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PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE

să popularizăm, 
să încurajăm, 
să aplicăm 

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
sarcină de bază a fiecărei organizații 

de partid, a fiecărui comunist
Tn cuvintarea rostită la Consfă

tuirea de lucru cu activiștii si ca
drele din domeniul educației poli- 
tice, al propagandei și ideologiei, to
varășul Nicolae Ceausescu a insistat 
în mod deosebit asunra sarcinii 
care revine cadrelor de partid si de 
sțat, propagandei, activiștilor pe tă- 
rimul muncii politico-educative, fie
cărei organizații de partid, fiecărui 
comunist de a acționa energic pen
tru generalizarea mai rapidă in 
practică a experienței pozitive, 
pentru înțelegerea profundă de că
tre masele de oameni al muncii a 
ceea ce au de făcut., practic, la lo
cul lor de muncă, in vederea înfăp
tuirii exemplare în viată a politicii 
partidului si statului, a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.. 
pentru dezvoltarea economiei si 
creșterea bunăstării întregului 
popor.

Este bine cunoscut — cele aproa
pe trei decenii si iumătate de con
strucție a noii orânduiri o demon
strează din plin, cu deosebită eloc
ventă — că poporul muncitor, ma
rele făuritor al istoriei, al tuturor 
bunurilor materiale si spirituale, 
este, totodată, creatorul unuia din 
cele mai prețioase tezaure ne care 
le posedăm : propria sa experiență 
acumulată în toate domeniile de 
activitate, în industrie si agricultu
ră, în învătămînt si cultură. în vas

ta activitate organizatorică, politică 
si educativă desfășurată de orga
nele si organizațiile de partid. în 
tot ceea ce întruchipează astăzi 
bogata si clocotitoarea viată social- 
politică a tării. Punerea deplină în 
valoare a vastei experiențe poziti
ve, acumulată în toate domeniile de 
activitate, a acestei autentice avuții 
naționale, folosirea ei activă si efi
cientă — cu scopul ridicării tuturor 
colectivelor de muncă, tuturor tă
râmurilor de activitate, la nivelul 
celor mai înaintate dintre ele. la al
titudinea exigentelor tot mal mari 
formulate de partid — presupune 
obligația esențială de a transforma 
schimbul de experiență, răspindirea 
si generalizarea experienței avan
sate intr-un proces continuu si di
namic. într-o pîrghie propulsoare 
a mersului nostru înainte. E pe de
plin firesc acest lucru deoarece, in 
orice domeniu, progresul devine cu 
atît mai ranid. cu cit privirile sint 
ațintite mai mult spre vîrfuri, spre 
punctele luminoase care strălucesc 
ne culmi — adevărate stele polare 
ale înaintării noastre neabătute ne 
calea socialismului si comunismului.

în orice ramură de activitate, in 
orice iudet sau localitate există co
lective de muncă ce se disting prin 
realizări de vîrf. prin experiențe 
deosebite — realizări si experiențe 
ce le situează în avangarda între

cerii pentru Îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor cincinalului, in 
fruntea activității politico-oraaniza- 
torice sau cultural-educative pentru 
transpunerea în practică a politicii 
partidului, constituind adevărate 
exemple, autentice modele demne 
de urmat. Sint experiențe cu largă 
audientă în rindurile oamenilor 
muncii, ale specialiștilor, ale lucră
torilor pe tărîmul servirii populației, 
din învățămînt. știință si cultură, 
din domeniul muncii de partid, sint 
acțiuni îndrăznețe menite să pună 
în valoare noi și importante 
resurse de sporire a producti
vității ‘muncii și de reducere stă
ruitoare a costurilor de fabri
cație, de devansare a termenelor 
de punere în funcțiune a unor noi 
obiective si capacități productive, de 
îmbunătățire a satisfacerii nevoilor 
populației, de perfecționare a acti
vității de educare a oamenilor mun
cii în spiritul ideologiei și moralei 
partidului. Societatea noastră socia
listă. în care nu există antagonisme 
sociale. în care toți cei ce muncesc 
sint deopotrivă interesați în progre
sul ei multilateral, oferă toate pre
misele pentru libera circulație a ex
perienței înaintate, pentru cunoaș
terea si însușirea de către fiecare 
colectiv a metodelor si inițiativelor 
valoroase. Aceasta este nu numai 
posibil, dar. și imperios necesar, de

oarece asa progresul devine si mai. 
rapid, se asigură o si mai puternică 
mobilizare a oamenilor muncii, știut 
fiind că acțiunile si inițiativele care 
constituie experiențe pozitive dina
mizează emulația muncii rodnice in 
folosul economiei naționale, al cul
turii socialiste, al dezvoltării între
gii societăți, al ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Cu toate înfăptuirile remarcabile 
înregistrate pe toate tărâmurile — 
înfăptuiri care, asa cum sublinia se
cretarul general al partidului in cu
vintarea rostită la recenta adunare 
populară de la Iași, constituie ..o 
condiție primordială pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. pentru ridicarea gradului de 
civilizație și bunăstare al întregului 
nostru popor" — nu putem uita că. 
in unele domenii si în anumite co
lective de muncă, continuă să se 
manifeste lipsuri si neajunsuri care 
frinează bunul mers al treburilor, 
realizarea sarcinilor trasate de par
tid. Cu atit mai necesară devine in 
aceste condiții generalizarea expe
rienței pozitive, a ceea ce este îna
intat, explicarea căilor de urmat 
pentru lichidarea grabnică a unor 
neajunsuri, pentru cunoașterea, pre
luarea si extinderea inițiativelor 
valoroase, de natură să indreote lu-

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Thailandei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți. 20 septembrie, pe

Vaikundha Samruatruamphol. care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Re
gatului Thailandei în tara noastră.
(Continuare în pag. a V-a)

SEMNIFICAȚIILE NOULUI DECRET 

PRIVIND AMNISTIEREA UNOR INFRACȚIUNI

OAMENI REVENIȚI 
DEPLIN INTRE OAMENI

Marea încredere în forța educativă 
a societății noastre, în capacitatea 
omului format în climatul nostru 
social de a-și găsi drumul drept de
cetățean demn al țării.

Ieri a fost dat publicității Decre
tul Consiliului de Stat privind am
nistierea urtor infracțiuni. Este o 
nouă si deosebit de importantă mă
sură legislativă, care se înscrie or
ganic în procesul de integrare socia
lă a celor care au săvirșiț fapte 
penale, de educare a lor prin 
intermediul muncii, cu o tot mai 
largă participare a colectivelor de 
muncă la redresarea lor morala. 
Noul Decret continuă și întregește 
astfel, cu incă un act de majoră 
semnificație politică si socială, suita 
de măsuri initiate de conducerea 
partidului si statului pentru a asi
gura. in condițiile create de stadiul 
de dezvoltare atins de orinduirea so
cialistă. posibilitatea celor care au 
comis abateri, de a regăsi drumul 
drept în viată, de a șterge urmele 
comportării lor. prin integrare in 
marea familie a muncii demne, 
cinstite.

Sint bine cunoscute prevederile an
terioare : Decretul privind amnis
tierea unor infracțiuni si grațierea 
unor pedepse din 7 mai 1977 și 
Decretul nr. 147, din 1 iunie, emis ca 
urmare a Hotărîrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la creșterea rolului unităților 
socialiste, al organizațiilor obștești, al 
maselor populare în respectarea le
galității, sanctionarea si reeducarea 
prin muncă a persoanelor care co
mit abateri si încălcări de la nor
mele de conviețuire socială si legile 
tării. Este o dovadă elocventă a ceea

ce înseamnă. în viziunea politicii par
tidului nostru. încrederea în om și 
totodată o dovadă a tăriei morale și 
forței de intervenție obștească de 
care dispune astăzi colectivitatea 
românească, care, in procesul /con
tinuu al democratizării actului justi
țiar. iși asumă responsabil și rolul 
de educator.

Pentru un însemnat număr de 
persoane condamnate pentru fapte 
penale, care și-au executat pedeapsa 
ori au fost grațiate, dispar, prin efec
tul Decretului de amnistie, publicat 
ieri, mențiunile și înregistrările in 
cazierul judiciar, iar odată cu acestea, 
impedimentul de a beneficia din plin 
de toate posibilitățile de afirmare 
(amnistia înlătură răspunderea pe
nală pentru fapta comisă și celelalte 
consecințe ale condamnării). Și ține 
de esența acestei noi măsuri legisla
tive faptul că persoanele în cauză 
vor fi scoase din cazierul judiciar 
deindată (spre deosebire de regimul 
general prevăzut în Legea cazierului 
judiciar, conform căruia scoaterea 
din cazier survine abia după trecerea 
unui termen de 2 ani de la data in- 
tervenirii amnistiei).

Potrivit prevederilor Decretului, de 
amnistie beneficiază toate persoanele 
(indiferent de virstă) care au fost 
condamnate pentru fapte penale, fie 
că au executat pedeapsa, fie că au 
fost grațiate pină la intrarea în vi
goare a Decretului ; deci, nu se refe
ră la acele fapte care, datorită gravi-

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

au Îndeplinit 
planul 

PE NOUĂ LUNI 
Industria 

județului Suceava
Colectivele de muncă din in

dustria județului Suceava și-au 
îndeplinit înainte de termen sar
cinile de plan pe 9 luni. Avansul 
ciștigat de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii suceveni va permi
te realizarea, pină la 1 octombrie, 
a unei producții globale supli
mentare in valoare de 436 mili
oane lei și a unui spor la pro- 
ducția-marfă de circa 378 mili
oane lei. Totodată, productivita
tea muncii va inregistra o creș
tere de 3 980 lei pe fiecare anga
jat. Sporurile valorice menționa
te se vor regăsi in însemnate 
cantități de minereu de mangan. 
mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor, lemn, furnire estetice, 
tricotaje, hirtie, materiale de 
construcții și alte bunuri. (Ager- 
pres).

Unitățile industriale 
din Reghin

Unitățile industriale ale orașu
lui Reghin anunță îndeplinirea 
cu 10 zile înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe 9 luni. Oa
menii muncii— români, maghiari 
și germani — din această stră
veche așezare a tării, devenită 
azi un modern si tînăr centru in
dustrial al patriei, vor intra in 
ultimul trimestru al anului cu un 
spor de producție de peste 70 mi
lioane lei. Acesta se va mate
rializa, intre altele, in 120 tone 
oțel brut, tractoare forestiere ar
ticulate. utilaje și piese de 
schimb pentru industria de ex
ploatare și prelucrare a lemnu
lui în valoare de 4 milioane lei. 
20 000 mp plăci aglomerate din 
lemn., 2 400 mp cherestea și alte 
produse. (Agerpres).

