cuprinse in Pro
gramul partidului, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului. In acest context, 
de activitate creatoare și entuziastă, 
învățământul este chemat ca, laolal
tă cu ceilalți factori educativi din 
societatea noastră, să contribuie la 
formarea omului nou, constructor al 
comunismului, luptător ferm pentru 
progres. De aceea, toți slujitorii 
școlii, călăuziți in acțiunile lor 
de expuneri le tovarășului Nicol a e 
Ceaușescu la plenara Comitetului 
Centrai al partidului din iunie a.c., 
care a dezbătut și aprobat măsurile 
de perfecționare a organizării învă
țământului liceal, profesional, supe
rior, și la recenta consfătuire de lu
cru cu activiștii și cadrele-din dome
niul educației politice, al propagan
dei și ideologiei, care deschide o 
perspectivă nouă întregii munci de 
educație, își concentrează eforturile 
pentru ca sarcinile în vederea creș
terii nivelului general al învățămân
tului de toate gradele să fie exem
plar îndeplinite.

Conștienți de această înaltă răs
pundere ce le revine din primele zile 
de școală, cadrele didactice și fac
torii de răspundere din învățămin- 
tul de toate gradele au depus efor
turi intense pentru pregătirea des
chiderii in bune condiții a noului an 
1977—1978. Astfel, în invățămîntul 
preșcolar s-au luat măsuri pentru 
cuprinderea în grădinițe a peste 80 
la sută din totalul copiilor de 3—5 
ani, precum și pentru mai buna pre
gătire a copiilor de 5 ani pentru 
școală. în înVățămintul primar și 
gimnazial sint create condiții pentru 
școlarizarea a peste 3 280 000 de 
elevi, cu 150 000 mai mulți decît in 
anul precedent. Subliniem, cu acest 
prilej, că în anul de învățămînt 
1977—1978 vor frecventa grădinițele, 
școlile și facultățile peste 5 600 000 de 
copii, elevi și studenți, ceea ce re*

prezintă mal mult de un sfert din 
populația țării. Prin diversificarea 
tipurilor de licee, prin organizarea 
acestora pe mai multe profiluri și 
prin repartizarea lor teritorială echi
librată s-au creat condiții pentru ca 
toți tinerii să studieze în domeniul 
în care doresc, asigurindu-se astfel 
și cerințele pregătirii forței de mun
că, în concordantă cu nevoile tuturor 
județelor țârii,

în tot ceea ce întreprindem ne 
conducem după indicațiile secretaru
lui general al partidului, care spu
nea : „acum esențialul constă în 
efortul de îmbunătățire a conținutu-

al partidului. în realizarea procesu
lui de integrare a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, cadrele di
dactice au beneficiat permanent 
de indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ceea ce a oferit învăță
mântului de toate gradele posibilita
tea de a se perfecționa și de a se 
racorda continuu la cerințele cres
cânde ale mersului înainte al socie
tății, de a se adapta necontenit 
adîncilor transformări social-politice. 
descoperirilor noi din tehnică și ști
ință. Ca urmare a acelorași prețioase 
indicații, integrarea poate asigura 
acum condiții tuturor absolvenților,

Suzana GADEA,
ministrul educației și învâțdmîntulul

lui Învățămîntului, de ridicare a ni
velului său științific și legare tot mai 
strînsă de producție și viață". De 
aceea, în cadrul măsurilor care au 
ca scop îmbunătățirea conținutului 
învățămîntului liceal, corespunzător 
noii sale organizări și structuri, s-a 
urmărit ca planurile de învățămînt 
să dobîpdească un caracter sistema
tic mai accentuat, să asigure corelări 
funcționale între pregătirea generală, 
politică, de specialitate și instruirea 
practică a elevilor, acordindu-se tot
odată atenție istoriei, limbii și lite
raturii române, pentru a spori rolul 
școlii în educația patriotică, contri
buția ei la cultivarea trăsăturilor 
morale ale omului nou. Perfecționa
rea programelor are în vedere, de 
asemenea, corelarea lor mai strînsă 
cu pregătirea elevilor din ciclul 
gimnazial, ca și cu cea din invăță
mîntul superior, eliminarea parale
lismelor. precum și o mai riguroasă 
fundamentare științifică și orientare 
politică a cunoștințelor.

Invățămîntul se întemeiază pe 
concepția îmbinării organice cu cer
cetarea și producția, concepție ela
borată si aplicată din inițiativa și 
sub conducerea secretarului general

pe diferite trepte ale învățământului, 
ca în cursul procesului de însușire a 
cunoștințelor de bază și de specia
litate să-și însușească și să practice 
o meserie, să-și formeze deprinderile 
necesare pentru ca să răspundă in
tr-un timp cit mai scurt cerințelor 
producției. în acest scop, o serie de 
măsuri, care vor fi aplicate in noul 
an școlar, vizează mai buna organi
zare a instruirii practice. în tot 
acest proces avem în vedere in
troducerea unei discipline mai ferme 
în munca elevilor și studenților, des
fășurarea unei susținute activități 
educative pentru cultivarea la tineri 
a respectului și dragostei față de 
muncă, pentru formarea unei atitu
dini intransigente față de cei care 
doresc să muncească cît mai puțin și 
să primească cit mai mult.

în invățămîntul superior vor fi a- 
plicate în anul 1977—1978 noi măsuri 
care să contribuie la realizarea unui 
plus de bunuri. Ia reducerea terme
nelor de execuție a unor obiective, 
la suplimentarea forței de muncă.

La începutul noii etape de mun
că, toți slujitorii școlii sint conștienți 
că exigențele actuale le impun îm
bunătățirea în continuare a nivelu-

lui de pregătire politică, ideologică, 
culturală și științifică, a lor inșiși, 
ca și a tineretului studios. „Mai 
mult ca oricînd -- arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru cu activiștii și cadrele 
din domeniul educației politice, al 
propagandei și ideologiei — avein 
nevoie de activiști, de cadre de 
partid și de stat, de comuniști care 
să fie pătrunși de spiritul revoluțio
nar, să fie slăpini pe concepția nia- 
terialist-dialectică și istorică despre 
lume și să acționeze in concordantă 
cu legitățile generale, punînd întot
deauna accentul pe aplicarea acestora 
în condițiile c * crete ale etapei res
pective, ale țării noastre. învățămîn- 
tul nostru trebuie mai intii să-1 în
vețe pe fiecare să lucreze cu oa
menii". Cadrele didactice, educatorii 
școlii de toate gradele sint respon
sabili în fața poporului și partidului 
de educația pe care o fac elevilor și 
studenților, pentru formarea viitoru
lui cetățean pe deplin pregătit pen
tru muncă și viață, înarmat cu cele 
mai noi cunoștințe științifice, temei
nic cunoscător și propagator al ideo
logiei și politicii partidului nostru. 
De aceea, îndatorirea noastră de 
prim ordin este de a cultiva, prin 
toate acțiunile pe care le întreprin
dem în rîndul tineretului, dragostea 
față de patrie, partid și popor, con

știința de a duce mai departe tradiții
le înaintașilor, de a spori avuția na
țională. valorile materiale si spiritu
ale pe care le obțin azi oamenii 
muncii, constructori ai socialismului 
și comunismului sub înțeleaptă con
ducere a partidului.

La început de an, toți slujitorii 
școlii se angajează în fața partidu
lui, în fața țării și a poporului să 
nu precupețească nici un efort pen
tru îndeplinirea nobilei misiuni ce 
le-a fost încredințată, să facă din 
opera de educație comunistă a tine
relor generații sensul existenței și 
muncii lor. spre a da patriei luptă
tori înflăcărați, constructorii de 
mîine ai patriei noastre socialiste și 
comuniste, temeinic pregătiți pentru 
viață și muncă.

Câmine studențești in cartierul Grozăvești din București

LECTURANOTE DEA APARUT

Alexandru TĂNASE
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„Cultură și civilizație

Revista română de 
studii internaționale"

Nr. 3 (37)11977
Din sumar : „Insurecția româ

nă din august 1944 — rezultanta 
majoră a luptelor pentru liber
tate și independență ale poporu
lui român" (Cristian Poplștea- 
nu) ; „Preocupări actuale pe 
planul raporturilor și cooperării 
economice multilaterale în Eu
ropa" (Constantin Oancea) ; 
„Solidaritatea și cooperarea ță
rilor în curs de dezvoltare — 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale" 
(Mircea Mitran) ; „Combaterea 
«exodului de inteligență» și a- 
pologeticei sale — componentă 
importantă a înfăptuirii noii 
ordini economice și politice in
ternaționale" (Bogdan Baltazar).

Revista mai cuprinde rubri
cile : Documente de politică 
externă românească, Documen
te din arhiva diplomatică a 
României, Note și comentarii, 
Recenzii, Jurisprudența română 
de drept internațional privat, 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în 
limbi străine — „Revue Rou- 
maine d’Etudes Internationales" 
— cuprinzind articole in limbile 
franceză, engleză, rusă.

«
infor- 

desture 
în tară 
privitor 
de cul-

cinema
• Buzduganul cu trei peceți : 
PATRIA — 9; 12 30; 16; 19,30. FA
VORIT — 12,30; 16; 19.30. CAPI
TOL — 9; 12,30; 16; 19,30. la gră
dină — 19, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Aventura lui Barwin ; FAVO
RIT -j- 9.
• Epidemia — 11,15; 13,30; 
18; 20, Intilnire lă aeroport 
TIMPURI NOI.
• Hindenburg SCALA — 91
11,45; 14,30: 17,30; 20,15, FESTIVAL'
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
PARC-HOTEL — 19,30.
• Unde înfloresc crinii : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,13.
• Nora — 13; 15,30; 18; 20,15, Acci
dent — 9; 11 : CENTRAL. >
• Desene animate — 9,30: 11.30;
13,30; 16, Soarele alb al pustiului
— 18; 20 : DOINA.
• Adevărata glorie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 16; 19, la grădină — 
19,15, EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19, 
MODERN — 9.30; 12,30; 16,30;
19,43, la grădină — 19.
• Cidul — 12,30; 16; 19,30, Pisicile 
aristocrate — 9 : EFORIE.
• Corsarul negru : FEROVIAR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MELODIA
— 8,45; 11,30; 14.15; 17; 19,45, GLO
RIA — 8.45; 11,30; 14.15; 17; 20.30.
• Căluțul roib — 9; 11, Cronica 
anilor de foc — 13; 16; 19 : FLO- 
REASCA.
• Spaniole la Paris : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Prețul vieții : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Minie rece : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19. *
• B.D. intră in acțiune : BUCEGI
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Străina : I.1RA — 9,15; 
16; 19,30, la grădină— 19,30, 
lești — 12: i«; 1».
• Dacii : GKQjEȘTI — 9.
• O noapte furtunoasă :
MUL SĂRII — 15,30; 18;. 20,15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FERENTARI — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
• Accident — 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20, Mere roșii — 9 : COTRO- 
CENI.
• Necunoscutul din noapte : AU
RORA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, 
la grădină — 19, Tomls — 9: 11,45; 
14,30; 17,15; 20. la grădină — 19, 
FLAMURA — 11; 13,30; 16: 19.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLAMURA — 9.
• Astă-seară dansăm in familie : 
PACEA — 16: 18; 20.
• Cantată pentru Chile : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Să nu crezi că nu mai exist — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, Moara 
cu noroc — 9 : MIORIȚA.
• Podul fetelor : POPULAR 
15,45; 18; 20.
• Dacii : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Fablio magicianul — 15,45. O 
vară cu un cowboy — 18; 20,15 : 
COSMOS.
• Taina muntelui de aramă — 
9.30, Întoarcere tlrzle — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 : FLACĂRA.
• Ultima noapte a singurătății : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

12,15; 
GIU-

DRU-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) ; Acord — 19,30.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
luminii —
• Teatrul 
uzinelor 
fără sfirșit — 15,30, 
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Ciulești : Descăpățlna- 
re» — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
ccstui pămint — 11.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă
nase" (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19.30, (sala Savoy) ; 
Revista cu paiațe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30
• Teatrul „I. Vasilescu" : Un ti- 
năr mult prea furios — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare (premieră) — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Frații Crlș 
17.

Mic : Meșterul Manole

de comedie : Poemele
20.
„Nottara" (la Clubul 

„Republica") : Patima 
(sala Stu-

ARTA PLASTICĂ-OGLINDĂ MULTICOLORĂ
A TIMPULUI Șl A SOCIETĂȚII NOASTREV

consfătuirea cadrelor 
din domeniul propa
gandei. idei conform 
cărora in activita
tea educativă tre
buie să avem perma
nent în vedere faptul 
că fiecare om are indi
vidualitatea 
nulitatea sa 1 
tinete și, ca 
ne propune 1 
zarea omului 
absurditate si 
sens.
. în această 
lucrarea de 
constituie ca un argu
ment pentru ca în pro
cesul de îmbunătățire 
a calității vieții în so
cietatea noastră să fie 
organic integrată si 
activitatea culturală. 
Aici, autorul punctează 
din nou nivelurile struc
turale care intră in 
conturarea conceptului 
de calitate a vieții : 
nivelul biologic : nive
lul antropologic (inte
rese. nevoi, comporta
mente specific umane); 
nivelul social (tendin
țe si valori ideologi
ce convertite în sco
puri individuale) : ni
velul culturologic-a- 
xiologic (valori care se 
configurează 
superior al 
reorezentînd 
ces istoric, 
perfectibil).