IMPORTANTE 
ECONOMII

Oamenii muncii din județul 
Gorj au economisit, de la înce
putul anului, mai mult de 400 
torțe metal, 7100 mc material 
lemnos; 302 000 litri benzină. în
semnate cantități de alte materii 
prime și materiale. Succesul, la 
obținerea căruia și-au adus o 
deosebită contribuție minerii din 
bazinele Motru și Rovinari, co
lectivele întreprinderii mecanice 
Sadu și întreprinderii de utilaj 
minier Rogojelu. unitățile de ex
ploatare a lemnului și cele de in
dustrie locală, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Tg. Jiu și 
cel de lianți și azbociment Bîr- 
sești. are la bază materializarea 
unor importante măsuri vizînd 
îmbunătățirea tehnologiilor, re- 
proiectarea unor sortimente, mai 
buna gospodărire a materialelor. 
(Agerpres).

La Șantierul naval din Drobeta—Turnu Severin, muncă interisă, concentrată 
la finalizarea unei noi nave Foto : S. Cristian

Cetăti vechi, 
cetăți noi la Suceava

Cel care, trecînd prin 
Cîmpulung Moldove
nesc. va avea curiozi
tatea să viziteze mu
zeul orășenesc dedicat 
culturii traditionale a 
lemnului, va fi intim- 
pinat chiar de la intra
re de o secțiune din- 
tr-un uriaș trunchi al 
unui molid de 670 de 
ani. O prezentă stră
veche intr-un cadru 
modem, martor al a- 
titor secole de trudă si 
lupte : aproape un 
simbol al îngemănări
lor definitorii pentru 
pămintul bucovinean. 
Și dacă vrem să con
templăm aceleași în
gemănări în planurile 
istoriei de odinioară si 
ale industriei contem
porane. e suficient să 
ne deplasăm in două 
puncte nodale ale Su
cevei. unul in apropie
rea centrului si altul 
spre vestul orașului : 
aici își dau intilnire ce
lebre cetăti de altădată 
cu tot atit de repre
zentative pentru zilele 
noastre cetăti indus
triale. Să fie oare o 
întîmplare că nu de
parte de cetatea de 
scaun a lui Ștefan cel 
Mare a fost amplasată 
una din marile plat
forme industriale su
cevene. unde ii putem 
întîlni pe constructorii 
de mașini si utilaje de

la întreprinderea me
canică. întreprinderea 
de utilaje și piese de 
schimb. întreprinderea 
de reparații auto, pe 
chimiștii de la combi
natul de celuloză si 
hirtie. pe lucrătorii ce
lor șapte fabrici din 
cadrul combinatului de 
prelucrare a lemnului 
și pe constructorii de 
la Grupul de șantiere 
nr. 6 al Trustului de 
construcții industriale 
Iași?! Și o altă in- 
timplare. că în apro
pierea urmelor cetătii 
Scheia ființează cea 
de-a doua platformă 
industrială. profilată 
de astă dată pe pro
duse alimentare si 
compusă dintr-o mo
dernă fabrică de con
serve de carne, o fa
brică de bere, una de 
industrializare a lapte
lui si de lapte praf, o 
secție modernă de îm- 
buteliere a vinurilor, 
ca si numeroase depo
zite ?!

Acestea sint imagini 
ale destinului socialist 
al Sucevei, mărturii e- 
locvente ale dezvoltă
rii puternice oe care 
a cunoscut-o si o cu
noaște acest oraș, ju
dețul întreg. ..Intr-a
devăr, în județul Su
ceava industria s-a 
dezvoltat intr-un ritm 
rapid — arăta secre

tarul general al parti
dului in cuvintarea la 
marea adunare popu
lară care a avut loc 
recent in municipiul 
Suceava — iar in a- 
cest cincinal si în cin
cinalul următor, prin 
unitățile noi ce se vor 
construi, va progresa 
in continuare in ritm 
înalt : de fapt. Sucea
va a devenit de pe a- 
cum un puternic cen
tru industrial al Româ
niei socialiste". Un 
centru industrial al 
cărui prezent măreț își 
respectă cum se cuvi
ne monumentele măre
ției trecute, păstrată in 
memoria generațiilor. 
De aceea, în .dru
murile mele bucovi- 
nene m-au urmă
rit do.uă idei : prima, 
la îndemînă si7 enun
țată tocmai, aceea a 
perfectei sincronii din
tre valorile istorice, 
culturale, artistice ale 
trecutului si împliniri
le contemporaneității 
noastre socialiste ; alta, 
complementară celei 
anterioare si relie- 
find-o. izvorîtă din 
plasticitatea specifică 
a acestor locuri, pe 
care văzul anume o 
poate desluși cel mai

Ion IANOȘ1
(Continuare 
în pag. a V-a)

Secvență din noul peisaj sucevean Foto : E. Dichiseanu
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Folosirea mașinilor statului
numai

Orice conducător auto 
știe că mașinile statului, 
aflate in dotarea întreprin
derilor de transport în co
mun. trebuie să fie folosi
te numai și numai in inte
resul statului, al societății. 
Aceste mari valori mate
riale trebuie să fie îngriji
te și întreținute în așa 
fel încît să se afie in per
manență în cea mai bună 
stare de funcționare. După 
cum rezultă dintr-o amplă 
acțiune de control a peste 
77 000 de autovehicule și 
testarea unui număr de 
peste 19 000 conducători 
auto de pe traseele urbane 
și interurbane ale trans
portului in comun de călă
tori, acțiune întreprinsă 
de serviciile de circulație
ale milițiilor județene din 
întreaga țară, cu ajutorul 
șoferilor din activul volun
tar al miliției și în co
laborare cu inspectori de

în interesul statului, al obștii
trafic de la intreprinde- 
rile de transporturi auto și 
întreprinderile de gospodă
rie comunală și de la alte u- 
nități deținătoare de autove
hicule. cei mai mulți dintre 
conducătorii de autobuze — 
conștienți de marea răs
pundere pe care o poartă 
pentru timpul și viețile 
călătorilor pe care-i trans
portă — iși fac pe deplin 
datoria, folosind cu chib
zuință de buni gospodari 
mașinile pe care lucrează, 
respectînd cu strictețe tra
seele stabilite, graficul 
orar. In același timp, con
troalele efectuate pun in 
evidență o serie de proble
me pe care le vom subli
nia în continuare și de re
zolvarea cărora vor trebui 
să se ocupe cu mai multă 
stăruință consiliile popu
lare, conducerile întreprin
derilor din subordinea a- 
cestora, precum și ale ce

lorlalte întreprinderi deți
nătoare de mijloace de 
transport in comun. Pentru 
că transporturilor in co
mun urbane și interurbane 
de călători — aceste ner
vuri vitale pentru bunul 
mers al întregii activități 
din orice localitate a țării 
— le revin răspunderi de 
cea mai mare importanță 
în vastul angrenaj al vie
ții economice și sociale. 
Pentru că este vorba de 
transportarea zilnică a 
milioane de oameni spre 
locurile de muncă sau spre 
casele lor. Pentru că acți
unile de control întreprin
se în cursul celor trei săp- 
tămîni în toate județele 
tării au scos la iveală — 
de fapt, au reconfirmat — 
unele stări de lucruri și 
neajunsuri mai vechi, care 
nu au fost rezolvate la 
timpul cuvenit de factorii 
răspunzători, în primul

rind de către comitetele 
executive ale consiliilor 
populare pe raza cărora 
funcționează mijloacele de 
transport în comun. Iată 
de ce statisticile întocmi-1 
te și cu prilejul acestor 
controale semnalează din 
nou din partea unor con
ducători auto atitudini și 
mentalități care aduc pre
judicii avutului obștii. 
Unii dintre ei, confundind 
mașinile statului cu cele 
personale, efectuează curse 
clandestine sau încasează 
bani de la călători, dar 
„uită" să le dea bilete. Șo
ferul Ion Bercea de la 
I.T.A. Galați transporta pe 
ruta Ghidigeni — Tecuci 
12 persoane fără bilete, 
deși oamenii plătiseră pină 
la ultimul leu. La fel, Pe
tre Zavate de la I.T.A. Co- 
mănești — 14 persoane,
Ioan Herman de la auto
baza Aiud — 11, O. Andrei

de la autobaza Tîrnăveni — 
12. Marin Pădureanu de la 
I.T.A. Cluj — 15 etc. Fiind 
vorba de transport interur
ban, in cazurile de față bi
letele costau între 10 și 30 
lei fiecare. înmulțiți costul 
acestor bilete cu numărul 
călătorilor depistați fără 
bilete și veți vedea cam 
de ciți bani a fost frustrat 
statul, pentru a intra — 
absolut gratis — în buzu
narul respectivilor șoferi, 
ca un supliment de cîștig. 
fără nici un dram de efort. 
Ca să nu mai vorbim de 
faptul că unii șoferi, scă- 
pați de sub controlul șefi
lor de garaje, se duc cu 
ditamai autobuzele de că
lători si le parchează la 
domiciliile lor. uneori in 
comune la zeci de kilo-

Petre POPA

45000 tone de oțel 
peste prevederi

Formațiile de lucru care de
servesc cuptoarele Martin și e- 
lectrice de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au expediat 
laminoarelor a 45 000-a tonă de 
otel elaborată peste sarcinile de 
plan, de la începutul anului. 
Succesul consemnat reprezintă 
îndeplinirea angajamentului asu
mat de oțelarii hunedoreni în 
întrecerea socialistă pe cel de-al 
doilea an al cincinalului revolu
ției tehnico-Stiințifice. Se cuvine 
subliniat faptul că îndeplinirea 
ritmică și depășirea sarcinilor 
fizice de plan s-au înfăptuit in 
condițiile îmbunătățirii parame
trilor calitativi ai producției, mai 
mult de iumătate din cantitatea 
de metal, dată anul acesta în 
plus constind din oțeluri aliate 
și înalt aliate, cu caracteristici 
superioare. (Agerpres).
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[faptul]
DIVERS

I „Nenea '
I Iancu" I
IAm publicat In rubrica noas- I 

tră de duminică o notă despre 
bătrinul Mihai Negrilă din

IBăbeni — Vîlcea care, la 78 de ■ 
ani, se ia încă la întrecere cu I 
feciorii satului la muncile •

Icîmpului. Iată că primarul co
munei Pucheni, județul Dîmbo- I 
vița. Petre David, ne istorisește | 
un caz la fel de pilduitor. în

I comuna Iul se află un bătrîn ■ 
de aproape 80 de ani, pe nume I 
Ion Chițulescu, dar căruia toți '

I oamenii îi spun „nenea Iancu". . 
întreaga obște îl admiră pentru I 
„tinerețea lui fără bătrînețe" și I 
pentru priceperea deosebită in

I creșterea anijnalelor, pe care le I 
contractează cu statul. „Chiar I 
In aceste zile de septembrie —

Ine spune primarul — nenea ■ 
Iancu a livrat, pe bază de con
tract. un tăuraș în vîrștă de nu- I

Imai 17 luni, dar în greutate de 
585 kg, pentru care, în afară de I 
bani și cantitatea de porumb | 
cuvenită, a primit și o primă de

Icîteva sute de lei. Pentru la ■ 
anul a Încheiat un nou contract I 
pentru un tăuraș pe care să-l •

I livreze și mai tînăr, dar cu o 
greutate de peste 600 de kilo- I 
grame". (

SARCINI SÎNT MULTE, DAR
COMUNIȘTI COMPETENT! Șl PASIONAȚI

SÎNT Șl MAI MULȘI

CONTROLUL
OAMENILOR MUNCII

I De nota zece |
IDe la 15 septembrie, In toate . 

școlile din țară au început î 
cursurile. Și tot de la 15 sep- I

Itembrie, la cele două grădinițe 
ale cooperativei agricole de I 
producție „Grivița ro(ie“ din | 
comuna Însurăței, județul Brăi-

Ila, (i-au făcut apariția... copiii ■ 
din clasele I—IV. Ce caută t 
. voinicii" printre prichindei ? ■

Iintrucit după terminarea lecți
ilor la scoală, acasă nu are cine I 
să-i ingrijească, părinții si frații | 
lor mai mari fiind cu toții la

I muncile timpului, ei iși petrec I 
vremea la grădiniță, unde pot l 
mânca, se pot odihni (i iși pre- *

I gătesc lecțiile pentru a doua zi. . 
Firește, nu este exclusă nici 
joaca împreună cu... „pustii" I 
din grupa mare. Totul, sub

I atenta supraveghere a educatoa- l 
relor si cadrelor didactice. O 
inițiativă de nota zece !

I „Voi păstra I
' o amintire...

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Caransebeș iși desfă
șoară activitatea un oolectiv harnic 
și Inimos, condus și mobilizat in în
treaga activitate de o puternică or
ganizație de partid. în rîndurile că
reia găsim muncitori, ingineri și 
tehnicieni cu o înaltă pregătire pro
fesională și politică, oameni care se 
află, in toate împrejurările, in frun
tea acțiunilor menite să ducă la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

— Aici se desfășoară — ne asigură 
tovarășul Nicolae Oprea, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Caransebeș — o activitate de 
partid intensă.

Ne-am convins, din faptele pe care 
le-am aflat în această întreprinde
re, că afirmațiile tovarășului Oprea 
iși găsesc o deplină validare în rea
lizările obținute : abnegația activită
ții comuniștilor de la C.P.L. Caran
sebeș este demonstrată. în primul 
rind, de rezultatele dobîndite in pro
ducție, de depășirea continuă a pla
nului și angajamentelor la toți indi
catorii, de efortul inovator, concreti
zat, inainte de orice, in introducerea 
în fabricație a noi și noi produse 
menite să satisfacă pretențioasele 
exigențe ale pieței interne și ex
terne.

Toate ar fi bune, desigur, dacă 
n-am fi fost frapați — tocmai pe 
fundalul unei munci de partid sus
ținute, soldate, 
rezultate — de 
zează stilul si 
folosite aici.

Examinînd cu atenție componența 
diferitelor organisme de conducere 
din întreprindere — incepind de la 
birourile și comitetele de partid, de 
la cele sindicale, de U.T.C. și femei 
și ajungînd la consiliul oamenilor 
muncii sau la reprezentanții colecti
vului în organismele orășenești și 
județene — am putut reține, fără 
greutate, faptul că o parte din to
varăși, de regulă aceiași, sînt aleși 
și au atribuții în diferite organisme, 
în vreme ce alții — despre care aici 
se recunoaște că sânt cel puțin la fel 
de dotați cu însușiri și talente orga
nizatorice și educative — n-au pri
mit asemenea învestituri concrete. 
Iar acest fenomen de repartizare ne- 
judicioasă și inechitabilă a sarcinilor 
se răsfringe mai ales asupra femei
lor : într-un colectiv în care, prin 
natura producției, elementul femi
nin este prezent în număr destul dă 
mare și unde întîlnești numeroase 
comuniste cu experiență, harnice și 
pline de inițiativă, numărul celor 
antrenate în diferite domenii ale ac
tivității obștești este inexplicabil de

limitat ; în schimb ceie asupra că
rora s-a oprit atenția comitetului de 
partid din întreprindere sînt supra
încărcate.

Pentru a arăta la ce poate duce un 
asemenea mod de a „repartiza" sar
cinile, lată citeva situații relevante. 
Tovarășa Floarea Peștean este — si
multan — membră în biroul organi
zației de bază nr. 1 din secția mo
bilă corp, membră în comitetul de 
partid al secției, membră în comi
tetul de partid din combinat și mem
bră supleantă în comitetul orășenesc 
de partid. Tovarășa Adela Gai este 
membră în comitetul de partid din 
fabrica de mobilă curbată, membră 
în comitetul sindicatului din combi-

consiliul oamenilor muncii, membru 
al comitetului județean de partid.

Oprim aici înșiruirea. Considerăm 
că exemplele amintite — culese din- 
tr-un mare număr de situații asemă
nătoare — sint pe deplin edificatoa
re cu privire la modul nejudicios 
cum sînt repartizate aici forțele, cum 
sint ele folosite. Fără îndoială, apre
ciind cum se cuvine, meritele, cali
tățile reale, de buni și entuziaști co
muniști. de pasionați activiști ob
ștești, ale celor mai sus menționați, 
ne referim la cu totul altceva. Mai 
precis la două aspecte ale aceleiași 
probleme, pe care le considerăm 
esențiale : 1) Oare nu se ajunge,
printr-o asemenea aglomerare, la ln-

O realitate de care nu se ține întru totul seama 
în repartizarea judicioasă a forțelor 

de către comitetul de partid de la Combinatul 
pentru prelucrarea lemnului Caransebeș

in general, cu bune 
o problemă care vi- 
metodele de muncă

nat, membră supleantă a comitetu
lui orășenesc de partid. Un adevărat 
record in această privință bate — 
fără voia ei, desigur — tovarășa Ana 
Wille, care are nu mai puțin de 6 
(șase) sarcini obștești (sarcini ce 
trebuie îndeplinite, firește, în afara 
orelor de producție) : secretară a or
ganizației U.T.C. de la fabrica de 
mobilă curbată, membră în biroul 
organizației de bază nr. 2 și membră 
supleantă în comitetul de partid din ' 
aceeași fabrică, membră a comitetu
lui U.T.C. din combinat, membră a 
comisiei ce se ocupă de probleme 
sociale în întreprindere, membră în 
comitetul orășenesc de partid. Să nu 
se creadă însă că bărbații — numai 
unii, trebuie s-o recunoaștem — sint 
cumva „dezavantajați" din acest 
punct de vedere. Inginerul Nicolae 
Adam, șef de secție la înnobilare, 
este membru și în comitetul de par
tid, și în comitetul sindicatului, și 
în consiliul oamenilor muncii, și în 
consiliul educației politice și culturii 
socialiste (n.n. în acest caz, ni s-a 
dat o explicație cel puțin bizară : 
„tovarășul e un pasionat susținător 
al activității... sportive și, în această 
calitate, e natural, nu-i așa ?, să-l 
cooptăm ori să-l alegem în diverse 
organisme" (? ! ?). Un alt tovarăș, 
Ion Florescu, este, concomitent, se
cretarul comitetului de partid al fa
bricii de mobilă curbată, membru în 
comitetul și biroul comitetului de 
partid din întreprindere, membru în

I...foarte frumoasă despre va
canta petrecută pe litoral, in 
nu mai puțin frumoasa stațiune

I Mamaia. Dar nu despre acest 
lucru vreau să vă scriu, ci des
pre gestul plin de omenie al 
Călinei Marinescu, gest care

Im-a emoționat. Vă V.eti întreba 
cine este Călina ? Este gestio
nară la unitatea nr. 4 „Pescă- 

|ruș“ din Mamaia. După ce m-a 
servit, amabilă, cu tot ce co
mandasem, am uitat în magazin

I geanta cu actele, cu toti banii pe 
care-i aveam, plus cheile ma
șinii. Cînd mi-am dat seama, 
era foarte tîrziu. Primul gînd

Icare mi-a venit în minte a fost : 
«Degeaba Încerc să mă mai duc 
s-o întreb pe gestionară, pentru 

Ică atunci cînd fusesem acolo 
era lume multă. Cine știe 
cine-o fi luat geanta»... Totuși, 
m-am dus într-o doară și am

I întrebat-o. Nu mică mi-a fost 
mirarea, cînd am văzut-o că-mi 
Întinde geanta cu tot ce se afla

I în ea. Un gest de care-mi voi 
aminti totdeauna cu dragoste și 
recunoștință". Semnează: Rodica 
Eremla, medic, Bîrlad.

' În rîndul 
I oamenilor
ITrezindu-se în plină noapte 

din somn, unul din oaspeții 
hotelului „Dacia" din Satu Mare 

a aprins lumina să vadă cit e 
I ceasul. Dar mai ia ceasul de pe 

noptieră, de unde nu-i. Vitin- 
du-se mai atent în jur, a obser
vat cu uimire că ii dispăruseră 

I toate hainele si obiectele perso
nale. Nu-i mai rămăsese decit 
pijamaua de pe el. Cum însă 

I lipsea și vecinul de cameră, 
oaspetele a anunțat de îndată 
recepția hotelului. Peste cîteva 
minute, miliția l-a identificat pe

I „vecinul" in gară, tocmai cînd 
voia să-și ia tălpășița cu toate 
obiectele asupra lui. Și astfel 

Is-a descoperit că respectivul, 
care figura la recepția hote
lului cu un nume fals (pentru 
că se legitimase cu un buletin 

Ide identitate sustras de la 
Gheorghe Anița din Piatra 
Neamț) era in realitate Cornel 

IBălăceanu din Brasov (str. M.
Eminescu nr. 10). Se așteaptă ca 
unul din colectivele de muncă 
brașovene să-l ajute de-acum 

I încolo să intre și el in rîndul
oamenilor.

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

gustarea artificială a numărului ce
lor ce iau parte efectivă la activita
tea obștească, la nefolosirea condiții
lor. a cadrului organizatoric creat și, 
totodată, la neglijarea într-o măsură 
mai mare sau mai mică a unor ca
nale de manifestare a spiritului de 
inițiativă al maselor ? 2) Oare acu
mularea de sarcini atît de numeroase 
și, uneori, atît de diverse — pe ume
rii unora și acelorași oameni — nu 
împinge, prin, forța împrejurărilor, 
la formalism și superficialitate, la 
faptul că. dovedind cea mai mare 
bunăvoință, unii tovarăși își îndepli
nesc cu greu toate sarcinile încre
dințate ?

Unii se vor întreba — șl pe drept 
cuvînt — dacă nu cumva cei a- 
mintiți sînt singurii înzestrați cu în
sușirile necesare pentru ducerea la 
bun sfîrșit a unor sarcini de genul 
celor la care ne-am referit. Din 
discuțiile cu factori de răspundere 
ai întreprinderii rezultă un tablou 
care face inutilă această întrebare, 
în cadrul combinatului de prelucra
re a lemnului activează un mare 
număr de comuniști cu un înalt 
simț al responsabilității, capabili de 
realizări majore atît în producție, 
cît șl pe plan obștesc: ni s-a vorbit, 
de exemplu, despre inovatori cu
noscut! ca maistrul Toma Ștefan, in
ginerul Cornel Gallță, muncitorii A- 
lexandru Irlweg, Pavel Miculescu, 
Petre Pirl, Ion Bartonek și alții. Or, 
dacă cineva își propune să cerceteze 
felul cum sînt repartizate sarcinile 
obștești va vedea că aceștia — și 
nu numai el — nu sînt deloc sau 
sînt foarte puțin folosiți în activita
tea obștească. Ar putea oare aceasta 
sâ-i împiedice in efortul de prospec
tare și aplicare a noi căi de înnoire 
a producției? Dimpotrivă, le-ar des- 

.chide o perspectivă și mai amplă

asupra necesităților și problemelor 
reale cu care este confruntat colec
tivul: pilda cea mai grăitoare o con
stituie însuși secretarul comitetului 
de partid din combinat, Ernest 
Kellner, inovator tenace, a cărui 
ultimă realizare — un procedeu in
genios de înnobilare a furnirelor de 
stejar — a fost brevetată ca invenție 
și distinsă cu medalia de aur la Ex
poziția internațională de invenții dc 
la Viena.