Lucrarea
lui Alexandru Tănase 
constituie, totodată, o 
instructivă sursă de 
informare pentru citi- 
'tbr' th problematica fi
lozofiei culturii. în 
ceea ce privește apor
tul unor gânditori (de 
la Dimitrie Cantemir, 
prin Eminescu. Maio- 
rescu. Dobrogeanu-
Gherea, Lovinescu, 
P. P. Negulescu si Tu
dor Vianu. pină la cei 
in viată) — Cit și o in
vitație la meditație 
profundă alături de au
tor. privind problemele 
^bordate. Scrisă în- 
tir-un stil sobru, de ri
goare științifică si tot
odată de largă accesi
bilitate. lucrarea va 
trezi, cu siguranță, un 
interes susținut.

fiecăruia dintre mo
mentele sale, ci la 
elaborarea unei sinte
ze, 
să 
ga 
conceptul de 
și ne permite să evi
tăm abordarea lui să
racă, unilaterală. în 
ceea ce privește con
ceptul de civilizație, 
Alexandru Tănase de
monstrează că 
lizația nu se 
„nici dincoace de cul
tură (in natură), nici 
dincolo de cultură... ci 
este utl mod de a fi al 
culturii, sensul activ și 
functional al culturii, 
domeniul acțiunii, e- 
ficacitătii si pozitivită- 
tii". în felul acesta, 
autorul relevă caduci
tatea punctelor de ve
dere de tio soengle- 
rian. care săpau o pră
pastie între cultură si 
civilizație, onunindu-to 
una alteia.

Celălalt element de 
originalitate oare se 
cuvine evidențiat 11 
constituie abordarea 
problemelor culturii 
socialiste din punctul 
de vedere al calității 
vieții. Alexandru Tă
nase înțelege calitatea 
vieții ea un rezultat al 
muncii si ca un factor 
de muncă, o trăsătură 
care face ca viata să 
merite a fi trăită, atit 
în timpul necesar pro
cesului 4Pnoductiv. cit 
si in'ceea ’ce numim 
„timpul liber". El lea
gă cdhci’bfui de libdr- 
tate de caracterul op
tional al fixării scopu
lui în cadrul muncii, 
aceasta exprimând u- 
nitatea dintre libertate 
și necesitate. De aceea, 
calitatea vieții repre
zintă „totalitatea posi
bilităților obiective si 
subiective ale membri
lor societății de a fi 
fericiți". Prin urmare, 
arată autorul, se impu
ne necesitatea acordu
lui dintre „integritatea 
personală si conștiin
ța 
tul 
in 
de ___
Ceaușescu 
osebire 
yecenta cuvîntar^ la

care ne îngăduie 
vedem in întrea- 

sa complexitate 
cultură

civl- 
află

și perso- 
bine dis- 
atare, a 

uniformi- 
ar fi o 

i un non-

nrivintă. 
fată se

Zilele acestea. in 
Editura politică a apă
rut lucrarea „Cultură 
si civilizație" de Ale
xandru Tănase. autor 
bine cunoscut prin pre
ocupările sale sistema
tice in problemele cul
turii si dezvoltării sale 
in epoca noastră.

Lucrarea îmbină pre
zentarea unei 
matii ample 
teoriile emise, 
și peste hotare, 
la conceptele
tură, civilizație, valoa
re. umanism, comuni
care. creație, cu elabo
rarea unei poziții Per
sonale în aceste pro
bleme atât de contro
versate azi. Desigur, 
nu vom putea prezen
ta în cele ce urmează 
toate aspectele îmbră
țișate. ci vom insista 
doar asupra a două 
elemente in care apor
tul personal al lui 
Alexandru Tănase ni 
se pare cu deosebire 
valoros.

Primul se referă la 
încercarea de contu
rare a înseși con
ceptelor de cultură si 
civilizație. Reluind o 
analiză mai veche. au* 
torul punctează clar 
momentele oonstituti- 
ve ale culturii. înțelea
să ca „ansamblu de 
produse cumulative 
ale cunoașteri 1 si prac
ticii umane", si antl- 
;me : momentul arjp-
• seologic. card face din 
cultură. io.uuțnuȚdDcl. 

Iun act de cun&asterc : 
’ momen tul ax iol o g ic 
care permite aprecie
rea valorică, critică, a 
rezultatelor cunoaste-

• rii. în funcție de nece
sitățile si aspirațiile 
umane : momentul
creator — cel mal „dra
matic". cum spune su
gestiv autorul, al 
cesului cultural, 
ment prin care 
montele naturale
sociale devin fante de 
cultură : momentul oo- 
mu.nicational. prin care 
valorile create reali
zează funcția socială a 
culturii. Această disoț 
ciere limpede a „ana* 
tomiei" culturii nu il 
duce însă pe autor la 
considerarea izolate a

ca sens 
vieții, ca 
u,n pro- 
continuu

nrofesoru-
teoretice». renrezenta. artiștic^A*’’ notKnea de 

civic, in marea expo
ziție ce se va deSch’ de 
in perioada Corțfetih- 
tei naționale a artist'.- 
lor plastici. Colectivi
tatea artistică, marea 
familie a celor ce sem
nează apere definitorii 
pentru momentul ar
tistic al acestor ani. 
devine tot mai mult o 
conștiință colectivă, 
care știe să cintăreas- 
că valoarea si contri
buția de creator ale fie
cărui membru al obștii 
plasticienilor, să izole
ze și să curme ceea ce 
este mediocritate sear
bădă si dăunătoare sau 
impostură.

T|nzînd sure o dis
persare largă în toate 

urbane 
rețeaua

vor putea, 
intr-adevăr, să aibă 
un rol mai activ în în
treaga noastră activi* 
tate". Acesta este un 
adevărat profil de 
artist militant, pre
zent prin arta lui. dar 
și nemijlocit, in viața 
societății, a oamenilor 
muncii. Acest sens al 
participării directe tre
buie să capete o întru
chipare mai largă in 
activitatea fiecăruia 
dintre noi. ca mTitanti 
ai politicii partidului.

Amploarea forțelor 
artistice, . tendințele

.lui in recenta cuvin- 
' tare, .rosțiiă Ja consfă
tuirea de lucru cu acti- 

din 
domeniul educației po
litice. al propagandei 
si ideologiei, 
tuarea 
niște 
demnității 
sensului 
complet al 
inclusiv 
de creație, echivalează 
cu repunerea in drep
turile istorice a artei 
care proiectează in 
timp — această super
bă prelungire a ființei 
noastre — dorința de 
înălțare spirituală a 
României socialiste.

Putem spune că as
tăzi o conștiință artis
tică înseamnă, dincolo 
de forța talentului, cu
noaștere. răspundere si 
angajare in același 
timp. Fără capacitatea 
de a citi corect sensu
rile relațiilor istorice 
interne si externe si 
fără implicare adincă. 
nemijlocită, pasionată 
in lumea prefacerilor 
sociale, nu se poate 
găsi limbajul comun 
al aspirațiilor si sim
țirii maselor largi si 
nici nu poate fi pregă
tit răspunsul la noile 
funcții pe care socie
tatea le pretinde, fi
resc, artei, 
măsura in 
lua parte 
înfăptuirea 
ansamblu de măsuri a 
politicii generale a 
partidului in toate do
meniile — arăta secre
tarul general al parti
dului — vor fi și buni 
propagandiști, vor fi 
și buni scriitori, buni 
pictori, buni lectori. 
Numai atunci vor ști 
cum să abordeze pro
blemele ideologice și

foști» sisi-1' ViStii ‘si cadrele 
fi ca oa- 
neam si 

oglindește 
pregnant această 

umană

vie a 
si ore- 
plastică

Aceen- 
valorilor uma- 

si patriotice, a 
morale, a 

generos si 
libertății, 

al libertății

Este pasionantă, ur
mărirea. orin propria’ 
noastră devenire, a 
ceea ce am 
tem si vom 
meni si ca 
nimic nu 
mai
metamorfoză 
ca arta.

Amprentă 
timpului, dar 
viziune, arta
îsi modif’Că funcția si 
adresa socială sub in
cidența evenimentele.- 
sociale si istorice, eve
nimente care transfor
mă revoluționar. în pe
rioada pe care o par
curgem, relațiile artei 
cu toate domeni le ac
tivității umane. Imagi
nea artistică nu mai 
este o simplă mărturie, 
o intimă referire la 
uh fragment-din reali
tate : ea poate fi — si 
în concepția partidului 
nostru ea trebuie să 
devină — un partici
pant direct la efortul 
general de edificare a 
noii societăți. Un par
ticipant cu miiloace si 
obiective specifice, care 
asigură, alături de fac
torii de perfecționare 
ai condițiilor vieții 
materiale, elementele 
unei perfecționări 
plan spiritual si 
spre care tinde 
lismul.

Dooumentele 
greșului al XI-lea al 
partidului. numeroa
sele precizări din cu
vântările 
Nicolae 
subliniază 
re funcția 
tor de conștiințe, pe 
care arta o capătă in 
această etapă. Preci
zări de mare însemnă
tate în acest sens au 
fost făcute de secreta
rul general al nartidu-

lit&trtdh X). 'condițiilor^ 
aljrmârii... ample a 
întregului potential 
creator rătmîne mereu 
uri scop principal al 
activității culturale. 
Opera de artă repre
zintă o valoare socială 
în măsura în care de
vine la rîndul ei gene
ratoare de valori mo
rale si spirituale. De 
acera măiestria artis
tică este argument 
convingător in pleda- 
rea poziției umane si 
ideologice, materialist- 
dialectice. oe care o 
avem la îndemână, ca

Opinii de Ion SĂLIȘTEANU

Noi. 
asteo-

în 
moral, 
socia-

Can-
„Numai in 

care vor 
activă !a 
întregului

reliefate 
Festival 
României" 
nat și 
plastici 
efortul 
rite al 
tre o tematică în care 
se simte un suflu de 
trăire patriotică si res
ponsabilitate. da-r a 
deschis si perspectiva 
unei puteri noi a artei 
ca uriașă pîrghie so
cială in deplin consens 
cu idealurile partidu
lui si societății noastre.

Citirea „cursului u- 
nor fante", spectaco
lul măreț al forțelor 
artistice din întreaga 
tară, desfășurate in 
proces dialectic ca o 
magmă fierbinte de 
pasiune pentru fru
mos. nu poate fi redus 
(cum mai înțeleg unii) 
la instituirea unor pi
ramide ne domenii de 
creație, cu vârfuri mai 
mult sau mai puțin 
traditionalizate. întru
cât stimularea virtua-

în primul 
„Cin tarea 

au antre- 
pe artiștii 

nu numai în 
plin de me- 
angajării că-

o busolă sigură Intr-o 
lume scindată oe olan 
mondial de concepții 
diferite, traversată de 
multe cărări întor
tocheate.

La sfîrsitul acestei 
toamne. Conferința na
țională a Uniunii ar
tiștilor plastici va a- 
naliza sarcinile sale si 
menirea artei noastre 
în această etapă, felul 
in care am onorat răs
punderea încredințată 
de partidul si statul 
nostru — care au făurit 
condițiile de existență 
si desfășurare a mun
cii de creație de care 
beneficiem — și față de 
conștiința înaintașilor 
noștri, care au ars pen
tru ca arta noastră să 
nu abdice vreodată de 
la calitatea si crezul 
umanist pe care se în
temeiază moștenirea 
culturală ce ne-au lă
sat-o.

încărcată de răspun
dere este si datoria ca 
fiecare artist să-si 
trieze operele ce-1 vor

centrele 
portante. ______
filiale a Uniunii 
tistilor plastici va 
bui să contribuie 
direct la viata cultura
lă a tării, să participe 
mai activ la interven
ția frumosului în viată, 
la educarea artistică si 
civică a maselor de 
oameni ai muncii.