— E vorba, dacă stăm să ne gin- 
dim mai bine, de o anume comodi
tate — ne spunea, cu sincer simț 
autocritic, tovarășul Kellner. Știți, e 
mai ușor să încredințezi o sarcină 
nouă unul tovarăș care are o expe
riență mai bogată în activitatea ob
ștească. îti provoacă mai putină bă
taie de cap...

Dar cum vor putea crește si pro
mova noi și noi cadre de oameni ca
pabili să îndeplinească munci ob
ștești. funcții de conducere dacă nu 
vor fi puse la încercare, dacă nu li 
se va da posibilitatea să-și manifeste 
concret însușirile ?

Atragerea continuă de noi și noi 
tovarăși în munca obștească, încre
dințarea de răspunderi sporite unui 
număr cît mai 
partid nu pot 
decit lărgirea 
cuprinderea în 
mai valoroase 
și prin aceasta 
important 
ganelor și organizațiilor de partid cu 
masele celor ce muncesc, creșterea 
capacității lor organizatorice, a for
ței lor de influențare și mobilizare a 
colectivului în îndeplinirea 
velor economico-sociale ce-1 
față.

Așa cum a evidențiat în 
rînduri secretarul general al 
lui, așa cum se desprinde din im
portante documente de partid, o vi
ziune temeinică și profundă asupra 
funcționării mecanismului democra
ției de partid, democrației socialiste 
în ansamblul ei, nu ca un scop în 
sine, ci pentru a se asigura con
diții optime îndeplinirii color mai 
complexe sarcini, presupune antre
narea unui număr cît mal mare de 
comuniști, de oameni ai muncii in 
toate organismele în care se elabo
rează deciziile, participarea reală, 
angajată a tuturor membrilor de 
partid, a cît mai multor cetățeni in 
acțiunea practică, de zi cu zi, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor a- 
doptate. Numai un asemenea mod 
de a vedea lucrurile — și. neîndoiel
nic, de a acționa — poate chezășui 
comitetului de partid de la C.P.L. 
Caransebeș, ca și altor organe și or
ganizații de partid, perfecționarea 
propriei activități, valorificarea de
plină a marilor resurse creatoare 
existente în fiecare colectiv.

mare de membri de 
avea drept rezultat 
activului de partid, 

rîndurile sale a celor 
forțe ale colectivului 
— ceea ce e cel mai 

întărirea legăturii or-

obiecti- 
stau în

repetate 
partidu-

Victor BIRLADEANU 
Nicolae CATANA

I Zahăr I
I
I
I
I
I
I
I
I

si miere»
Acum dțiva ani. două roiuri 

de albine, atrase de... specificul 
producției, au poposit în curtea 
Fabricii de zahăr din Luduș. 
Muncitorul Bartos Carol a prins 
roiurile și le-a meșterit un stup 
Pe cinste, așezîndu-1 în parcul 
întreprinderii. Printre pomii și 
puzderia de flori din parc, albi
nele se simt, de atunci încoace, 
ca la ele acasă. Ba, unde mai 
pui că albinele, harnice cum 
șint, au dat și un exemplu de 
înaltă... productivitate. Cît des
pre calitate, „producția" lor se 
prezintă și aici la înălțime, în- 
trucît nu mai poposesc pe la 
reziduurile de prelucrare a sfe
clei de zahăr, preferind să adu
ne numai nectar veritabil. De 
gustibus...

I
I
I
I
I
I
I
I

producției alimentare

Cu fermitate 
și exigență 
comunistă

Trimisă în numele 
comuniștilor de la 
Consiliul popular al 
sectorului 3, o scrisoa
re adresată redacției 
sesiza că Constantin 
Bușcu, care îndepli
nea funcția de șef al 
serviciului de spațiu 
locativ al sectorului de 
circa 15 ani. comite 
grave abuzuri în 
muncă si are o com
portare imorală, 
mai arăta că deși 
ganizația de bază 
care face parte 
sancționat Si a hotărît 
scoaterea lui din mun
că se tărăgănează du
cerea la îndeplinire a 
acestei măsuri.

Așa stînd lucrurile, 
redacția a adresat 
scrisoarea, spre verifi
care si soluționare. 
Comitetului municipal 
de partid București, 
în atenția tovarășului 
prim-secretar. Răspun
sul sosit zilele trecu
te la redacție, semnat 
de tovarășul Ion Din- 
că. prim-secretar. in
formează că a fost în
treprinsă o cercetare 
care a scos la iveală 
că Constantin Bușcu 
se face vinovat de în
călcarea normelor de 
conduită si de abateri 
de la morala de 
partid. în relațiile cu 
publicul. în unele ca
zuri avea o atitudine 
arogantă, iar în altele 
— imorală. în 1974 și-a 
abandonat familia, cul- 
minînd cu desfacerea 
căsătoriei. La vremea 
respectivă a fost pus 
în discuția adunării de 
partid, 
atenția 
portării 
care nu

I.C.R.A.L. Vitan 
au fost eliminate, am 
hotărît să fie încadrat 
într-o fabrică, unde 
colectivul de munci
tori să acționeze în 
bine asupra compor
tării lui".

Așa se rezolvă scri
sorile atunci cînd de 
ele se ocupă cadrele 
de cea mai mare răs
pundere de la organe
le cărora le sint adre
sate.

Se 
or
din 
l-a

împreuna 
cu sătenii

necesită execu
tarea de podețe tubu- 
lare. Pentru rezolva
rea problemei s-au luat 
următoarele măsuri : 
direcția județeană de 
drumuri si noduri a 
virat în contul Consi
liului popular oraș 
Tg. Cărbunești suma 
de 100 000 lei. fonduri 
din contribuție bă
nească. în vederea 
pietruirii drumului, 
întrucît acesta intră în 
întreținerea si admi
nistrarea biroului e- 
xecutiv al consiliului 
popular orășenesc. Lu
crarea va fi executa
tă in semestrul al 
Ll-lea a.c. La nivel de 
circumscripție electo
rală. locuitorii satului, 
prin contribuție in 
muncă, vor executa 
șanțuri de scurgere a 
apelor si vor asigura 
descărcatul produse
lor de balastieră ne
cesare întreținerii dru
mului.

Exemplul relatat 
este, credem, demn de 
urmat și in multe alte 
privințe.

ll! spiritul grijii 
față de om

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli

I

atrăgîndu-i-se 
asupra com- 
sale. lucru de 
a ținut cont.

Pentru faptele să- 
vîrsite. adunarea ge
nerală de partid 
sancționat cu „vot de 
blam cu avertisment", 
iar comitetul executiv 
al consiliului popular 
a hotărît scoaterea lui 
din funcția de sef al 
sectorului spațiului lo
cativ ; de la 21 iunie 
a.c. a fost încadrat ca 
economist la I.C.R.A.L. 
Vitan, sectorul 4 (!)

Firește. comitetul 
municipal de partid a 
reanalizat această ho
tărîre si a considerat 
că măsura luată 
privința noului loc 
muncă nu este 
ducativă. în spiritul 
xigentei si fermității 
comuniste. în conse
cință. în răspuns se 
precizează că ..avînd 
în vedere motivele 
pentru care a fost scos 
din funcție, determi
nate de însăși natura 
muncii cu publicul, 
condiții care prin în
cadrarea lui la

l-a

in 
de 
e- 
e-

care 
sate — 
Crețești. 

si care nu 
nici 

este
pînă 
vor- 

de 
km.

Ceea ce ne-a deter
minat să publicăm 
scrisoarea si răspunsul 
la care ne vom referi 
nu sînt atît problema 
si măsurile luate, cit 
mai ales maniera de 
soluționare a sesizării, 
după părerea noastră 
de natură să atragă 
masele de oameni ai 
muncii la conducerea 
si rezolvarea treburi
lor obștești, la apli
carea în viată a demo
crației noastre socia
liste. Am fost sesizați 
că locuitorii din sate
le fostei comune Cre- 
tești. care actualmen
te aparține de orașul 
Tg. Cărbunești. în ne
numărate rinduri au 
semnalat consiliilor 
populare orășenesc si 
iudetean starea proas
tă a drumului 
leagă aceste 
Floreșteni. 
Curteana — 
s-a reparat 
azi. Practic
ba de o porțiune 
drum, de 3—4 
care este complet 
desfundată si iarna nu 
pot pătrunde în sate 
decît tractoarele. Dacă 
este nevoie de salva
re sau de intervenția 
pompierilor. pentru 
rezolvarea unor situa
ții grave, transportul 
nu se poate face de
cît cu carul cu boi. în 
aceste sate sînt oa
meni care fac naveta 
spre Tg. Cărbunești, o- 
rașul petrolier Ticleni 
Si. fie vară, fie iarnă, 
ei trebuie să meargă 
oe ios. prin noroaie 
pînă la glezne.

Din răspunsul Con
siliului popular jude
țean Gorj aflăm, cum 
subliniam 1a început, 
că cercetarea scrisorii 
s-a făcut cu factorii 
răspunzători sau inte
resați. în prezenta 
multor locuitori ,ai sa
tului. Acest fact a dat 
prilejul să se analizeze 
la fata locului situa
ția reală, iar măsurile 
adoptate să fie rodul 
chibzuintei si voinței 
colective, 
relatează 
respectiv 
mînt. nu 
te șanțuri de scurgere 
a apelor, iar oe tra
seu există 3 puncte

Astfel. se 
că drumul 

este de nă- 
are executa-

Răspunzind unei se
sizări adresate redac
ției noastre de către 
Ilie C. Voica din co
muna Hîrșești. in care 
petiționarul îsi ma
nifesta nemulțumirea 
fată de faptul că a 
fost amendat cu 1500 
lei pentru 
rea la 
C.A.P. — 
nostea că 
si că soția sa se în
grijește de creșterea și 
educarea celor 5 copii 
minori — Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean Ar
geș ne-a comunicat 
că din cercetările e- 
fectuate rezultă ade
vărul celor semnalate, 

întrucît semnatarul 
scrisorii este invalid, 
în urma unui accident 
de muncă, iar soția sa 
nu poate participa la 
activitățile din C.A.P.. 
avind de crescut si e- 
ducat un număr de 5 
eonii în vîrstă de 4—10 
ani. s-a constatat că 
amenda a fost aplica
tă fără discernămînt. 
în consecință, biroul 
executiv al consiliului 
popular comunal, re- 
analizînd situația în 
care se găsește autorul 
scrisorii, a dispus a- 
nularea actului prin 
care s-a aplicat 
menda.

Reținem cu satisfac
ție că această ultimă 
hotărîre a fost adop
tată cu mult discernă
mînt, în spiritul uma
nismului socialist si al 
grijii fată de om.

neoarticipa- 
muncă în 
deși se cu- 
este invalid

a-

Neculai ROȘCA

Atrăgătoare locuri de popas 
în județul Caraș-Severin

(lingă Bocșa), cabana „Cerbu" (în 
zona Bozovici), hanul „Piatra scri
să". în curînd. acestor puncte de 
atracție li se vor adăuga cabana 
„Căprioara" (pe valea Minișului), 
hotelul „Bozovici". hotelul „Lacul 
Secu", hotelul „Piatra scrisă" (pe 
șoseaua națională E 54). (M. îones- 
cu. C. Nicolae).

Cooperația de consum din județ 
dispune în prezent de 13 hotelun. 
moteluri, cabane și locuri de popas 
(cu o capacitate de cazare de 6 000 
turiști pe an), la care se adaugă 
numeroase unităti do alimentație 
publică. Iată citevă : cabana ..7 
brazi", motelul „Caraș" si tera
sa „La răscruce", cabana „Du
nărea". Tn județ mai funcționen- 
zâ motelul „Tibiscum" (în apro
piere de Caransebeș). motelul 
„Bocșa Izvor", cabana „Stejarul"

în fotografii : motelul „Tibiscum" 
(stingă) și hanul „Caraș" (dreap
ta).

în cuvîntarea la prima consfătuire 
pe tară a unităților de control al oa
menilor muncii din luna februarie 
1977. secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia : „Este de datoria oameni
lor muncii, a producătorilor înșiși, să 
intensifice controlul asupra activită
ții de producție, astfel ca toate bunu
rile pe care le realizează și le oferă 
celor ce muncesc să corespundă exi
gențelor sporite ale consumatorilor 
din țara noastră. De fapt, controlul 
trebuie să se exercite in primul rind 
in fabrică, in procesul de producție, 
acolo unde se hotărăște, pină la 
urmă, calitatea fiecărui produs".

în lumina acestor indicații și atri
buții, echipele de control al oameni
lor muncii din județul Buzău, Îndru
mate și sprijinite Îndeaproape de 
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale au inițiat, în ultimul timp, o 
serie de acțiuni de largă cuprindere, 
cu scopul de a contribui la îmbună
tățirea muncii în sectoare esențiale 
ale vieții sociale și, îndeosebi, în sfe
ra producției si 
desfacerii bunuri
lor de larg con
sum. O asemenea 
acțiune a fost or
ganizată în aceas
tă lună la între
prinderea de morărlt si panificație, 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui. întreprinderea județeană 
de legume si fructe si în uni
tățile comerciale. Echipele de control 
care au participat la acțiune au fost 
alcătuite din muncitori de la Com
plexul C.F.R., de la întreprinderea de 
sirmă și de la întreprinderea de uti
laj tehnologic. Ele au fost insoțite de 
specialiști de Ia Inspecția comercială 
și de la Inspectoratul controlului ca
lității produselor. Problemele urmă
rite au vizat, în primul rind, modul 
în care au fost înfăptuite propune
rile și observațiile formulate în luni
le trecute de echipele de control al 
oamenilor muncii. Un fapt îmbucu
rător : echipele de control al oame
nilor muncii au constatat că Organele 
colective de conducere si forurile ie
rarhice ale unităților controlate 
au acționat cu promptitudine. în 
termenele prevăzute, atît pentru 
dotarea tehnică a întreprinderi
lor producătoare și magazinelor co
merciale, cît și în privința modului 
de prezentare și desfacere a produ
selor. Astfel, la întreprinderea de 
morărit și panificație, la propunerea 
echipei de control, au fost realizate, 
cu forțe proprii, încă două linii de 
fabricație. De asemenea, la sugestia 
privind reamplasarea unor cuptoare, 
s-a putut constitui încă o secție pen
tru specialități de panificație și a 
sporit numărul de sortimente diete
tice, precum și al celor cu adaos de 
ouă și lapte. Tot la propunerea echi
pelor de control, a fost organizat 
transportul pe timpul nopții al pro
duselor la centrele de desfacere. La 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui, măsurile aplicate la suges
tia controlului oamenilor muncii asi
gură acum o calitate corespunzătoa
re tuturor sortimentelor, o varietate 
mai mare de produse proaspete, o a- 
provizionare ritmică a unităților co
merciale. La intervenția echipelor de 
control au fost aduse îmbunătățiri și 
in activitatea de preluare, prelucrare 
și desfacere a legumelor și fructelor. 
Toate acestea atestă justețea pro
punerilor si observațiilor făcute 
de echipele de control al Oamenilor 
muncii, exigența cu care ele își ono-

însemnări din Buzău

rează mandatul încredințat de către 
colectivele de muncă ce le-au ales, 
precum și receptivitatea sporită din 
partea factorilor de conducere din 
întreprinderile controlate.

Cu toate acestea, echipele de con
trol au constatat că la întreprinderea 
de legume-fructe, unde dotarea teh
nică din ultimii ani asigură un grad 
sporit de prelucrare a materiilor pri
me, diversificarea producției de con
serve de legume și fructe nu se rea
lizează la nivelul cerințelor pieței, 
din pricina nedotării liniilor de se- 
miindustrializare cu unele utilaje. In 
rețeaua de desfacere a legumelor și 
fructelor continuă să se manifeste 
neajunsuri, datorate în bună parte 
insuficientei pregătiri profesionale a 
personalului unităților. în magaziile 
si rafturile multor unităti de desface
re, echipele de control n-au găsit 
unele sortimente — roșii în bulion, 
compot de prune, de vișine, de mere, 
gem de vișine si altele — care se 
aflau, în schimb, în cantităti suficien
te în depozitele centrale ale I.J.L.F, 
Deficiente asemănătoare au fost 6em 

la uneh. 
de desfa- 
produselor 
si a celor 

panificație.

nalate 
unități 
cere a 
lactate 
de 
Constatările echi
pelor de control 

al oamenilor muncii au fost dezbă
tute oe loc cu cadrele de conducere 
din Întreprinderile vizitate si au fost 
înaintate consiliului iudetean de con
trol muncitoresc.

— Realizarea unei conlucrări atrln- 
se Intre consiliul județean de control 
muncitoresc și echipele de control al 
oamenilor muncii, așa cum s-a indi
cat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se situează în centrul 
preocupărilor noastre și, după cum o 
demonstrează practica, asigură o efi
ciență sporită tuturor acțiunilor în
treprinse — ne spune tovarășul Ni
colae Bales, vicepreședintele consi
liului județean de control muncito
resc al activității economice și socia
le. Cunoașterea de către consiliul de 
control muncitoresc a sesizărilor și 
propunerilor echipelor de control al 
oamenilor muncii, a întregii proble
matici pe care o urmărește în acțiu
nile sale contribuie la soluționarea 
operativă a aspectelor semnalate și, 
îndeosebi, a celor ce depășesc com
petențele unităților productive și care 
trebuie rezolvate prin intervenția fo
rurilor lor superioare. Trebuie să 
menționăm faptul că rezultatele ac
tivității echipelor de control al oa
menilor muncii, aspectele ridicate 
dintr-un domeniu sau altul sînt sin
tetizate la consiliul de control mun
citoresc și înaintate secretariatului 
comitetului județean de partid. Așa, 
spre exemplu, echipele de control al 
oamenilor muncii și consiliul de con
trol muncitoresc au desfășurat o am
plă acțiune comună la care au 
participat și inspecțiile specializa
te. urmărindu-se modul cum de
curge aprovizionarea populației de 
la sate prin unitățile cooperației de 
consum. Concluziile controlului au 
fost analizate în secretariatul comi
tetului județean de partid, unde s-a 
adoptat un plan concret de mă
suri. Îndrumat Si sprijinit corespun
zător. controlul oamenilor muncii 
reprezintă cu adevărat un mijloc efi
cient de sesizare si îndreptare a lip
surilor, 
întregii 
ciale.

de perfecționare continuă a 
activități economice si so-

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

metri 
de grav 
disciplina, 
bunul lor 
piu Zecile 
așteaptă, și tot așteaptă prin stații 
să poată merge la treburile lor. La 
oră de mare aglomerație, in loc să se 
afle in cursă, timișoreanul Gavrilă 
Florea trăsese autobuzul 31-TM-415 
pe o alee lăturalnică, la umbră, iar 
sibianul Rudolf Piltz ducea cu auto
buzul 31-SB-370 cîțiva prieteni la o 
circiumă...

în toate aceste cazuri, la întreba
rea echipaielor de miliție, dacă șefii 
de autobaze sau garaje ai respecti
vilor șoferi știau sau nu unde se află 
ei la ora aceea si cum folosesc ma
șinile statului, răspunsul a fost a- 
celasi : „Nu“. deși trebuiau să știe, 
sâ intervină prompt, să ia măsuri, 
pentru că de aceea sînt plătiți de 
stat și învestiți cu răspunderi în fața 
statului, a societății !

Modul de folosire a mașinilor sta
tului în interesul statului implică, 
deopotrivă, si grijă permanentă pen
tru starea tehnică a acestora. Statis
ticile arată că au fost depistate nu 
mai puțin de 11 000 de autobuze cu 
defecțiuni tehnice, din care aproape 
jumătate prezentau pericole reale 
pentru siguranța circulației. Este vor
ba nu numai de uși care se închid sau 
nu. de geamuri sparte sau ștergătoare 
de parbriz lipsă, ci de grave defecțiuni 
la mecanismele de direcție si frîna- 
re. la care se adaugă dereglări ale 
sistemelor de semnalizare si uzarea 
avansată a pneurilor. Tot din cauza 
stării tehnice, 1 771 de autobuze ge-

depărtare. Alții, tot atît 
certați cu ordinea si 
schimbă traseele după 

plac, sfidînd pur șl sim- 
și sutele de pasageri care

nerau un grad nepermis de poluare a 
atmosferei orașelor. Aceleași statistici 
consemnează faptul că acolo unde re
vizorii tehnici, șefii de garaje si auto
baze. conducătorii auto insisi îngri
jesc mașinile statului cum scrie la 
carte, autobuzele merg, cum se zice, 
ca pe roate. De ce oare în iudete ca 
Satu Mare si Mehedinți au fost de
pistate cele mai puține autobuze cu 
defecțiuni tehnice ? Explicația este 
una singură : în aceste iudete si in

ridicarea pregătirii profesionale a 
șoferilor săi. După cum aceeași pre
ocupare va trebui să existe si in alte 
județe, unde numărul celor care n-au 
întrunit nici măcar punctajul minim 
necesar este încă foarte ridicat : Bi
hor cu 230 din 602 testați. Maramureș 
cu 341 din 717 (aproape jumătate). 
Sibiu cu 298 din 486 (mai mult de 
jumătate). Prahova cu 341 din 1 036...