Instituirea dezbate
rilor deschise asupra 
travaliului artiștilor, 
formă de stimulare a 
creativității si exigen
tei fată de produsul 
artistic, va avea, intre 
altele. , ca efect relie
farea autenticității, a 
imaginii născute din 
sursa directă a realită
ții. va da gir demersu
lui artistic născut din 
necesitate istorică si 
afectivă. Va sublinia, 
oe de altă narte. clari- 
tătile si neclaritățile 
expresiei artistice si va 
contura mai

im- 
de 

ar- 
tre- 
mai

loare artistică, 
artiștii plastici. __
tării mult de la critică 
in această etapă, cri
tică pe care o dorim 
consecventă cu princi
piile decurgând din 
conceptele ideologice 
si estetice care ne con
duc. ce care o dorim 
competentă din punct 
de vedere profesional. 
Critica înrobită subiec
tivismului îngust, care 
folosește condeiul în 
scopuri mărunt con- 
juncturale, în „lansări" 
sau „penalizări" fără 
acoperire. înlocuind 
judecata obiectivă de 
valoare asupra creației 
ou considerațiile bunu
lui nlac. cu preferințe
le prea subiective, este 
greu să se impună o- 
niniei publice si 
tivitătii artistice 
toritate etică si 
rală.

Autoritatea ca 
ma si prețuirea artei 
si criticii trebuie cuce
rite prin sacrificii si 
exigentă, demnitate u- 
mană și probitate pro
fesională. Puterea artei 
noastre nu constă nici 
în numărul artiștilor, 
nici in „solidaritate de 
grup", ci în afirmarea 
adevărului, în curățe
nia cu care păzim 
acest adevăr. îl reou- 
noastem si îl respec
tăm altor artist,!, rezidă 
în tăria cu care apă
răm si promovăm va
lorile morale, acele va
lori care generează 
conștiință si putere in
terioară. osatura etică 
de fond a omului de 
mîine. omul societății 
comuniste.

colee- 
cu au- 
cultu-

si sti-

tovarășului
Ceausescu 

cu orecăde- 
de modela-

cuorinză-

EXCURSIILE
TOAMNEI

turiști.
masa sîn.t asigurate 

moderne unități 
de alimentație pu

Oficiile județene de turism și 
întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București vă 
invită să participați la bogatul 
program de execursii în țară 
organizate pentru dv. in lunile 
septembrie și octombrie : Valea 
Prahovei, nordul Moldovei. Ol
tenia de sub munte. Maramureș 
și Țara Oașului. Delta Dunării, 
Porțile de Fier, Munții Bana
tului. Munții Apuseni, Țara Ha
țegului și Munții Retezat, Va
lea Oltului, Litoralul Mării 
Negre, precum și la București cu 
ocazia expoziției internaționale 
„Tehnoexpo" (15—24 octombrie).

Toate oficiile de turism amin
tite organizează circuitul turis
tic al României cu autocarul, pre
cum și numeroase alte execursii 
în localitățile și pe itinerarele 
solicitate de

Cazarea și 
în cele mai 
hoteliere și 
blică.

Pl’O- 
rrio- 
ele- 
sau

socială". în spiri- 
ideilor subliniate 
repetate 

tovarășul 
și 

reliefate

rînduri 
Nioolae 
ou de- 

în
Marcel BREAZU

KÂNYÂDI Sandor

„Cele mai frumoase poezii"

mij- 
traaucerupr 

de H. Gra

în 1969, un volum 
purtind titlul Cai ver
ticali oferea cititorului 
român posibilitatea de 
a cunoaște, prin 
tocirea 
semnate
mescu. lirica deosebit 
de interesantă a lui 
Kânyâdi Sândor. poet 
maghiar din țara noas
tră, format și afirmat 
in anii construcției so
cialiste. Volumul înfă
țișa o selecție din 
versurile cele mai 
semnificative publica
te de-a lungul unui 
deceniu și jumăta
te (înflorește cireșul
— 1955 ; Dansul pescă
rușului — 1957 ; Rouă 
pe stele — 1964 ; Des
tindere — 1966 si Cai 
verticali — 1968). atrâ-. 
gînd atenția asupra
unei creații de pro
funzime, unui glas dis
tinct în peisajul poe
ziei noastre j 
porane. Cu 1 
cantitativ și i 
apărea în 1970 i
— tot selectiv 
la un copac la 
distins cu premiul U- 
niunii scriitorilor și 
reeditat in 1972. Re
centa culegere, prefa
țată de Katona Adâm 
și tipărită în colecția 
„Cele mai frumoase 
poezii" (Ed. Albatros. 
1977), are sețnnificația 
unei confirmări a va
lorii poeziei lui Kâny- 
ădi Sândor.

Liric meditativ, sen
sibil. format in adîn- 
cul respect al poeziei 
populare și al măritor 
clasici. traditionalist 
adeseori și în modali
tatea de expresie, 
elegiac, iubitor al na
turii și copilăriei, 
Kănyâdi iși alcătuiește 
pe această temelie 
fermă o privire mo
dernă și complexă, vi- 
zînd in primul rând 
marile prefaceri din 
tara noastră, participa
rea cetățenească la for
marea conștiinței noi. 
socialiste, ca si efor-

contem- 
un spor 
calitativ 
volumul

- De 
altul,

tul de a descifra mo- 
bilurile condiției u- 
mane, năzuințele și 
peliniștile umanității 
în contextul unei lumi 
contemporane pline de 
contradicții (La poarta 
raiului. In colivie ș.a.). 
Universul creației sale.

• pornind de la reme
morările copilăriei -* 
casa natală, 
mama, 
natura florală, 
rea pierdută, 
ploi de primăvară, 
amintind de poezia lui 
Labiș (pe care Kăny- 
ăai a și tradus-o cu 
virtuozitate) — de la 
traumele războiului in 
sufletul adolescentin 
(deformări, schilodiri, 
aceste urme neșterse 
de timp) până la va
riile aspecte ale pre
ocupărilor omului con
temporan și misiunii 
creatorului de bunuri 
materiale și spirituale, 
se încheagă într-o 
poezie de idei izvori- 
tă dintr-un comanda
ment uman superior.

Cumplitele încercări 
la care a fost supusă 
Terra în anii războ
iului au născut, odată 
cu amintirea 
reroasă, și 
de a șterge 
urme pentru 
una, dar și 
ști. prin 
jertfe a cerut și ce 
preț are pacea („Te-au 
ars de viu si de-a-n- 
picioare, / smulsu-ți-au 
rădăcina oare, / tăiatu- 
ți-au din os. cumplit, 
/ sub tone 
strivit / 
oare ?“ —
De altfel, 
meteic apare 
obsesiv în creația poe
tului, 
nimic 
cuceri 
jertfă, 
celent 
trarea 
alegoricul „Cîntec apo
crif"), că efortul și 
lupta sint în fapt no
bila jertfă a omului

fîntina, 
turma de oi. 

pădu- 
marile

a

lor du- 
datoria 
aceste 

totdea- 
de a 

antiteză, ce

de poveri 
gemut-ai 

Întrebări), 
mitul pro- 

aproape
amintindu-ne >;ă 

nu se poate 
fără efort și 

fără trudă (ex- 
e. pentru ilus- 

acestei idei.

pentru gindul creator 
și. în final, pentru 
realizarea idealurilor 
sale de libertate și 
împlinire.

Caracterul reflexiv al 
unor poeme, ca și 
acela ooniesiv, resim
țit adesea, converg 
intr-o proiecție imagi- 
,nară, in care chiar și 
simplul crochiu (în 
zori, spre casă. Drum 
de sanie, Fum, Apoi), 
se îmbină sintetic cu o 
idee majoră : „De se
cole e așternutul / 
frunzelor moarte care-1 
calc / fără de milă, dar 
frunzarul / ce cade- 
acum mă infioară / / 
chiar dacă e-un nimic, 
o biată / creangă us
cată de mesteacăn ; 
/ aș ridica fiece frunză 
/ să nu niai plingă 
codrul meu" (De cînd 
trăiesc...). Poetul sesi
zează cu pătrundere și 
finețe tensiunea con
tinuă a existentei, în
țelesurile zilei de azi 
proiectate in viitor, 
frumusețea implicării 
directe, cotidiene în 
procesul plămădirii u- 
nei lumi drepte. Din
colo de observarea 
evenimentului sau fe
nomenului diurn, une
ori expus convenționa'l 
(dar cu tile, cu aspect 
de fabulă etc.), ver
surile lui Kănyâdi 
Sândor reflectă o a- 
titudine, constituind 
o pledoarie generoa
să pentru adevăr, 
pentru afirmarea ple
nară a omului și 
nu în ultimul rînd 
vorbesc despre meni
rea, virtuțile și dem
nitatea poeziei ca act 
de creație și de răs
pundere civică.

Volumul se reco
mandă ca o reușită a 
cunoscutei colecții a- 
dresate celor mai di
verse categorii de ci
titori.

Constantin 
OLARIU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România la înapoierea dintr-o 

vizită oficială de prietenie în Republica Populară Bulgaria, vă adresez 
dumneavoastră si oamenilor muncii din țara dumneavoastră cordiale salutări.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi urările mele de noi succese în 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în lupta noastră comună 
pentru întărirea păcii și destinderea internațională.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

ADUNARE CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXIII-A ANIVERSARI
A VICTORIEI REVOLUȚIEI SOCIALISTE IN BULGARIA

I

Cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria, miercuri a avut loc la Brăi
la o adunare festivă, la care au par
ticipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă si ob
ștești, numeroși oameni ai muncii.

Au luat parte Petăr Danailov Hris- 
tov, ambasadorul R. P. Bulgaria în 
tara noastră, si membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Dumitru Bălan, prim-secretai 
al Comitetului județean Brăila al 
P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Ștefan Gheorghită. 
directorul întreprinderii ..Laminorul", 
care a arătat că victoria revoluției 
socialiste în Bulgaria — din septem
brie 1944 — a însemnat nu numai în
lăturarea vechiului regim, ci a marcat, 
totodată. începutul unui protes revo
luționar de cea mai mare cuprindere 
si profunzime în istoria poporului 
bulgar, a însemnat deschiderea, sub 
conducerea Partidului Comunist Bul
gar. a unei căi sigure si a perspecti
vei clare de transformări revoluțio
nare ale întregii societăți, de făurire a 
bunăstării și fericirii oamenilor mun
cii din tara vecină și prietenă.

Prietenia româno-bulgară — a spus 
vorbitorul — are adinei rădăcini in 
trecutul istoric, în lupta comună 
dusă împotriva asupritorilor, pentru 
libertate socială si națională. în cro
nica de aur a prieteniei romăno-bul- 
gare s-au adăugat file noi de o ex
cepțională însemnătate, rod al întîl- 
nirilor și convorbirilor fructuoase 
purtate între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Todor Jivkov. 
care s-au consolidat si mai mult cu 
ocazia recentei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica Popu
lară Bulgaria. în încheiere, vorbitorul 
a transmis, în nuitiele oamenilor mun

cii din județul Brăila, al întregului 
popor român, calde felicitări poooru- 
lui frate bulgar, urări de noi succese 
în construcția societății socialiste dez
voltate.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Petăr 
Danailov Hristov a expus, pe larg, 
drumul plin de împliniri Parcurs de 
poporul bulgar în cei 33 de ani de la 
instaurarea puterii populare în Bul
garia si hotărirea fermă a întregii 
națiuni de a consolida cuceririle re
voluționare. de a dezvolta continuu 
realizările de pînă acum. în conti
nuare. vorbitorul a evocat cu căldură 
tradițiile de prietenie care există în
tre popoarele român si oulgar. 
subliniind că revoluționarii bul
gari conduși de Hristo Botev au 
găsit adăpost si spriiin în Româ
nia si chiar aici, la Brăila. în rapor
turile de bună vecinătate. întrajuto
rare si conlucrare dintre țările si po
poarele noastre — a spus vorbitorul 
— un rol hoțăritor îl joacă relațiile 
dintre Partidul Comunist Bulgar si 
Partidul Comunist Român. întîlniri- 
le si convorbirile dintre tovarășul 
Todor Jivkov si tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care au devenit tradițio
nale si cu un conținut profund crea
tor. Recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceausescu in tara noastră a 
marcat o nouă treaptă superioară în 
relațiile de prietenie si colaborare 
dintre partidele, țările si Popoarele 
noastre. în încheiere ambasadorul 
Bulgariei a transmis oamenilor mun
cii din județul Brăila. întregului po
por român, urări de noi si durabile 
succese în îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al Xl-ilea al 
P.C.R.

★
în aceeași zi. ambasadorul R. P 

Bulgaria la București. Petăr Danailov 
Hristov. a depus o coroana de fldri 
la placa comemorativă Hristo Botev 
din Brăila.

Cronica zilei
Miercuri. George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Vaikundha Samruatromphol. am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Tailandei în Re
publica Socialistă România. în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Miercuri, după-amiază. și-a înche

iat activitatea. în Capitală, brigada 
de tineri constructori „Iugoslavia", 
constituită din membri ai Uniunii 
Tineretului Socialist din această 
tară, care a lucrat, timp de o lună, 
la construcția unui bloc din cartierul 
„Militari".

în afara acțiunilor de muncă, 
membrii brigăzii au avut posibilita
tea să ia contact nemijlocit cu unele 
aspecte ale activității poporului si 
tineretului român, sub conducerea 
P.C.R,, pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Participarea tinerilor iugoslavi la 
ampla activitate de înlăturare a con
secințelor cutremurului, vizitele e- 
fectuate, întilnirile si schimburile de 
păreri si experiență cu tineri români 
s-au Înscris ca momente semnifica
tive în dezvoltarea, pe mai departe, 
a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre U.T.C. si U.T.S.. dintre tine
retul celor două țări vecine si prie
tene.

Cu prilejul încheierii activității, 
membrii brigăzii s-au întîlnit cu ti
neri constructori români. Au luat 
cuvîntul tovarășii Bratu Ioana, se
cretar al C.C. al U.T.C.. și Bojo So- 
leniciki. comandantul brigăzii de ti
neret „Iugoslavia".

Au fost de fată reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

Si Educației Socialiste, miercuri la 
amiază, s-a deschis în Capitală ex
poziția itinerantă foto-documentară 
„Arta Oceaniei", realizată de 
UNESCO. în sala de expoziții a 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea sînt pre
zentate. cu acest prilej, imagini ale 
creației artistice apartinînd popoare
lor din zona Oceaniei, cele mai multe 
cu caracter etnografic.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
acad. prof. dr. docent Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO, dr. Georgeta Stoica de la 
direcția patrimoniului cultural natio
nal. în asistentă se aflau Ladislau 
Hegedus, secretar de stat la Consi
liul Culturii si Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură.

Au fost de fată membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII HONDURAS

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

Șeful Statului Honduras
TEGUCIGALPA

Cu prilejul celei de-a 156-a aniversări a proclamării independentei na
ționale a Republicii Honduras, vă adresez. în numele poporului român, al 
guvernului și al meu personal, calde felicitări, cele mai bune urări de feri
cire personală și de prosperitate pentru poporul tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Hon
duras sărbătorește as
tăzi Ziua națională — 
aniversarea proclamă
rii. în 1821, a inde
pendentei acestui stat 
al Americii centrale.

Cea mai mare parte 
a populației — circa 3 
milioane locuitori — 
se ocupă cU agricultu
ra. Hondurasul fiind a 
doua tară din lume, 
după Ecuador. în ce 
privește exportul de 
banane. De asemenea, 
tara dispune de condi
ții prielnice creșterii 
animalelor, o treime 
din teritoriul său fiind 
acoperită de pășuni.

Hondurasul dispune de 
însemnate bogății ale 
subsolului : cupru, ar
gint. fier. aur. zinc, 
deocamdată valorifi
cate în mai mică mă
sură.

Preocupate de pro
movarea crescîndă a 
intereselor naționale, 
autoritățile din Hon
duras au initiat în anii 
din urmă o serie de 
acțiuni vizînd punerea 
resurselot tării în 
slujba propriei dezvol
tări. între altele, a fost 
limitată activitatea 
monopolurilor și a 
companiilor străine ce 
operează în industria

extractivă sau în do
meniul culturii bana
nelor. Asa. de pildă, 
după măsurile luate în 
1975, statul deține cea 
mai mare pondere în 
sfera producției și vin- 
zării bananelor.

România și Hon
durasul au stabitit. în 
1973, relații diplomati
ce. Extinderea legătu
rilor bilaterale. pe 
baza stimei și avanta
jului reciproc, servește 
intereselor popoarelor 
noastre, contribuind, 
totodată, la promo
varea , cauzei păcii și 
cooperării internațio
nale.

Vizita delegației parlamentare suedeze
în cursul dimineții de miercuri, 

delegația parlamentară suedeză, con
dusă de Henry Allard, președintele 
Parlamentului, a vizitat cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Sîntana. județul Arad. în aceeași zi, 
parlamentarii suedezi au sosit la 
Obnstanta. unde au avut o întreve
dere cu primarul municipiului, Gheor- 
ghe Trandafir. Cu acest prilej, oas-

Deții au luat cunoștință de dezvol
tarea social-economică si. culturală a 
municiDiului. de preocupările pentru 
asigurarea unor condiții tot mai bune 
de viată oamenilor muncii din aceas
tă localitate. Apoi, delegația a vizitat 
Muzeul arheologic si Mozaicul roman 
din Constanta, precum si stațiunile 
de ne litoralul Mării Negre.
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FOTBAL MEXIC

tv vremea

U. R. S S.

Oamenii și bogățiile
Nordului

Ieri, in cupele europene
• A.S.A. Tg. Mureș
• C. F. Barcelona -

Pe stadionul „23 August" din Tg. 
Mureș, în prezenta a peste 20 000 de 
spectatori, s-a disputat, miercuri, 
primul meci dintre echipele A.S.A. 
Tg. Mureș și A.E.K. Atena, contînd 
pentru turul I al „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea 
gazdelor, prin golul 
nutul 81. de Fanici.

Meciul a început 
perioritate a echipei 
primul sfert de oră 
trei ocazii de a înscrie prin Fazekas, 
Fanici si Hajnal, dar portarul oaspe
ților a evitat deschiderea scorului.

în repriza secundă, inițiativa a A- 
parținut tot formației mureșene ' si 
în minutul 81 Fanici a șutat puternic 
din marginea careului de 
cînd golul

Arbitrul 
a condus 
A.S.A. Tg. .
țan. Unchiaș. Ispir. Gal. Varodi, 
Pîslaru. Bol tini. Fazekas. Fanici, 
Hajnal ; A.E.K. Atena : Steriudas. — 
Inzoglu. Nikolau. Ravusis. Damiani- 
dis, Viera, Nikoludis, Teodorikis, Ar- 
dizoglu, Moussuris, Mavros.

Partida retur se va desfășura 
ziua de 28 septembrie, la Atena.

★
Aseară la Barcelona. în primul tur 

al competiției internaționale de fotbal 
„Cupa U E.F.A.". echipa spaniolă 
C.F. Barcelona a întrecut cu scorul 
de 5—1 (3—0) formația Steaua Bucu
rești. Gazdele au dominat insistent 
în prima repriză, cînd formația bucu- 
reșteană a dat o replică slabă, sub 
așteptări, apărarea fiind depășită de 
jocul rapid și combinatiV al atacan- 
tilor spanioli. Jocul s-a mai echili
brat după pauză, dar inițiativa a 
fost tot de partea echipei din Bar
celona. Au marcat pentru gazde He
redia (min. 4 și 30), Cruyff (min. 5, 
din penalti). Clares (min. 63) și Zu- 
viria (min. 74). Punctul echipei Steaua 
a fost realizat de Năstase (min. 72). 
Au asistat peste 50 000

★
Rezultate înregistrate 

țiile europene de fotbal 
„Cupa campionilor europeni" : Vasas 
Budapesta — Borussia Moenchen
gladbach 0—3 : Floriana La Valletta 
— Panathinaikos Atena 1—1 : Kuopio 
(Finlanda) — F.C. Bruges (Belgia) 
0—4 ; Steaua Roșie Belgrad — Sligo

Partida s-a încheiat 
în 

înscris, în mi-

în nota de su- 
române. care în 
a beneficiat de

16 m mar-
victoriei.
Mitko Ciukov 

următoarele
Mureș : Solyom — Onu- 

Ispir, Gal. 
Fazekas.

(Bulgaria) 
formații :

în

de spectatori.

în competi- 
intercluburi :

• O NOUA OFEN
SIVĂ ÎMPOTRIVA MA
LARIEI. După ofensivele anti- 
malarie din anii ’50 și ’60. s-a 
ajuns la un moment dat să se 
creadă că această veche și ne
cruțătoare maladie a tropicelor 
a fost eradicată. în ultimii ani 
Insă s-a înregistrat, din păcate, 
o alarmantă recrudescentă a 
malariei — în partea sudică a 
Asiei (Sri Lanka. Pakistan), in 
tarile de la sud de Sahara. în 
statele Americii Centrale. Ade
vărate „recorduri" s-au semna
lat în India (de la 1.43 milioane 
cazuri în 1972 la 5,8 milioane 
anul trecut) și în San Salvador 
(de la 66 690 cazuri în 1974 Ia 
83 290 în 1976). Experții explică 
revirimentul malariei prin aceea 
că țintarul anofel — transmită- 
torul bolii — a căpătat rezisten
ță la „atacul clasic" cu D.D.T., 
Intre timp devenind tot mai

- A.E.K. Atena 1—0 
Steaua București 5—1

Rovers (Irlanda) 3—0 ; Omonia Ni
cosia — Juventus Torino 0—3 (0—2) : 
Levski Spartak Sofia — Slask Wroc
law 3—0 (3—0) ; Trabzonspor — B.K. 
Copenhaga 1—0 (0—0) ; Llllestroem 
(Norvegia) — Ajax Amsterdam 
2—0 ; Dukla Praga — F.C. Nantes
1— 1; F.C. Koln — Porto (Portugalia)
2— 2 ; F.C. Basel — S.S.W. Inns
bruck 1—3. „Cupa cupelor" : Cardiff 
— Austria Viena 0—0 ; Lokomotiv 
Kosice — Oester Vaexhoje (Suedia) 
0—0 ; Coleraine (Irlanda de Nord) — 
Lokomotiv Leipzig 1—4; P.A.O.K. Sa- 
lonic — Zaglebie Sosnowiec 2—0 ; 
S.V. Hamburg — Reipas Lahti (Fin
landa) 8—1 ; Glasgow Rangers — 
Twente Enschede (Olanda) 0—0 ; 
Dundlak (Irlanda) — Hajduk Split 
1—0. „Cupa U.E.F.A." : Marek Stan- 
ke Dimitrov — Ferencvaros 3—0 
(2—0) ; Dinamo Kiev — Eintracht 
Braunschweig 1—1 ; F.C. Karl Zeiss 
Jena — Altay Izmir 5—1 ; Odra 
Opole — F.C. Magdeburg 1—2 ; Lask 
Linz — Ujpest Budapesta 3—2; 
Frem Copenhaga — Grasshopers 
Zurich 0—2 ; Rapid Viena — Inter 
Bratislava 1—0 ; Lens — Mâhnite 
4—1 ; Aston Villa — Fenerbahce 
Istanbul 4—0 ; Bayern Milnchen — 
I.F. Mjoendalen (Norvegia) 8—0 ; 
Intemazionale Milano — Dinamo 
Tbilisi 0—1.

0 nouă demonstrație 
a gimnastelor noastre

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — în continuarea turneului de 
concursuri demonstrative pe care-1 
întreprinde în Mexic, echipa femi
nină de gimnastică a României a e- 
Voluat în orașul Tijuana. Tripla cam
pioană olimpică Nadia Comăneci si 
colegele sale au prezentat in fata 
unei săli arhipline un bogat si variat 
program la toate aparatele. După 
cum transmit corespondenții agen
țiilor de presă. Nadia Comăneci a 
fost îndelung aplaudată pentru exer
cițiile prezentate, impresionînd în
deosebi cu execuția impecabilă la 
paralele, aparatul care a consacrat-o 
si la Olimpiada de la Montreal, unde 
a cucerit titlul olimpic, fiind notată 
cu nota maximă. în încheiere, gim
nastele românce au prezentat o va
riantă stilizată a dansului popular 
mexican cu sombrero.

PROGRAMELE 1 ȘI 2

în jurul orei 10,30 transmisiune 
directă — cu prilejul vizitei de 
luctu în județul Iași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și deschiderii anului de 
învățămînt 1977—1978 — de la adu
narea populară din municipiul Iași

15,00 Telex
15,05 Reportaj pe glob : Mexic
15,25 Teleșcoală

în jurul orei 16, transmisiune 
directă — cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Botoșani a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România — de 
la adunarea populară din munici
piul Botoșani

17,00 Muzică populară
17,40 Fotbal : Dinamo București — 

Atletico Madrid, în Cupă campio
nilor europeni. Transmisiune di
rectă de la stadionul .,23 August**, 
în pauză : 1001 de steri

19.30 Telejurnal
20,10 Cîntece tinerești
20.20 Ora tineretului. Ediție consacrată 

deschiderii noului an școlar șl uni
versitar

21.20 Telerecital : Tamara Buciuceanu- 
Botez

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,10 Concertul orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunii

21.30 Un fapt văzut de aproape 
ăl,50 Orizont tehnico-științific

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se răcească în toate regiunile. Cerul a 
devenit variabil în jumătatea de nord- 
vest a țării și a fost mai mult acope
rit în rest. Âu căzut precipitații tem
porare sub formă de burniță și ploaie 
în centrul și sudul Moldovei, jumăta
tea de sud-test a Transilvaniei, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Izolat, în munții 
Bucegi, a nins. Treptat, spre seară, 
precipitațiile s-au restrîns și în aceste 
regiuni devenind izolate. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit, cu inten
sificări în nordul Bărăganului și pe 
litoral cu viteze pînă la 55 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 7 grade la întorsura Bu
zăului și 21 de grade la Drobeta-Turnu 
Severin.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 septembrie. în țară : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
în nordul și estul țării, unde vor cădea 
ploi locale, cu caracter de aversă. în 
celelalte zone, ploile vor fi izolate. Vînt 
în general slab, cu unele intensificări 
în nordul țării și la munte (50—70 km 
pe oră). Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, mai cobo- 
rîte în depresiuni, unde izolat condițiile 
devin favorabile producerii brumei. 
Temperaturile maxime vor oscila între 
14 șl 24 de grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri ceață slabă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 SEPTEMBRIE 1977

Extragerea I : 40 43 18 23 13.
Extragerea a I.I-a : 23 15 45 16 42.
Extragerea a IlI-a : 35 34 31 18 26.
FOND DE CÎȘTIGURI : 566 718

lei plus 471 599 lei report.