Necunoașterea teoretică a regu
lilor de circulație se răsfrîn.ge negativ

Folosirea mașinilor statului
altele, factorii răspunzători de trans
portul în comun de călători se 
preocupă îndeaproape de buna or
ganizare a muncii, luînd toate măsu
rile pentru înlăturarea operativă a 
oricăror defecțiuni.

Dar modul in care autobuzele cir
culă pe trasee depinde si de gradul 
de pregătire a șoferilor profesioniști. 
Iată de ce. în cele trei săntămini. au 
fost organizate si numeroase teste în 
rîndurile acestor șoferi, privind cu
noașterea regulilor de circulație, une
le teste soldîndu-se cu rezultate ne- 
permis de slabe, ihcredibile. Din cei 
164 de șoferi profesioniști testați 
la întreprinderea județeană de gospo
dărie comunală si locativă Buzău, 
numai 51. respectiv 31 la sută, au 
întrunit punctalul necesar 1 întrucît 
un test similar efectuat de miliție 
anul trecut în rîndul acelorași condu
cători auto s-a soldat cu rezultate la 
fel de slabe, conducerea respectivei 
întreprinderi va trebui să ia de înda
tă toate măsurile ce se impun pentru

și în activitatea practică, de zi cu 
zi. a șoferilor profesioniști de pe 
autobuze. Și nu e de mirare că nu
mărul cel mai mare de abateri l-au 
săvîrsit tocmai cei care, la teste, au 
obținut cele mai mici punctaje. Au 
fost depistați prea multi vitezomani 
(peste 1 000), iar alții au încălcat re
gulile de acordare a priorității, 
s-au angajat în depășiri riscante. 
Deosebit de gravă — dat . fiind că e 
vorba de transport de persoane — 
este atitudinea celor care au cutezat 
să se urce la volan sub influența al
coolului. Un caz din cele 165 depis
tate : șoferul Gheorghe Melinte. de 
la autobaza Tecuci. Numai interven
ția promptă a unui echipai al mili
ției a preîntâmpinat un iminent acci
dent. Fiind sub influenta băuturii. 
Melinte nu mai era stăpin ce refle
xele sale. în timp ce în autobuz 42 
de oameni nici nu bănuiau ne mîi- 
nile cui își încredințaseră viata.

Firește, acțiunea întreprinsă timp 
de trei săptămîni de organele de mi

liție, aduce în atenția conducerilor 
de întreprinderi și unități deținătoare 
de autovehicule pentru transportul 
în comun de călători o serie de con
cluzii si învățăminte care se cer 
urmate imediat de măsuri concrete, 
ferme. în acest sens, apare ca nece
sară generalizarea unei inițiative care 
s-a dovedit deosebit de fructuoasă. 
Este vorba de faptul că sancțiunile a- 
plicate în această perioadă unor șoferi, 
revizori tehnici; șefi de autobaze, 
garaje si depouri n-au rămas simple 
sancțiuni materiale, sub formă de 
amenzi, ci si morale. Cele mai multe 
dintre elș au fost puse in dezbaterea 
a 679 de colective de muncă din care 
fac parte cei care au comis abateri.

Este de datoria consiliilor popu
lare ca în viitor să îndrume și să 
controleze mai îndeaproape activita
tea unităților si întreprinderilor de 
gospodărie comunală din subordinea 
lor. să intervină prompt si să ia mă
suri ferme’ pentru a preveni si com
bate orice abater^ de la normele le
gale de folosire a mașinilor statu
lui. Trebuie dată mai multă atenție 
decit pină acum modului în care îsi 
fac datoria celelalte întreprinderi de
ținătoare de mijloace de transport în 
comun. Un rol important in îmbună
tățirea acestei activități îl au orga
nizațiile de partid, de tineret si sin
dicat care. împreună cu conducerile 
administrative ale respectivelor În
treprinderi. vor trebui să se ocupa 
cu mai multă exigentă de comporta
mentul conducătorilor auto, să ia 
toate măsurile pentru ridicarea con
tinuă a pregătirii lor profesionale 81 
politice, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în rîndurile tuturor lucră
torilor din acest domeniu de mare 
importantă economică și socială.

,i
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O AUTOCRITICĂ NEPROBATĂ,
V»

PINA LA CAPĂT, DE FAPTE!
După o lună

REZULTATE BUNE,
și jumătate, din nou pe platforma industrială Tulcea: 
DAR ȘI RĂMINERI IN URMĂ DATORATE NEFOLOSIRII 

CORESPUNZĂTOARE A TIMPULUI DE LUCRU ȘI A UTILAJELOR

Revenim pe șantierul dezvoltării 
etapei a Il-a a întreprinderii de alu
mină din cadrul Combinatului meta
lurgic din Tulcea. Aici, ca urmare a 
măsurilor întreprinse de comitetul 
județean de partid, de ministerele 
interesate, cu participarea directă a 
beneficiarului. antreprenorul gene
ral — Grupul de șantiere Tulcea al 
T.C.I. Constanta — și celelalte unităti 
constructoare și-au intensificat efor
turile pentru recuperarea restantelor, 
pentru devansarea termenelor de 
predare la montaj a unor fronturi de 
lucru. „în prezent — ne relata tova
rășul Gavrilă Pop. inginerul-sef al 
combinatului — constructorul se con
centrează să termine structura de re
zistentă la decompozoarș pentru ca, 
odată cu venirea timpului friguros, la 
acest obiectiv să intre montorii. De 
asemenea, redistribuindu-și forțele de 
care dispune, organizîndu-și mai bine 
munca, s-au creat condiții ca funda
țiile cazanelor de 105 tone să fie pre
date cu circa 15 zile mai devreme, 
cele ale pompelor duplex — cu 30 de 
zile, iar ale îngroșătoarelor — cu 20 
de zile mai devreme".

Viața șantierului confirmă în bună 
măsură hotărîrea constructorului de 
a-si mobiliza toată energia si de a-si 
organiza mai bine munca, de a res
pecta obligațiile pe care si le-a asu
mat, hotărîtoare pentru realizarea în 
termenul prevăzut a dezvoltării eta
pei a Il-a.

Pe aceeași platformă am surprins 
însă și suficiente mostre de slabă 
organizare a muncii, numeroase uti
laje de mare productivitate care stau, 
deci produc pagube, numeroși oameni 
care, dintr-un motiv sau altul, iro
sesc acum, în prag de iarnă, ore și. 
uneori, zile ce cu greu vor putea fi 
recuperate.

La secția descompunere, de exem
plu, la ORA 8 si 30 DE MINUTE in
stalația pentru piloti Franchi nu fu
sese pusă în funcțiune. Mecanicul 
Nicolae Radu ne-a răspuns : „Progra
mul începe la ora 7 : dar..." Să mai 
reținem că la secția amintită sint 
mari restante, că utilajele așteaptă 
sub cerul liber sosirea constructoru
lui pentru a fi montate.

La secția evaporare, o echipă de 
montori se canonea să ridioe cu fu
nia. pe o scară o piesă de vreo trei 
sute de kg. Timp pierdut, efort fără 
rost. în vecinătate sint cîteva maca
rale care stau, dar ele aparțin con
structorului, iar montării nu le pot 
folosi ..niici dacă-i rugăm frumos să 
ne ajute" (Horia Smădu).

Una dintre cele mai mari restante 
se înregistrează la secția calcinare, 
unde constructorul nu a ajuns încă 
la cota 0 cu fundațiile. Prin preajmă, 
montorii așteaptă împreună cu utila
jele sosite încă din primăvară. Des
pre această întârziere, maistrul mon- 
tor Mihai Mierlus ne-a spus : „Dacă 
aveam fundațiile, urcam subansam-

Cu asistență tehnică de specialitate, montajul utilajelor se 
desfășoară în ritm intens

blurile deja montate la sol. grupurile 
de sprijin. și începeam centrarea unor 
tronsoane, operațiune care cere multă 
migală și timp".

Turnul de răcire este restant din 
etapa I. dar acum condiționează pu
nerea în funcțiune a turbogeneratoru- 
lui de la centrala electrotermică. 
Stadiul actual ? S-au turnat funda
țiile, dar nu a Început încă glisarea 
pinzei hiperbolice, deși macaraua 
E.T.A.-125 a fost montată de mai 
bine de o lună, iar grupul de șan
tiere tulcean plătește pentru ea o 
chirie de 107 lei/oră. „Noi stăm — 
ne-a spus Mihai Caslan, unul dintre 
cei 4 macaragii. Nu înțelegem de ce 
ne-au mai adus aici?"

Discutăm aceste aspecte si cu un 
reprezentant al beneficiarului, tova
rășul Nicolae Tarachiu. 
șantier. „Le-am creat 
tiile, au acum detalii 
materiale, tot ce vor. 1 
nu are constructorul" — 
interlocutorul.
veche

diriginte de 
toate condi- 
de execuție. 
Oameni, insă. 

— ne spunea 
E o prejudecată mai 

lipsa de oameni — pe care

realitatea o infirmă. Pentru că noi 
nu am discutat cu oameni inexistenți, 
ci cu oameni care există, dar stau 
pentru că ei sau cei care răspund de 
organizarea locului lor de muncă, a 
muncii lor. nu au învățat încă va
loarea timpului. Irosirea forței de 
muncă existente si a timpului încă 
propice executării in bune condiții a 
lucrărilor de construcții, nefolosirea 
utilajelor moderne, de mare produc
tivitate. din dotare sint cauzele reale 
ale restantelor de pe acest șantier, 
mascate de insuficienta forței de 
muncă — singura „cauză obiectivă". 
De altfel, experiența aceluiași șantier 
dovedește că prin voință și spirit de 
răspundere muncitoresc, prin compe
tență profesională și pasiune. Se 
poate suplini lipsa unor efective, 
dind timpului o" încărcătură maxi
mă, de l.ip'.e.

E. MIHĂILESCU
corespondentul ..Scinteii”

Cum valorificați
deșeurile de metal?

— Privitor Ia valorificarea deșeu
rilor metalice, al căror volum se ri
dică in județul Brașov la circa 230 
mii tone in acest an — ne spune ing. 
Stelian Butu. directorul I.C.M. Bra
șov — se poate aprecia că indicațiile 
conducerii de partid si de stat au 
găsit un larg ecou la cele mai multe 
consilii ale oamenilor muncii din în
treprinderi. Planul la predări de de
șeuri feroase a fost depășit în pri
mul semestru cu 5 740 tone, iar nu
meroase unități industriale și-au pus 
la punct o gospodărire eficientă a 
acestora.

Un exemplu pozitiv, o experiență 
Valoroasă în buna gospodărire a de
șeurilor feroase le oferă întreprin
derea de 
tinut de 
șef la 
rul", de 
ani unitatea 
mai expediază 
afară 
gram de span ....

întreaga 
de- 

rezultată

tractoare. Așa cum am re
ia Radoico Rai ci. inginer 

„Tractd- 
circa

prinderi din municipiu, pentru a-I 
folosi în cuptoarele proprii.