„La noi nu se-nghesuie turiștii, la 
noi se vine pentru muncă" — ne spu
nea inginerul-șef Gheorghi Sulimen- 
kov de la centrala unională „Tiumen- 
gazprom". în timp ce nava spinteca 
monoton valurile uriașului fluviu si
berian Eniset, maintind spre Arctica.

...Deocamdată, calea de atragere în 
circuitul economic a Siberiei de nord- 
vest este marcată de încleștarea pen
tru a smulge subsolului cantități 
sporite de gaze, al căror volum 
anual, spre sfîrșitul acestui cincinal, 
este stabilit la 125—155 miliarde de 
metri cubi. Ceea ce înseamnă 80 
la sută din sporul pe cinci ani al 
producției de gaze al Uniunii Sovie
tice. în viitorul cincinal. Siberia de 
nord-vest va acoperi în întregime 
sporul extracției de gaze față de vo
lumul realizat în prezent.

Greu de găsit în lume locuri 
care să adăpostească atîtea bo
gății ca aceste meleaguri, cuprinse în
tre sudul districtului national Iamalo- 
Nenet și nordul peninsulei lamal, 
scăldată de înghețatele ape ale mării 
Kara, dar care 
sînt atît de greu 
accesibile. Pe de 
o narte. ierni 
cvasivesnice. în 
care frigul de a- 
nroane 50 de gra
de se asociază cu neguri de ghea
tă, veri superficiale de două-trei săp- 
tămîni. Pe de altă parte, cei ce lu
crează aici știu că pînă Ia „Marele 
Pămînt" — cum e numită partea de 
interior a tării — e taigaua cit Eu
ropa de întinsă...

Siberia de nord-vest oferă însă bo
gății incomensurabile. în orimul rînd 
— gaze naturale. Cînd. în anul 1962, 
a avut loc puternica erupție de gaze 
de la schela Tazovsk. geografii abia 
consemnau pe hărți noile localități 
înjghebate de exploratori — Gubkin. 
Urengoi. Zapoliarnoe. Medvejie. Iam- 
burgsk — care concentrau cele mai 
mari zăcăminte de gaze naturale din 
lume, evaluate la zeci de trilioane de 
metri cubi. Dar specialiștii consideră 
că aici se vor descoperi incă nume
roase zăcăminte uriașe.

Greu îsi lasă însă Siberia descoperi
te comorile. Dar si mai greu sînt ele 
de exploatat. între altele, e nevoie 
de sonde de mare diametru, intr-un 
sol veșnic înghețat, pînă la aproape 
o sută de metri adîncime. Si. in po
fida experienței acumulate, surprizele 
nu pot fi încă ocolite. Așa cum a 
fost acum cind ani la Medvejie. 
unde s-au făcut zeci, sute de încer
cări. Acum, din acest punct por
nesc anual spre uzinele din centrul 
U.R.S.S. 63 miliarde mc de „combus
tibil albastru" — cu 23 miliarde mai 
mult decit in anul trecut. înfrîngînd 
mari greutăți, specialiștii au reUșit 
să construiască aici sonde de capa
citate mai mare ca de obicei, ceea 
ce a făcut posibilă reducerea simți
toare a numărului acestora. Calcu
lele evidențiază avantajul aces
tei metode, cu atît mai mult cu cit e 
vorba de solul și climatul polar, unde 
fiecare sondă în plus, fiecare metru 
de drum amenajat reclamă mari 
cheltuieli de forță de muncă și ma
teriale. Experiența a fost preluată la 
schela vecină din Urengoi. unde s-a 
ajuns la o extracție de circa 1 500 000 
mc în 24 de ore. Apoi s-a trecut la 
sistemul de foraj tip „rădăcină", a-

însemnări de călătorie

dică la sondele oblice, care converg 
într-una singură. Se așteaptă ca o 
asemenea „sondă-tulpină" să ajun
gă la o extracție anuală de 20—30 
miliarde mc.

Problema nu se epuizează Insă eu 
extracția, care, după părerea specia
liștilor. ar putea ajunge la un trilion 
de metri cubi anual.

Cum să fie expediată o asemenea 
cantitate de combustibil la consuma
tor ? Deocamdată, au fost instalate 
conducte cu diametrul de 1 420 mm. 
Dar acestea nu sînt nici pe departe 
suficiente pentru a absorbi un ase
menea „ocean" de gaze. Pe da altă 
parte, specialiștii apreciază că nu ar 
fi rational să se sacrifice mii și mii 
de hectare de pămînt împinzite cu 
conducte de otel. în cele din urmă, 
s-a optat pentru apropierea între
prinderilor industriale consumatoare 
de gaze de sursa acestei bogății, nre- 
văzîndu-se construirea unor uzine de 
amoniac și metanol în localitățile 
Surgut și Serghin. Aici s-ar putea 
prelucra si o parte a gazelor Con

densate. folosite 
uneori dreot com
bustibil la auto
mobile Si tractoa
re. Cu alte cu
vinte. natura ofe
ră „benzină gata 

rafinată". Iar pentru a nu se negli
ja centrul industrial al U.R.S.S., se 
propune ca gazele pompate să fie 
aduse la temperatura de minus 10 
grade, spre a spori considerabil ca
pacitatea de transport a conductelor.

Siberia de nord-vest intră în cir
cuitul economic potrivit hotăririlor 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
care au pus în frunte criteriul efici
entei. Pomparea combustibilului la 
mari distante — arată specia
liștii — este rentabilă atît timp 
cit presiunea în stratul produc
tiv nu scade sub anumite limite. 
Sub aceste limite se găsesc asa-nu- 
mitele gaze „slabe". ..rămășițe", dar 
al căror volum se ridică la mai mul
te trilioane de metri cubi de gaze. 
Folosirea lor în puternice ter
mocentrale locale, avînd asigurat 
combustibilul pentru un secol, ar 
putea produce mai multă ener
gie decit întreaga cascadă hidro
energetică Angara-Enisei. Ideea creării 
unor termocentrale aici, „la fata lo
cului". este susținută de specialiștii 
sovietici, cu atît mai mult cu cit în 
aceste ținuturi, pină mai ieri consi
derate a fi improprii pentru locuit, 
au apărut orașele confortabile Nadîm. 
Medvejie. Urengoi... Se lucrează in
tens la construirea căii ferate Sur
gut—Urengoi. care urmează să intră 
în funcțiune in 1980. Anul viitor va 
intra în funcțiune, la Nadim, „com
binatul de case", care va produce 
anual 70 000 mp spațiu locativ. Iar 
perspectivele dezvoltării nu rămîn cu 
nimic în urma uriașelor bogății pe 
care omul constructor le pune in 
slujba societății.

...Abia pe aeroport mi-am dat sea
ma că aici, lingă pol. noaptea se 
strecurase pe furiș, ca să rămînă o- 
dată cu lunga iarnă polară. Cunoștin
ța noastră de cîteva zile. Șulimenkov, 
aștepta un grup de specialiști, de un
deva de pe Volga. „Nu vin ca turiști, 
vin la muncă. Sintem doar la început. 
Dar va veni o vreme cînd aceste re
giuni vor primi si turiști".

Laurentiu DUȚA

LUPTE
Sala Progresul din Capitală a găz

duit ieri intilnirea internațională de 
lupte (greco-romane și libere) dintre 
echipa Steaua București șl Selecțio
nata armatei italiene. După disputa
rea a 14 meciuri, intilnirea s-a în
cheiat cu scorul general de 10—4 
puncte în favoarea luptătorilor 
români.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cîteva orașe din Cuba au 

continuat întrecerile din cadrul com
petiției polisportive Soartachiada 
militară. în orașul Pinar del Rio. 
echina masculină de handbal a clu
bului Steaua București a învins cu 
scorul de 30—21 (13—10) formația 
Bulgariei. Alte rezultate : R.D. Ger
mană — Ungaria 28—22 ; Cehoslova
cia — Mexic 51—5 (22—3).

Turneul de box a programat me
ciuri preliminarii la alte 4 categorii 
de greutate. în cadrul cat. semiusoa- 
ră. Florian Livadaru (Steaua) l-a în
vins la puncte cu o decizie de 5—0 
pe cehoslovacul Vincent Ockaj, iar 
la cat. muscă Sandor Orban (Unga
ria) a primit verdictul cu 3—2 in 
intilnirea cu D. Cipere (Steaua).

• Echipa de handbal Dinamo Bucu
rești. care se află în turneu în R.D. 
Germană, a întîlnit din nou forma
ția Dynamo Berlin. Jocul, care a 
avut loc în localitatea Eberswalde, în

apropiere de Franckfurt pe Oder, s-a 
încheiat cu scorul de 21—19 (12—9) 
in favoarea handbalistilor români.

• Campionatul mondial de sah re
zervat juniorilor mari a continuat la 
Innsbruck cu desfășurarea partidelor 
din cea de-a 8-a rundă. Sabiștul ro
mân Constantin lonescu l-a învins 
ne Grinberg (Israel).

în clasament, pe primul loc se află, 
la egalitate trei jucători : Iusupov 
(U.R.S.S.). Sisniega (Mexic) si Vera 
(Cuba) cu cîte 6 puncte. C. lonescu 
totalizează 5 puncte.

• în runda a 5-a a campionatului 
mondial de sah pentru juniori mici, 
care are loc în localitatea Cagnes sur 
mer. Adrian Negulescu (România) a 
cistigat nartida cu Short (Anglia). 
Lider al clasamentului este vest- 
germanul Kaone cu 4,5 puncte, ur
mat de Negulescu (România). Whi
tehead (S.U.A.) și Kasparov (U.R.S.S.), 
cu cîte 4 puncte.

în ultimii ani, cooperația de con
sum din județul Harghita a 
construit și amenajat cîteva mo
derne unități turistice. Lingă sa
lina Praid, cunoscută pentru cali
tățile sale terapeutice încă de pe 
vremea romanilor, într-o pitoreas
că zonă turistică (pe D.N. 13 A So- 
vata — Praid — Odorheiu Se
cuiesc). la poalele munților Har
ghitei. se află Hanul PRAID cu 
camere elegante și confortabile, 
încălzire centrală, grupuri sanitare 
și dușuri, precum șl cu un restau
rant și o cofetărie. în stațiunea 
Izvoru Mureșului, care oferă un 
microclimat cu efecte terapeutice 
reconfortante, fiind amplasată in
tr-o zonă muntoasă, cooperația de 
consum a construit un ospitalier 
han turistic care dispune de ca
mere cu două și trei paturi, baie 
cu duș. i.nealzire centrală. Res
taurantul Hanului Izvorul Mureșu
lui servește gustoase preparate cu
linare cu specific tradițional și lo
cal. precum și meniuri pensiune, 
în cadrul unității funcționează și 
un cafe-bar Cele două hanuri sint 
deschise in tot timpul anului și 
asigură condiții optime pentru pe
trecerea zilelor de vacantă.

în masivul Gurghiu. la izvorul 
rîuluj Tirnava Mică, la 20 km de 
Praid pe șoseaua Praid—Gheor- 
ghieni, la o altitudine de peste 
1 200 m se află Cabana Bucin, 
iar la 2 km de comuna Corund 
spre Praid. pe șoseaua Odorheiu 
Secuiesc — Sovata. Hanul Co
rund oferă, de asemenea, condiții 
bune de popas.

POPASURI ÎN HARGHITA

Hanul Praid

imun șl fată de noile insecticide 
.utilizate. Se recomandă, de a- 
ceea, reîntoarcerea la metodele 
vechi — asanarea bălților și 
controlul resurselor de apă, 
pînă la punerea la punct a 
unor „arme" mai eficiente de 
combatere a malariei.

• NOUL MUZEU AL 
LONDREI. în capitala brita
nică s-a deschis un nou muzeu 
care prezintă istoria Londrei 
din cele mai vechi timpuri pină 
in zilele noastre. Noul muzeu, 
instalat intr-o clădire cu două 
etaje, situată în inima City-ului. 
cel mai vechi cartier al Capita
lei. a rezultat din unirea a două 
instituții asemănătoare — Guild
hall și London Museum. Ex
ponatele, cam 7 500 la număr, 
înfățișează Londra de dinaintea 
și din timpul stăpînirii romane, 
cînd se numea Londinium, Lon

dra din perioada medievală, din 
epoca victoriană și cea contem
porană. Un spectacol de sunet 
și lumină prezintă în mod su
gestiv marele incendiu din 1666. 
care a distrus orașul în mare 
parte. O curiozitate este caleaș
ca, In greutate de trei tone, ce 
a servit la procesiunea de în
tronare a lordului primar al 
orașului în anul 1757.

• COMBATEREA FLA
GELULUI VIOLENTEI. tn 
condițiile alarmantei proliferări a 
violenței, în S.U.A. a fost iniția
tă o amplă campanie publicitară 
pentru intensificarea luptei îm
potriva criminalității în orașele 
americane. Campania are asigu
rat sprijinul Biroului Federal de 
Investigații (F.B.I.), între altele, 
urmînd a fi difuzate circa un 
milion de afișe cerînd cetățeni
lor să colaboreze cu organismele

federale și forțele de poliție la 
stăvilirea flagelului violentei.

• PE „URMELE" LUI 
PHILEAS FOGG. Un
cez. Claude Mosse, ziarist de 
profesie, a reușit să ducă la bun 
sfirșit o călătorie in 80 de zile 
în jurul lumii, în felul celei 
atribuite de Jules Verne cele
brului său personaj Phileas 
Fogg. Pentru transport, Mosse a 
utilizat — respectînd, în măsura 
posibilă, cele descrise în carte 
— vaporul, trenul și, firește, 
elefantul. Printre altele, pe 
parcursul călătoriei, Mosse a 
fost prădat, a avut parte de un 
accident feroviar (o coliziune 
între trenuri), a fost prins de 
un taifun puternic. El a slăbit 
aproape 8 kg. Pățania pățaniilor

a avut-o însă cînd a ajuns la 
destinație, clubul „Reform" din 
Londra — punctul terminus al 
imaginarului voiaj al lui Phi
leas Fogg — unde nu i s-a per
mis intrarea pe motiv că nu e... 
membru al clubului.

• PROLIFERAREA 
FALSURILOR. Comerțul cu 
false obiecte de artă ale antichi
tății a luat în Tailanda o tur
nură neașteptată. în afară de 
artizanii care copiază, fără in
tenția de a săvîrși o fraudă, au 
apărut traficanți. care au trecut 
la falsificarea acestor obiecte în 
scopuri oneroase. Ei recurg la 
cele mai diferite mijloace. Unii 
îngroapă bronzul în pămînt pen
tru a accelera coroziunea si a 
obține patina pieselor antice ;

alții recurg, cu efecte similare, 
sau chiar și mai bune, la produ
sele chimice. în topitoriile de 
bronz de la Thongburi se fabri
că pe scară industrială replici 
ale statuilor budiste apartinînd 
artei tailandeze din diverse 
epoci, pe care traficanții le des
fac ca pe antichități veritabile. 
Proliferarea falsurilor a ajuns 
pină acolo incit înșiși interme
diarii nu mai pot deosebi obiec
tele veritabile de cele false.

• SURPRIZA DE LA 
BORDUL CARGOULUI. 
Trei kilograme de uraniu îmbo
gățit au fost descoperite intr-un 
conteiner la bordul cargoului 
norvegian ,.Bow-Oak“, ancorat 
în portul italian Ancona. Solici
tați să confirme dacă în con
teiner se află într-adevăr oxid 
de uraniu, cum reieșea din in
scripția de pe ambalaj, experti 
ai comisiei italiene pentru ener
gia nucleară au constatat că în 
recipient se afla uraniu îmbo

gățit. Descoperind containerul, 
în timp ce se naviga pe ruta 
Iran—Italia, comandantul nave, 
și-a anunțat armatorul, care a 
alertat autoritățile italiene. Cer
cetările sint în curs pentru a se 
elucida proveniența periculoasei 
încărcături.

• AMPRENTE DE
MASCATOARE. Grație cer
cetărilor unui medic nipon, cri
minalistica s-a îmbogățit cu o 
nouă metodă de investigație. 
Studiind amprentele buzelor 
unui mare număr de persoane 
— femei și bărbați în vîrstă de 
6 pină la 57 de ani — el a 
ajuns la concluzia că acestea se 
deosebesc de la individ la indi
vid, la fel ca și amprentele 
digitale. Chiar și la gemeni, am
prentele buzelor sînt strict in
dividuale, iar înaintarea în 
vîrstă nu aduce nici o schip- 
bare în această privință. Noua 
metodă de identificare a și fost 
adoptată de specialiștii niponi.

• GENETICA Șl TU
TUNUL. Institutul experimen
tal al tutunului din Bergerac 
(Franța) consacră cea maj mare 
parte a cercetărilor pentru a 
studia proprietățile biologice și 
a determina caracteristicile fi
zice și chimice ale acestei plan
te în scopul reducerii toxicității. 
Spre deosebire de institute cu 
profil asemănător din alte țări, 
care își concentrează eforturile 
în vederea fabricării unor pro
duse de substituire (S.U.A.), sau 
a unor materiale sintetice (An
glia). cercetătorii francezi se
lecționează exemplarele mai pu
țin toxice ale plantei de tutun. 
Acționîndu-se asupra condițiilor 
de cultivare, de recoltare și tra
tare a plantei se pot modifica 
proporțiile compușilor chimici 
(alcaloizi. gudroane) conținuți in 
frunzele de tutun care ridică 
gradul de toxicitate. Prin inter
venții succesive, țigările vor de
veni mai puțin nocive, excluzîn- 
du-se riscurile pe care le im
plică adaosurile sintetice.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Opinii in favoarea folosirii raționale 
a resurselor Terrei

NAȚIUNILE UNITE. — La New 
York au continuat lucrările celei de-a 
31-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

în cuvîntul său. reprezentantul Pa
kistanului, Iqbal Akhund. care prezi
dează la Națiunile Unite „Grupul 
celor 77“, a scos în evidentă parado
xul care rezidă in faptul că „aproxi
mativ un miliard de locuitori ai pla
netei sânt condamnați să trăiască în 
sărăcie, in timp, ce lumea dispune de 
mijloace tehnice.. financiare si uma
ne capabile nu numai să elimine 
mizeria generalizată si șă permită 
fiecăruia să-și satisfacă nevoile de. 
bază, ci si -să ridice comunitatea in
ternațională la un nivel mai ridi
cat de bunăstare, datorită folosirii 
rationale și a repartizării echitabile 
a resurselor globului terestru".

La rindul său. ministrul Venezue
lan al economiei. Manuel Perez 
Guerrero, copreședinte din partea ță
rilor in curs de dezvoltare la Confe
rința asupra cooperării economice in
ternaționale de la Paris, a criticat

REUNIUNEA DE LA GENEVA EVIDENȚIAZĂ :

Necesitatea respectării 
suveranității permanente a statelor 

asupra bogățiilor naționale
GENEVA. — La Palatul Națiuni

lor Unite de la Geneva continuă lu
crările grupului' interguvernamental 
privind resursele naturale împărțite 
de două sau mai multe state. Sar
cina acestui organism internațional, 
care lucrează sub egida Programului 
Națiunilor Unite pentru mediul în
conjurător, este elaborarea unui do
cument ce urmează să cuprindă prin
cipiile cooperării internaționale in 
domeniul conservării și folosirii ar
monioase a resurselor naturale îm
părțite de două sau mai multe state.

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul țârii noastre a subliniat im
portanța respectării, in practică, a 
principiului suveranității permanen

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE LA MOSCOVA

unele țări industrializate occidentale 
care vor- să reînvie vechile practici 
economice discriminatorii. intr-un 
moment in care inflația din aceste 
țări cauzează dificultăți majore țări
lor în curs de dezvoltare. Ministrul 
venezuelean a adăugat că se impune 
stabilirea unui calendar precis al 
obiectivelor care trebuie să fie atin
se în edificarea unui sistem econo
mic echitabil.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a preconizat.. Ia rindul său, 
noi, eforturi pentru înlăturarea rece- 
■siunii care lovește economiile țărilor 
In durs de dezvoltare și o mai mare 
liberalizare a politicii de importuri a 
țărilor dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Proiectul de rezoluție elaborat de 
un grup de lucru, din care face parte 
și România, al țărilor în curs de dez
voltare a fost remis spre dezbatere 
Comisiei economice a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. care se va reuni din 
rtou în ședință plenară în cursul zi
lei de vineri.

te a statelor asupra resurselor lor 
naturale. Fiecare stat — a arătat 
vorbitorul — poate și trebuie să-și 
exercite nestinjenit drepturile suve
rane asupra resurselor naturale de 
care dispune, în conformitate cu o- 
biectivele și prioritățile sale econo
mice. inclusiv cele referitoare la 
protecția și conservarea mediului 
înconjurător. Vorbitorul a subliniat 
că instaurarea în lume a unor rela
ții economice mai raționale și mai 
echitabile, a unei noi ordini econo
mice capabile să promoveze coope
rarea reală intre state nu contrazice, 
ci. din contră, presupune respecta
rea strictă a egalității suverane a 
statelor.

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
din Etiopia l-a primit pe reprezentantul guvernului român
' ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu din Etiopia. 
Mengistu Haile Mariam, l-a primit 
pe Mircea Malita. membru al C.C. al 
P.C.R., reprezentant al Guvernului 
Republicii Socialiste România, care a 
participat 1a festivitățile prilejuite de 
cea de-a IlI-a aniversare a Revolu
ției etiopiene.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, au 
fost transmise președintelui Consi

Tovarășii Todor Jivkov și Erich Honecker au semnat 
noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Bulgaria și R. D, Germană

SOFIA 14 (Agerpres). — Miercuri, 
la Sofia au luat sfirsit convorbirile 
oficiale dintre delegația de partid si 
de stat a R.P. Bulgaria, condusă de 
Țodor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, si dele
gația de partid și de stat a R.D. Ger
mane. condusă de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane.

încheierea vizitei oficiale 
a tovarășului

f

Edward Gierek la Paris
PARIS 14 (Agerpres). — Primul 

secretar al C.C. al P.M.U.P.. Edward 
Gierek. și-a încheiat miercuri vizita 
oficială efectuată la Paris. după o 
nouă serie de întrevederi cu președin
tele Valery Giscard d'Estaing și cu 
primul ministru Raymond Barre. In 
centrul convorbirilor s-au aflat pro
blemele consolidării destinderii în 
Europa și ale dezarmării, examinîn- 
du-se. de asemenea, situația din 0- 
rientul Mijlociu și din Africa, precum 
și probleme referitoare la relațiile 
bilaterale.

în ultima zi a vizitei au fost sem
nate Declarația comună polono-fran- 
ceză si mai multe acorduri ce prevăd 
extinderea relațiilor economico-co- 
merciale dintre cele două țări. 

liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei un salut cordial si 
urări de progres si prosperitate po
porului etiopian.

Mulțumind, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu a 
rugat să fie transmise președintelui 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sentimentele de 
prietenie și stimă nutrite de el si 
poporul etiopian, precum si dorința 
dezvoltării continue a relațiilor bila
terale si cooperării prietenești dintre 
cele două țări, și popoare.

După cum informează agenția 
B.T.A.. Bulgaria și R.D.G. au încheiat 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală, documentul 
fiind semnat de Todor Jivkov si Erich 
Honecker.

Cei doi conducători de partid si 
de stat și-au pus. de asemenea, sem
năturile pe comunicatul comun asu
pra vizitei oficiale de prietenie în 
Bulgaria a delegației de partid si de 
stat a R.D.G.

Vizita tovarășului
Gustav Husak 

in R. P. Ungară
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P.MĂU. și a Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungari, 
miercuri a sosit la Budapesta într-o 
vizită oficială de prietenie o delega
ție de partid și guvernamentală ceho
slovacă, condusă de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace.

în aceeași zi au început convorbi
rile dintre delegațiile de partid și 
guvernamentale cehoslovacă și un
gară, conduse de Gustav Husak și 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Un succes al luptei
pentru unitate 

a poporului Zimbabwe
Unificarea forțelor armate 
ale mișcărilor de eliberare 

Z.A.N.U. și Z.A.P.U.
LUSAKA 14 (Agerpres). — For

țele armate ale celor două mișcări de 
eliberare din Zimbabwe, Z.A.N.U. și 
Z.A.P.U., conduse de Robert Mugabe 
și, respectiv, Joshua Nkomo, s-au 
unificat, constituind o singură arma
tă de eliberare — a anunțat miercuri 
la Lusaka, într-o conferință de pre
să, Joshua Nkomo.

Totodată, Nkomo a prezentat con
trapropunerile Frontului Patriotic 
Zimbabwe la planul anglo-american 
de reglementare a problemei rhode- 
siene. Frontul Patriotic Zimbabwe 
reclamă desființarea totală a arma
tei și poliției lui Ian Smith și parti
ciparea directă a Frontului la activi
tățile de conducere din timpul peri
oadei de tranziție. In ceea ce priveș
te prezența unui comisar rezident 
britanic în Rhodesia, căi doi lideri 
consideră că aceasta este necesară 
pentru procesul de decolonizare, dar 
nu se pune problema ca reprezentan
tul Marii Britanii sâ-și asume prero
gative coloniale. Totodată, ei cer 
organizarea de alegeri libere, dar 
apreciază că acestea nu se pot des
fășura in prezența militarilor, poli
țiștilor și judecătorilor lui Ian Smith, 
în sfîrșit, Frontul Patriotic reven
dică garanții concrete în legătură cu 
transferul puterii de la guvernul 
rhodesian actual.