Rezultate pozitive in domeniul gos
podăririi deșeurilor a înregistrat și 
colectivul întreprinderii de rulmenți. 
Și aici. întreaga cantitate de span 
este colectată, sortată si măruntită cu 
grijă, apoi este expediată — însoțită 
de certificat de calitate — la Com
binatul de oteluri speciale din Tirgo- 
viște unde este folosită la turnarea 
otelului, de care beneficiază si între
prinderea „Rulmentul". Printre uni
tățile industriale care au obtinut în 
ultima vreme progrese evidente in 
gospodărirea deșeurilor se numără si 
„Hidromecanica", unde, spre deose
bire de anul trecut. întreaga canti
tate — 1100 tone șpan de oțel, co
lectat din producție. în semestrul I —

nici

15 
nu
în 

un 
de

Inițiative, realizări, preocupări în întreprinderi 
din municipiul Brașov

cele 11 000 tone span de otel din 
producție, in primul semestru au fost 
brichetate doar 3 335 tone. care, ce-i 
drept, s-a folosit în întreprindere, la 
această cantitate adăugîndu-se încă 
2 778 tone deșeuri de tablă, din 4 066 
tone. Restul s-a livrat in exterior, 
în timp ce în același interval între
prinderea a consumat circa 2 600 tone 
fier vechi, adus din afară și la care 
se putea renunța, dacă ar fi fost fo
losite deșeurile proprii. în legătură 
cu lipsa de preocupare manifestată 
aici ne-am convins „pe viu" nu de 
mult. Aproape toate utilajele de 
care dispune întreprinderea pentru 
prelucrarea deșeurilor metalice si al 
căror număr este dublu fată de cel 
existent Ia „Tractorul" erau defecte.

Așa cum spuneam. Comitetul jude
țean de partid a 
elaborat un pro
gram de măsuri 
menit 
sifice

colectată, sortată,

oțel, 
cantitate de 
șeuri 
din producție este 
măruntită si brichetată, ceea ce per
mite folosirea ei în întregime în 
cuptoarele proprii. Prin aceasta s-a 
renunțat Ia o bună parte din fierul 
vechi necesar turnătoriei de otel. De 
asemenea, 
titate de 
economice 
parte, s-a
vagoane de cite 50 tone fiecare, ce 
ar fi fost necesare la livrarea deșeu
rilor de span de otel spre centrele 
siderurgice și pentru aducerea în 
întreprindere a fierului vechi.

Consiliul oamenilor muncii 
această mare întreprindere este 
stient că nu s-a făcut totul in 
podărirea superioară si integrală a 
deșeurilor, scop in care acționează 
cu fermitate. Cîteva exemple sint 
edificatoare. Datorită faptului că in 
întreprindere se folosește numai ju
mătate din cantitatea de deșeuri de 
tablă rezultată din producție, consi
liul oamenilor muncii a luat măsuri 
în vederea prelucrării și utilizării 
ei în unitate, pînă la ultimul kilo
gram. Pentru aceasta se află în curs 
de execuție, cu forte proprii, două 
utilaje cafe vor toca bavurile rezul
tate din ambutisarea pieselor de ta
blă. Totodată, specialiștii întreprin
derii au depistat și adus la Brașov 
de la diferite unități din tară trei 
utilaje de prelucrat span, pe care 
acestea nu le-au folosit si care sînt 
supuse unui proces de reparație și 
modernizare, pentru ca ele să se ală
ture celorlalte două utilaje de briche
tat span. Prin aceasta se creează con
diții ca „Tractorul" să poată bricheta 
Si spânul colectat de la alte intre-

se valorifică întreaga can- 
capete de bare. Efectele 
sint deosebite. Pe de altă 
renunțat la cel puțin 800

din 
con- 
gos-

a fost prelucrată șl expediată cen
trelor siderurgice.

Dar, așa cum a apreciat o recentă 
analiză a biroului Comitetului ju
dețean de partid Brașov, realizările 
de pînă acum în domeniul valorifi
cării deșeurilor sînt încă departe de 
posibilitățile de care dispune indus
tria județului Brașov, corespunzător 
sarcinilor puse cu atîta tărie de se
cretarul general al partidului, de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Și argumentele sînt. evident, 
de necontestat. Mai întîi, această ac
tivitate nu este tratată cu întreaga 
răspundere de toate consiliile oame
nilor muncii din unități. în al 
doilea find — și in aceasta constă 
neajunsul principal — deșeurile me
talice nu se predau la I.C.M. prelu
crate decît în proporție de circa 50 
la sută. Lipsa de preocupare fată de 
pregătirea deșeurilor metalice — res
pectiv măruntire. balotare. presare — 
se manifestă, in special, la întreprin
derea de șuruburi. „Electroprecizia" 
Săcele, I.M.M.R. Brașov.

O situație nesatisfăcătoare în 
această privință se menține la între
prinderea de autocamioane Brașov. 
Deși această unitate dispune de o 
bază de prelucrare a deșeurilor mai 
puternică si mai modernă decît în
treprinderea de tractoare, rezultatele 
obținute se situează mult sub cele 
înregistrate de aceasta. Concret, din

EXPERIENȚA
(Urmare din pag. I)

să inten- 
actîvitatea 

de colectare, sor
tare, livrare si 
valorificare a de
șeurilor. Tov. 
vicepreședinte alGheorghe David, 

consiliului județean de control mun
citoresc. ne-a făcut precizări în le
gătură cu prevederile acestui pro
gram :

— Obiectivul major pe care 11 ur
mărește comitetul județean de par
tid si care se reflectă în prevederile 
programului este ca. pînă în 1980. să 
se asigure o asemenea gospodărire a 
deșeurilor metalice, pentru a permite 
ca toate aceste resurse să fie utilizate 
in cadrul industriei județului.

Din discuție am mai retinut că s-a 
prevăzut ca. pînă în 1979. să fie do
tate toate întreprinderile care dispun 
de cantități mai importante de de
șeuri din span si tablă cu utilaje de 
sfărimat si balotat, iar în cazul uni
tăților ce au turnătorii și cu utilaje 
de brichetat. în așa fel ca aceste 
deșeuri să fie utilizate în unitățile 
respective. Comitetul județean de 
partid consideră că se impune ca. 
în vederea dotării întreprinderilor cu 
utilajele respective și cu piesele de 
schimb necesare să fie creată, fie in 
cadrul uneia din unitățile construc
toare de mașini, fie pe lîngă I.C.M. 
o unitate, respectiv, secție, care să 
execute asemenea utilaje, precum și 
piesele de schimb.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

ÎNAINTATĂ

crurile. Trebuie să fie bine înțeles 
adevărul esențial, reliefat in docu
mentele partidului nostru, in cuvin- 
tările si expunerile secretarului nos
tru general, că in societatea socia
listă caracterul de forță motrice a 
dezvoltării pe care ii are critica si 
autocritica derivă organic din fun
damentul ei constructiv, din faptul 
ca, prin combaterea neajunsurilor, 
se deschide drum liber de afirmare 
experienței pozitive, capabile să de
clanșeze reviriment și înnoire, să 
asigure mersul continuu inainte iu 
toate sectoarele de activitate.

A promova o experiență pozitivă 
inseamna, inainte de toate, a însuși 
creator elementele esențiale, tehnice 
si organizatorice, ale acesteia a des
cifra pînă in cele mai mici amă
nunte „secretele" ce au dus la ob
ținerea succesului in alte unități, a 
încuraja noul și a-1 generaliza. La 
școala experienței inaintate trebuie 
să se asigure o rodnică confruntare 
de păreri între autorii unor initia
tive. unor acțiuni îndrăznețe. intre 
cei care au obținui rezultate deose
bite și cei direct interesați in cu
noașterea , surselor anumitor reali
zări de prestigiu.

E necesar să acordăm toată aten
ția eficientei schimbului de experi
ență : în nici un caz. in nici o îm
prejurare nu trebuie să ne mulțu
mim cu simpla sa desfășurare — 
chiar dacă are loc in condiții bune, 
chiar dacă împărtășirea inițiativelor 
inaintate se bucură de audientă in 
rindurile participantilor — ci avem 
datoria de a urmări stăruitor Si con
secvent felul cum se traduc in viată 
ideile și experiențele avansate, cum 
s> incorporează in activtatea coti-

'liană a fiecărui colectiv, a fiecărui 
comunist, a fiecărui om al muncii. 
Etalonul reușitei oricărui schimb 
de experiență il reprezintă, 
deci, gradul de răspindire ulterioa
ră a ceea ce e înaintat in activitatea 
concretă a celor ce au luat parte, re
zultatele obținute pe temeiul largii 
difuzări a noului.

In acest context, se cuvine să 
manifestăm o intransigentă fără 
menajamente fată de orice manifes
tare de formalism, fată de tendința, 
ce se mai 
considera 
un simplu 
registru și 
în fond o 
consecințe 
înțeles că 
ța pot genera o 
de încredere in forța 
de nou a experienței inaintate. De 
aceea. întotdeauna pe primul plan 
trebuie pus nu numărul, ci calita
tea schimburilor de experiență, nu 
reușita lor formală, ci rezultatele 
concrete dobindite pe baza lor.

Cunoașterea, preluarea și genera
lizarea experienței pozitive, a ini
țiativelor valoroase solicită din 
partea organizațiilor de partid ac
țiuni concrete, atît pe plan organiza
toric, cît și pe plan politico-educa- 
tiv. folosirea activă a tuturor mij
loacelor propagandei și 
litice de masă, găsirea 
vii adecvate specificului 
de muncă. Si in fruntea
tiunilor trebuie să se situeze întot
deauna comuniștii, a căror datorie 
de conștiință este de a fi în toate 
împrejurările promotori si susțină
tori îndrăzneți ai inițiativelor avan
sate, ai noului in toate domeniile.

observă pe alocuri, de a 
schimbul de experiență 

punct de ..bifat" intr-un 
de înscris intr-un raport, 
etalare de paradă, l’ără 

practice. Nu e greu de 
formalismul si ineficien- 

păgubitoare lipsă 
propulsoare

muncii po- 
unor forme 
fiecărui loc 
tuturor ac-

ACUM, TOAMNA, ClND SE MĂSOARĂ HĂRNICIA
Așa le stă bine primarilor: 

în fruntea sătenilor,
O zi de lucru într-un consiliu intercooperatist 

din județul Botoșani
Am petrecut o zi alături de mem

brii cooperativelor agricole din con
siliu] intercooperatist Pomirla, jude
țul Botoșanf. Ei muncesc intens, din 
zori și pînă seara, deoarece volumul 
lucrărilor ce trebuie executat în a- 
ceastă toamnă este foarte mare : 
stringerea recoltei de pe 2 228 hecta
re cultivate cu porumb. 440 hectare 
cu cartofi. 370 hectare cu floarea-soa- 
relui, 125 hectare cu furaje ; însămin- 
țarea cu cereale a 2 220 hectare și al
tele. La muncă, alături de cei 5 216 
cooperatori, participă 1 100 elevi, nu
meroase cadre didactice, peste 150 de 
angajați din sectorul administrativ al 
celor trei comune componente ale 
consiliului.