★
într-un interviu acordat agenției 

Algerie Press Service, Nkomo a de
clarat : „Sîntem constrînși de regimul 
de la Salisbury să răspundem la es
caladă prin escaladă. Controlăm trei 
pătrimi (lin teritoriu și nici sirma 
ghimpată, nici mercenarii și armele 
ultimilor coloni care au mai rămas 
nu ne vor putea opri", chiar dacă 
regimul de la Salisbury, a precizat 
Nkomo, va înmulți lagărele de con
centrare, va spori bugetul de război 
și înarma pînă în dinți forțele ultra- 
reacționare care îl împing la războiul 
total.

agențiile de presă transmit:

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COSTA RICA

Excelenței Sale
Domnului DANIEL ODUBER QU1ROS

Președintele Republicii Costa Rica
SAN JOSE

Ziua națională a Republicii Costa Rica îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa cordiale felicitări, precum si sincere urări de prosperitate po
porului costarican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Republica Costa Rica
— țară latino-america- 
nă (50 700 km pătrati. 
1 970 000 de locuitori)
— depune eforturi 
constante pentru pu
nerea în valoare a re
surselor sale naturale, 
dezvoltarea economiei 
și consolidarea, pe a- 
ceastă cale, a inde
pendenței naționale.

Agricultura, care re
prezintă sectorul prin
cipal al economiei 
(două treimi din export 
le reprezintă cafeaua 
și bananele) cunoaș
te un proces continuu 
de modernizare ; noi 
pămînturi de pe lito
ralul Oceanului Atlan
tic sînt recuperate ; se 
extind terenurile des
tinate plantațiilor. O 
atenție deosebită a fost 
acordată diversificării 
culturilor agricole, pre
cum și creșterii ani
malelor.

în vederea depășirii 
stadiului preponderent 
agrar, se manifestă o 
preocupare susținută 
pențru industrializarea 
țării. O serie de im
portante obiective au 
fost ridicate, altele 
sint în curs de con
strucție sau proiectare. 

între ele — un impor
tant sistem hidroener
getici termocentrala de 
la San Jose și Garin- 
tia, o topitorie de oțel, 
o fabrică de asfalt, 
șantierele noului pori 
din Puntarenas, fabri
ca de mătase din 
Atenas și altele.

Ca expresie a preo
cupărilor pentru întă
rirea suveranității na
ționale asupra resurse
lor tării și folosirii lor 
în scopul ridicării 
bunăstării propriului 
popor au fost adoptate 
noi măsuri de control 
asupra activității mo
nopolurilor străine, de 
extindere a sectorului 
de stat. Ca un exem
plu recent, guvernul 
costarican a hotărît 
trecerea sub admi
nistrația statului a 
companiilor ferovi
are „Japdeva" și 
„încap" și a creat noua 
societate feroviară 
„Ferocariles de Costa 
Rica". care va construi 
106 km de cale ferată. 
Eforturile în direcția 
accelerării dezvoltării 
economice sînt conju
gate cu măsuri de ex
tindere a construcțiilor 
de locuințe, de perfec
ționare a învățămîntu-

lui, de îmbunătățire a 
asistentei sociale.

între România și 
Costa Rica s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, care 
în ultimii ani au cu
noscut un curs conti
nuu ascendent. Un rol 
hotărîtor în dezvol
tarea legăturilor româ- 
no-costaricane au avui 
vizita efectuată d? 
președintele Nicolae 
Ceaușescu în Costa 
Rica, in septembrie 
1973, încununată prin 
semnarea Tratatului 
de prietenie si coope
rare româno-costari- 
can. ca și vizita în 
România, un an mai 
tîrziu. a fostului pre
ședinte Jose Figueres 
Ferrer. Dialogul la 
nivel înalt româno- 
costarican. celelalte 
contacte, acordurile și 
înțelegerile încheiate 
au deschis ample per
spectiva pentru lărgi
rea continuă a rapor
turilor prietenești din
tre țările noastre, in 
folosul reciproc. al 
cauzei păcii. înțelege
rii și colaborării in
ternaționale.

C. VARVARA

„Cartea în slujba păcii și progresului"
Participarea românească încununată 
cu distincții și diplome de onoare

MOSCOVA 14. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Prima ediție a 
Expoziției internaționale de carte de 
la Moscova, desfășurată sub deviza 
„Cartea in slujba năcii și progresu
lui". cu' participarea a peste 1500 de 
edituri și organizații de comerț cu 
cartea din 65 de țări, și-a închis 
miercuri porțile. România a partici
pat la această prestigioasă manifes
tare internațională cu o expoziție 
proprie in care • a prezentai 1,300 
titluri de cărți- din diverse domenii 
de activitate, un loc aparte fiind re
zervat operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, edi
tate in limba română și in alte 
limbi. Sint expuse, de asemenea, do
cumentele Congresului al XI-lea al 
P.C.R., lucrări dedicate unor eveni
mente memorabile din istoria poporu
lui român și a luptei sale pentru 
neatirnare și independență națională.

Expoziția prezentată de țara noas

tră a fost vizitată de M. V. Zimianin, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., de alte 
persoane oficiale. Oaspeții au făcut 
aprecieri pozitive cu privire la pre
ocupările României de a participa 
activ la schimbul de valori spirituale 
intre toate țările, precum si la mo
dul de prezentare a .expoziției, sub
liniind, totodată, posibilitățile de 
extindere a colaborării dintre Uniu
nea Sovietică și România in dome
niul activității editoriale.

Participarea Româniți la expoziție 
s-a' bucurat de mare succes în rin- 
durile iubitorilor de carte din Mos
cova și ale specialiștilor prezenți aici. 
Comitetul de organizare a acordat 
editurilor românești și organizației 
de comerț „Ilexim" distincții pentru 
participare. Uniunea scriitorilor din 
U.R.S.S. a atribuit dinlome de onoare 
editurilor ..Minerva". „Eminescu" și 
„Univers" pentru contribuția deose
bită adusă la valorificarea moștenirii 
literaturii clasice și contemporane 
din România și din alte țări.

Reuniunea Consiliului Executiv al UNESCO

O contribuție sporită la rezolvarea 
problemelor lumii contemporane

PARIS 14 (Agerpres). — Cea de a 
103-a sesiune a Consiliului Executiv 
al UNESCO a început examinarea 
punctului privind metodele de lucru 
ale acestui organ de conducere al 
organizației.

Luind cuvîntul. reprezentantul Ro
mâniei, ambasadorul Valentin Lipatti, 
a arătat că UNESCO, ca și alte or
ganisme specializate din- sistemul 
O.N.U.. este chemată să-și aducă 
contribuția la rezolvarea marilor 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea : instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
lupta împotriva colonialismului, ra
sismului Si politicii de apartheid, 
lupta impotri.va analfabetismului, 
progresul economico-social al țărilor 
în curs de dezvoltare. Totodată, el a 
relevat rolul UNESCO în multipli
carea activităților regionale si. în a-, 
cest context, in diversificarea colaboră
rii general-europene. consolidarea 

păcii și securității internaționale, e- 
dificarea unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Reprezentantul român a subliniat, 
de asemenea, necesitatea ca. in acti
vitatea sa de viitor. Consiliul Execu
tiv să folosească metode de lucru 
care să ducă la creșterea rolului său 
in activitatea organizației.

★
Consiliul Executiv al UNESCO a 

ales noi membri ai consiliului.
Noul reprezentant al Mexicului. 

Luis Echeverria Alvarez, fost pre
ședinte al acestei țări, a arătat. în 
cuvîntul său, că in lumea de astăzi, 
care este împărțită în bogați și să
raci, organizația este chemată să 
joace un rol important în instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale 
și in edificarea unei lumi noi. bazate 
pe principiile cooperării internațio
nale.

La Phenian, Kim Ir Sen se- 
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a primit delegația 
Partidului Comunist din Spania, con
dusă de Armando Lopez Salinas, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, aflată în vizită în 
R.P.D. Coreeană.

Reuniune a partidelor de 
stingă din Franța. ’-H Paris au 
început miercuri lucrările unei reu
niuni a conducerilor Partidului Co
munist Francez. Partidului Socialist 
Francez și Mișcării Radicalilor de 
Stînga, consacrată examinării pro
blemelor privind completările și a- 
mendamentele la programul comun 
de guvernare al forțelor de stînga 
din Franța. în lumina cerințelor eta
pei actuale, Reuniunea a fost prece
dată' de o serie de întîlniri ale re
prezentanților acestor partide.

La Atena a avut loc 0 întîl‘ 
nire a reprezentanților a cinci par
tide și mișcări de stînga din Grecia : 
E.D.A., Partidul Comunist din Gre

cia (interior). Inițiativa socialistă, 
Mersul socialist și Democrația creș
tină. După cum anunță ziarul „Av- 
ghi“, la încheierea întâlnirii parti
dele amintite au dat publicității un 
comunicat, in care iși afirmă hotări- 
rea de a desfășura colaborarea lor in 
mod permanent în vederea „înfrun
tării problemelor-cheie naționale, 
politice, democratice și sociale ale 
poporului nostru". Acest acord a fost 
supus aprobării organelor compe
tente ale partidelor și mișcărilor 
respective.

Ministrul iordanian al in
formațiilor, Adnan Abu odeh. a 
afAkiStf''deV&ratia - Departamentului 
de Stat al S.U.A. vizînd participarea 
nalestinenilor la Conferința de pace 
de la Geneva in problema Orientului 
Apropiat drept pozitivă si construc
tivă. Intr-un interviu acordat cores
pondentului agenției M.E.N.. minis
trul iordanian a afirmat că declara
ția americană reprezintă o încercare 
de a concentra criza din Orientul 
Apropiat asupra unei probleme ma
jore — cauza nalestineană.

Convorbiri chino-japone- 
gg. Den Siao-pin, • vicepremier al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, a primit miercuri 
delegația Noului Club Liberal din 
Japonia, condusă de Yohei Kono — 
transmite agenția China Nouă.

FESTIVALUL 
INTERNATIONAL 

DE TEATRU B.I.T.E.F. 
DE LA BELGRAD

La Belgrad se desfășoară cel 
de al XI-lea Festival interna
țional de teatru B.I.T.E.F. care, 
sub titlul „Post-avangarda ’77“, 
reunește un număr de 10 teatre 
din diferite țări. România este 
prezentă la acest festival prin 
spectacolul „Răceala" de Marin 
Sorescu, al teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra".

Cu prilejul călătoriei In 
R.S.F. Iugoslavia, artiștii români 
vor mai prezenta spectacole la 
Scoplje și Niș.

ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINȚELE EDIFICĂRII NOII ORDINI ECONOMICE MONDIALE

Primul ministru al Fran
ței, Raymond Barre, a părăsit, 
miercuri Parisul plecînd spre Was
hington, la bordul unui avion super
sonic „Concorde", pentru o vizită ofi
cială de trei zile în S.U.A.

[FORTUL PROPRIU Șl COLABORAREA INTERNA ȚIONALĂ - 
PRIORITĂȚI INSEPARABILE ÎN STRATEGIA DEZVOLTĂRII

La recenta consfătuire cu activiștii și cadrele din domeniul edu
cației politice, al propagandei și ideologiei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a reafirmat și argumentat cu claritate și rigoare științifică 
una dintre tezele fundamentale, de mare actualitate și însemnătate 
practică, atît pentru dezvoltarea economico-socială a țării noastre, cit 
și pentru preocupările pe plan internațional privind lichidarea decala
jelor economice — opțiunea pentru o rată înaltă a acumulării, în ve
derea intensificării efortului propriu de asigurare a progresului și pro
pășirii fiecărei națiuni. în concepția țării noastre — așa cum se sublinia
ză în documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., în cuvîntările secreta
rului general al partidului — lichidarea decalajelor, accelerarea dezvol
tării economice implică în mod necesar acțiunea convergentă a doi fac
tori : efortul propriu al fiecărui popor și realizarea unei ample colaborări 
economice internaționale, care să impulsioneze aceste eforturi. Acest 
„binom al strategiei dezvoltării" s-a cristalizat de acum sub forma unui 
concept de acțiune, care este tot mai larg însușit, atît in rindul țărilor 
dezvoltate, cît și al celor în curs de dezvoltare, constituind punctul 
de pornire al dezbaterilor ce se desfășoară în diverse forumuri inter
naționale consacrate problemelor dezvoltării, ale edificării unei noi or
dini economice mondiale.

De ce se impune cu atita acuitate 
•— in primul rind pentru țările in 
curs de dezvoltare — necesitatea in
tensificării eforturilor oroprii. a va
lorificării întregului lor potential ma
terial si umarț. ?

Răspunsul qel mai elocvent îl oferă 
înseși realitățile lumii contemporane, 
puternic marcată de persistenta fe
nomenelor dramatice ale subdezvol
tării. de agravarea decalajelor econo
mice. Astfel, potrivit statisticilor 
U.N.C.T.A.D.. în cursul ultimelor 
două decenii produsul brut total al 
țărilor capitaliste dezvoltate a cres
cut de la 1 250 miliarde la circa 
3 070 miliarde dolari, numai suma 
corespunzătoare acestui s-nor depă
șind de 3,5 ori produsul brut cumu
lat (520 miliarde dolari) al țărilor in 
curs de dezvoltare într-un an. Un 
contrast mai izbitor este evidențiat 
de compararea nivelului mediu al 
venitului national ne locuitor. Acest 
indicator s-a mărit. în aceeași peri
oadă. de la 2 000 la aproape 4 000 de 
dolari in țările capitaliste dezvoltate, 
iar în țările în curs de dezvoltare de 
la 175 la numai 300 dolari, ceea ce 
înseamnă că valoarea absolută a 
sporului în prima categorie de țări 
este de 16 ori mai mare decit sporul 
corespunzător în cea de-a doua.

Ca urmare a acestei asimetrii fla
grante a dezvoltării, s-a accentuat 

inegalitatea veniturilor De scară mon
dială. Astăzi, tarile capitaliste dezvol
tate. cuprinzind 20 la sută din popu
lația globului, beneficiază de două 
treimi din venitul mondial total. In 
schimb, țările în curs de dezvoltare 
— cuprinzind peste jumătate din 
omenire — dețin numai a opta parte 
din venitul mondial. 30 la sută din 
populație trăiește în țări cu un venit 
mediu anual ne locuitor de sub 120 
dolari si însumî.nd doar 3 la sută, din 
venitul mondial I

Agravarea inegalităților economice 
dintre statele dezvoltate si „lumea a 
treia" este reflectată, de asemenea, 
de un sir de alti indicatori, cum ar 
fi ponderea in producția industrială 
si agricolă a lumii, consumul oe lo
cuitor în diverse sectoare definitorii 
pentru calitatea vieții (alimentație, 
îmbrăcăminte, locuințe, sănătate. în- 
vățămint ș.a.). Aceasta are profunde 
implicații nu numai oe olan intern, 
în viata economică si social-oolitică 
a țărilor în curs de dezvoltare, ci și pe 
olan extern, afectînd evoluția econo
mică generală, generînd grave deze
chilibre. o situație de criză econo
mică tot mai cuprinzătoare — așa 
cum o -demonstrează actualele evo
luții din Occident — otimnd în pe
ricol insăsi soarta păcii în lume. 
Este deci în interesul tuturor state
lor. al tuturor popoarelor să se acțio

neze ferm pentru inlăturarea subdez
voltării.

In stabilirea priorităților politicii 
sale de dezvoltare a economiei națio
nale. România socialistă — ea însăși 
tară în curs de dezvoltare — pornește 
de aceea tocmai de la faptul că ro
lul hotărîtor în procesul recuperării 
răminerii în urmă ne plan economie 

O corelație semnificativâ : creșterea ratei de acumulare 
— accelerarea ritmului de dezvoltare

Rata anuală 
a acumulării in țările 
in curs de dezvoltare 

(in procente)

Ritmul mediu 
corespunzător de creștere 
a orodusului national brut 

(in orocente)

1—10 4
Perioada 1960—1973 10—15

15—20
5,4
6,2

peste 20 8,4
Prognoză pentru pînă la 20 4—6
perioada pînă circa 30 7—8
în anul 2000 35—40 peste 9—10

După cum se vede din acest tabel — elaborat pe baza statisticilor și 
previziunilor O.N.U. — alocarea unei cote tot mai substanțiale din venitul 
național in scopul dezvoltării reprezintă pentru țările in curs de dezvoltare 
o sursă primordială a asigurării ritmurilor înalte de creștere economică, 
creșterii rapide a forțelor de producție și a nivelului de trai, in vederea 
recuperării răminerilor in urmă față de țările dezvoltate pe plan economic.

si social îl au munca si eforturile fie
cărui popor, mobilizarea tuturor re
surselor sale materiale si umane in 
scopul creșterii forțelor de producție, 
în acest sens, programul de dezvol
tare elaborat de partid, destmind 
partea predominantă a venituaiî na
tional pentru fondul de consum, pre
vede. în același timp, o cotă ridicată 
pentru fondul de dezvoltare econo
mico-socială a tării. O asemenea 
orientare — asa cum s-a argumentat 
din nou. in mod strălucit, in recenta 
cuvîntare a secretarului general al 
partidului la consfătuirea cu cadrele 
din domeniul educației politice, al 
propagandei si ideologiei — consti
tuie o expresie a politicii profund pa
triotice a partidului nostru, a grijii 
si răspunderii sale pentru prezentul 

si viitorul patriei noastre. „Numai 
De această bază — a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. — am 
putut realiza un Droeres rapid al e- 
conomiei naționale, asigura dezvolta
rea tuturor zonelor tării, ridica gra
dul de civilizație al întregii noastre 
țări. Pe această bază am obținut 
creșterea impetuoasă a forțelor de 

producție, cu implicațiile corespunză
toare în ce privește relațiile (le pro
ducție si sociale. în întreaga structu
ră socială a tării noastre. Tocmai pe 
această bază au anărut si posibilită
țile de a ne propune ca. intr-o pe
rioadă relativ scurtă, să ne apropiem, 
din nunct de vedere al dezvoltării 
economice, de țările dezvoltate, să 
asigyrăm o creștere mai substanțială 
a nivelului de trai al întregului nos
tru popor".

în conformitate cu această orienta
re a partidului si statului. în cursul 
actualului cincinal, centru fondul na
tional de dezvoltare economico-socia
lă se va aloca peste 33 la sută din 
venitul national, ceea ce oferă o bază 
solidă pentru un si mai puternic 
avînt al societății noastre pe drumul 

progresului rapid si multilateral, pen
tru întărirea independentei tării, spo
rirea avuției naționale, ridicarea gra
dului de civilizație al întregului popor.

Tinînd seama 1 de rezultatele pro
prii. ca si de experiența a numeroase 
alte țări. România a subliniat, în do
cumentul prezentat la O.N.U. în 1975 
cu Privire la realizarea unei noi or
dini economice internaționale, necesi
tatea ca fiecare stat angajat oe calea 
progresului economic de sine stătător 
să aloce sistematic, intr-o perspectivă 
îndelungată, o parte importantă din 
venitul national pentru dezvoltare.

Este demn de relevat că asemenea 
concluzii — care demonstrează încă 
o dată justețea propunerilor româ
nești — au fost formulate si în stu
diul intitulat „Viitorul economiei 
mondiale", elaborat din inițiativa si 
sub egida. O.N.U. de o echipă de 
prestigioși cercetători condusă de 
profesorul W. Leontief. In opinia 
acestora, menținerea unei rate de 
creștere accelerată a țărilor in curs 
de dezvoltare necesită sporirea ratei 
acumulării si a ponderii investițiilor 
în economie. îndeosebi a statelor res
pective. „O creștere accelerată in re
giunile în curs de dezvoltare — con
chide studiul amintit — este posibi
lă numai în condițiile ca 30—35 la 
sută, iar in unele cazuri pînă la 40 
la sută din produsul brut, să fie uti
lizat pentru investiții de capital". Pe 
baza unor calcule previzionale, au
torii emit ipoteze privind creșterea 
economică proporțional cu sporirea 
ratei de acumulare oină in anul 
2 000. De asemenea, ei susțin i că. în 
decursul perioadei investigate, crește
rea mai rapidă a produsului total va 
determina niveluri mult mai ridicate, 
atît ale fondului de consum, cît și ale 
consumului oe locuitor, decit ar fi 
fost posibil oe baza unei rate mai 
scăzute a investițiilor.

Concomitent cu intensificarea rolu
lui efortului propriu în procesul li
chidării subdezvoltării si reducerii 
treptate a decalajelor, se impune, ca 
o necesitate obiectivă, amplificarea 
colaborării internaționale. menită 
tocmai să potențeze efortul national, 
în mod stăruitor, țara noastră a 
subliniat că numai o colaborare înte
meiată De Drincioiile egalității în 
dreoturi si avantajului reciDroc. pe 

resoectarea dreptului sacru al fiecă
rui Dopor de a-si valorifica mijloa
cele si resursele oroDrii. in concor
dantă cu cerințele dezvoltării națio
nale. cu interesele progresului gene
ral. poate sluii realmente obiectivu
lui lichidării decalajelor.

în acest context, numeroase docu
mente oficiale, emanate cu prilejul 
unor reuniuni multilaterale, relevă 
virtuțile si rolul colaborării interna
ționale in promovarea progresului ță
rilor in curs de dezvoltare, avîndu-se 
in vedere înfăptuirea următoarelor 
obiective : multiplicarea formelor su
perioare. modeme, ale cooperării eco
nomice si tehnico-stiintifice : dezvol
tarea unui comerț liber, fără bariere 
si discriminări artificiale : stabilirea 
unui raport just, echitabil între pre
turile materiilor prime si cele ale 
produselor industriale prelucrate, in 
condițiile unei mai mari stabilități a 
pieței produselor de bază : asigura
rea unui acces larg, neîngrădit al tu
turor popoarelor la cuceririle științei 
si tehnicii contemDorane ; îmbunătă
țirea sistemului generalizat de prefe
rințe in vederea sporirii capacității de 
export a țărilor lumii a treia ; refor
ma sistemului monetar international, 
în funcție de necesitățile țărilor în 
curs de dezvoltare : acordarea de 
asistentă financiară si tehnică, inclu
siv sprijin în formarea de cadre na
ționale s.a.m.d.

Fără îndoială, traducerea în viață 
a acestor obiective esențiale ale edi
ficării noii ordini economice interna
ționale întîmoină incă serioase difi
cultăți. generate de conflictele de in
terese. ascunse dincolo de „parava
nul" datelor statistice, de politica 
cercurilor imperialiste si neocolonia- 
liste vizînd perpetuarea vechilor ra
porturi de inechitate intre state. în 
scopul menținerii privilegiilor lor.

Asa cum subliniază în permanentă 
partidul si statul nostru, lichidarea 
subdezvoltării si instaurarea noii or
dini economice internaționale intere
sează întreaga omenire. reDrezintă de 
aceea o cauză comună a tuturor no- 
noarelor si. ca atare, ea trebuie să 
fie rodul eforturilor colective, al în
țelegerii si conlucrării intre toate 
țările.

Viorel POPESCU

După alegerile generale 
din Norvegia, la Oslc> au ince- 
put consultările între partidele poli
tice in vederea unei eventuale ali
anțe guvernamentale. Premierul Od- 
var Nordli, lider al Partidului Mun
citoresc, a obținut acordul liderului 
Partidului Liberal, Hans Rossbach. 
pentru convorbiri privind atitudinea 
acestui partid, care pină acum s-a 
declarat, in principiu, inipotriva unei 
coaliții cu actualul partid de guver- 
nămînt. De asemenea, liderii par
tidelor conservator, creștin-popular si 
de centru au început consultările în 
vederea formării unei coaliții guver
namentale.

Măsuri privind economi
sirea energiei, Senatul s.u.a 
a aprobat partea din programul ener
getic al Administrației referitoare la 
conservarea energiei. Potrivit preve
derilor, după anul 1980 se interzice 
punerea în circulație a oricărui tip 
de automobil care va avea un con
sum de benzină excesiv. De aseme
nea. sint preconizate măsuri privind 
îmbunătățirea gradului de etanșeitate 
a locuințelor și folosirea pe scară mai 
largă a energiei solare, printre altele 
pentru încălzirea clădirilor aparținind 
instituțiilor guvernamentale și pu
blice.

La Tîrgul 
de la Zagreb

internațional
a fost organizată

o masă rotundă consacrată schimbu
lui de experiență in domeniul cola
borării tehnice și economice între 
țările în curs de dezvoltare. Partici
panta au subliniat necesitatea găsirii 
căilor de cooperare care să stimu
leze țările în curs de dezvoltare să 
stabilească legături economice reci
proce și să le permită să-si mobili
zeze toate resursele umane si mate
riale în vederea progresului lor eco
nomic și social.

Șeful guvernului pana- 
generalul Omar Torrijos, l-a 

invitat pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, să facă o 
vizită în Panama în ziua referendu
mului în cadrul căruia poporul pa
namez se va pronunța asupra trata
telor privind Canalul Panama, sem
nate recent la Washington. Se esti
mează că la referendumul ce se va 
desfășura Ia 23 octombrie vor parti
cipa aproximativ 900 000 de persoane.
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