Evidențiem cîteva inițiative și rea
lizări bune. La cooperativa agricolă 
de producție Pomirla. atunci cind 
timpul este nefavorabil (așa cum era 
în ziua raidului), chiar dacă recolta
tul cartofilor se făcea anevoios, da
torită stării de umiditate a soiului, 
această activitate continua să se efec
tueze manual de către un mare nu
măr de cooperatori. Alții sortau tu
berculii adunați în zilele anterioare. 
Se lucra, totodată, la transportarea 
produselor în bazele de recepție, fo- 
losindu-se toate cele 11 remorci. Cele 
38 de atelaje al» cooperativei erau 
folosite Ia eliberarea terenului de 
resturile vegetale. „Decizia consiliu

lui popular privind orarul de lucru 
in agricultură in această «șampanie — 
ne spunea Valeriu Moscalu. primarul 
comunei — este respectată intru totul, 
chiar dacă timpul este uneori nefa
vorabil. Ieri, de exemplu, deși a 
plouat, am incheiat transportul celor 
1 000 tone de îngrășăminte organice, 
urmind ca acestea să fie incorpo
rate in sol. odată cu arăturile de 
toamnă". De altfel, decizia aminti
tă se respectă, pentru că însuși pri- 
marul este un exemplu de muncă în 
actuala camnanie agricolă, iar alături 
de el se află celelalte cadre ale con
siliului popular, personalul adminis
trativ al cooperativei agricole si al 
cooperației de consum. într-un cu- 
vint. toti locuitorii satului au ieșit 
la cîmn.

Rezultate bune în desfășurarea lu
crărilor agricole au fost obținute și 
in celelalte cooperative agricole de 
producție din cadrul consiliului - 
Hilișeu-Horia. Ibănesti si Dumbrăvi- 
ta. Dar ele ar putea fi și mai bune. 
La Hilișeu-Horia. din 220 hectare cul
tivate cu cartofi s-au recoltat doar 
60 de hectare ; la Ibănești, din 95 
hectare s-au strins numai 15 hec
tare. Există reale posibilități ca Ia 
Ibănesti si Dumbrăvita utilajele si 
forța de muncă să fie mai bine fo
losite. Este însă necesar ca tuturor 
celor peste 2 000 de cooperatori și

să fie primii, 
la cules

315 elevi, cadrelor didactice Si an
sa iatilor din comunele amintite să li 
se asigure front de lucru. La o con
centrare mare de forte se impune si 
o organizare mai bună a muncii, in 
al doilea rind. trebuie luate măsuri 
in vederea intensificării transportu
lui. Președintele consiliului intercoo- 
neratist ne-a relatat o situație : u- 
tilaiele care transportă cartofii la 
centrul de nrimire din stafia C.F.R.. 
Dorohoi intirzie aici o perioadă ne- 
oermis de îndelungată. Tovarășul

Transportul... in pana de organizare
De ce s-a creat un mare decalaj 

între recoltarea și depozitarea porumbului 
în județul Dolj?

în coonerativele agricole din ju
dețul Dolj recoltarea culturilor de 
toamnă se desfășoară, in general, 
bine. Porumbul a fost strins de De 
circa 30 000 hectare, iar floarea-soa- 
relui — de De 25 000 hectare. In 
schimb, transportul Droductiei de De 
cîmp nu se face, in toate cazurile, 
în mod corespunzător. Capacitatea 
totală a autocamioanelor asigurate 
zilnic de I.T.A. Dolj este de numai 
1 400 tone, fată de 2 200 tone cît s-a 
prevăzut. Desigur. în activitatea uni
tăților agricole se produc destule de
reglări. din moment ce nu se pri
mesc autocamioane, a căror capaci

Vasile Filipoaia. directorul I.L.F. Bo
toșani nu o dată s-a angajat să re
zolve această situație, reclamată si 
de alte unităti din zonă.

In concluzie, se poate spune că în 
unitățile din consiliul intercoopera
tist Pomirla au fost obținute unele 
rezultate bune in ce privește exe
cutarea lucrărilor. Dar printr-o mai 
bună organizare a muncii, recoltarea 
fiecărei culturi va nutea fi incheia- 
tă in timpul cel mai scurt. în acest 
fel. cooperativei^ agricole din con
siliul intercooperatist Pomirla se vor 
Dutea situa în rîndul unităților frun
tașe din județul Botoșani in campa
nia agricolă de toamnă.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii"

tate însumează circa 800 de tone. Dar 
nici cele repartizate nu sînt bine 
folosite.

Comandamentul iudetean a stabi
lit ca mijloacele de transport să e- 
fectueze 2.5 și chiar trei drumuri pe 
zi. Este o sarcină De deplin reali
zabilă. Cu toate acestea. în medie, 
zilnic nu Se fac decît 1,5 transpor
turi. De ce ? „Pe cîmp, încărcarea 
mașinilor se face foarte încet — ne 
spune șoferul Ștefan Grigore. de la 
Autobaza nr. 2. Mergem kilometri 
întregi ca să încărcăm porumbul din 
grămadă în grămadă. Apoi, la baza 
de recepție așteptăm cel puțin cîteva 

ore pînă cind mașinile sînt descăr
cate".

Sintem la baza de recepție. Con
fruntăm cele relatate cu foaia de 
parcurs. La ora 7.30. șoferul s-a pre
zentat Ia cooperativa agricolă „U- 
nirea" din Segarcea. încărcarea a 
durat peste două ore si jumătate. 
Au trecut apoi încă două ore de ia 
sosirea la baza de recepție si mași
na nu fusese încă descărcată. Nu
mai că la bază, pe lîngă camion pier
deau vremea si 10 cooperatori. Iată 
de ce. Toate mijloacele de transport 
care intrau in bază erau dirijate la 
un Dunct de descărcare, unde banda 
transportoare a uscătorului era defec
tă. „Porumbul stă pe cîmp si noi nu 
ne putem mișca de aici — ne spu
nea supărată cooperatoarea Constan
ta Călin. Dacă cineva ar fi vrut să 
organizeze mai prost munca, nici că 
ar fi reușit". în toată baza de re
cepție nu erau mai mult de zece 
mașini, dar toate stăteau de cîteva 
ore aliniate. Cooperatorii veniti să 
descarce mijloacele de transport se 
adunaseră la umbra cîtorva nomi. Ce 
fac în acest timp tovarășii din con
ducerea bazei ? „Nu am cunoscut si
tuația — ne spune tovarășul Marius 
Firescu. șeful bazei de recepție. Dar 
voi dirija imediat mașinile la pătule 
pentru a fi descărcate".

Nici mijloacele de transport care 
aparțin unităților agricole nu sînt 
folosite rațional. Cooperativa agri
colă „Unirea" Segarcea are la 
dispoziție 12 tractoare cu 16 remorci 
si o mașină eu remorcă de la I.T.A. 
Cu toate acestea. De cîmp se găsesc 
în grămezi peste 300 de tone de po
rumb stiuleti. Explicația constă nu
mai în slaba organizare a muncii. 
Dimineața, la ora 7. o narte din mij
loacele de transoort s-au deplasat la 
parcela Cipu. de unde trebuiau în

cărcati stiuletii. Aici însă nici țipe
nie de om. Din proprie inițiativă, 
tractoriștii au plecat la o altă par
celă. unde știau că este o formație 
care recolta mecanizat porumbul. 
Numai că aici una din combine era 
defectă si. in plus, se adunaseră 
prea multe mijloace de transport.

Comandamentul iudetean a tinut o 
teleconferintă cu primarii si cadrele 
de' conducere din unitățile agricole 
în care se insistase in mod special 
asuora necesității folosirii la întrea
ga capacitate a mijloacelor de trans

„Fructul" dezordinii
la întreprinderea de legume și fructe 

din județul Vîlcea
Recoltă foarte bună de fructe in 

județul Vilcea. Ce se face cu ea ? 
Citim dintr-o notă telefonică adre
sată comandamentului iudetean pen
tru agricultură de către primarul co
munei Sirineasa. Gheorghe Șerban : 
„Interveniti pe lîngă I.L.F. Vilcea 
oentru a prelua aproape 180 tone 
fructe recoltate Si gata sortate in 
lăzi, dar rămase de mai multe zile 
in livada fermei I.A.S. din localita
te". Un caz izolat ? Nicidecum. De
reglări între recoltarea și transportul 
fructelor au apărut si in livezile din 
comunele Păușesti. Mihăești. Bunești. 
Nicolae Bălcescu și altele. La coope
rativa agricolă din comuna Nico
lae Bălcescu, bunăoară, a trebuit să 
se întrerupă recoltarea prunelor, de
oarece beneficiarul nu ridicase de 
cîteva zile pe cele recoltate și nici 
nu asigurase ambalajele necesare, 
în curtea școlii generale din co
muna Măldărești zac de peste o săp- 

port. Cu toate acestea, a doua zi. în 
curtea cooperativei agricole din Dră- 
nic staționau două tractoare cu pa
tru remorci si trei autocamioane. La 
secția de mecanizare a aceleiași uni
tăti erau nefolosite alte cinci remorci.

Prin urmare, pentru evitarea ori
căror pierderi de nrodilftie se im
pune luarea de măsuri operative 
pentru folosirea judicioasă a tuturor 
mijloacelor de transport de care dis
pun sau pe care. le primesc unitățile 
agricole.

Ion TEODOR

tâmină cîteva zeci de tone de mere 
oe care centrul de legume si fruc
te Horezu refuză să le preia. Și a- 
cum o precizare. I.L.F. Vilcea a în
tocmit cu fiecare unitate agricolă 
grafice de recoltare si livrare a fruc
telor. Potrivit acestor grafice, in pri
ma jumătate a acestei luni, in de
pozitele I.L.F. trebuiau să intre 4 500 
tone de fructe, din care 3 000 tone mere 
și 500 tone pere. Au fost preluate 
doar 3 414 tone fructe, din care mere
le reprezintă doar 947 tone, iar pere
le... 86 tone.

Așa cum s-a arătat, recolta de 
fructe este foarte bună. Acum este rîn
dul lucrătorilor de la I.L.F. să-și facă 
cu toată răspunderea datoria, să asigu
re valorificarea ei în cele mai bune 
condiții, astfel încit nimic din pro
ducția de fructe să nu se deprecieze.

Ion STANC1U
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PORNIND DE LA COTA 
MAI ÎNALTĂCEA

Mișcarea cultural-artistică din tara 
noastră se află. în momentul de fată, 
în pragul declanșării ediției a doua a 
celei mai ample și cuprinzătoare con
fruntări a talentelor, a forțelor crea
toare pe tărîm artistic și politic-edu- 
cativ ale Întregului popor. Festivalul 
national al culturii si educației so
cialiste „Cîntarea României". Prima 
ediție a festivalului. Încheiată la mij
locul verii, a constituit un mare si 
remarcabil succes, a fost o manifes
tare de anvergură care, asa cum sub
liniază comunicatul recentei ședințe a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. : „...a confirmat in mod 
strălucit valoarea politică si educativă 
a inițiativei secretarului general al 
partidului".

într-adevăr. prima ediție a „Cln- 
tării României" a dovedit cu priso
sință că sute și sute de mii de oa
meni sint nu numai apți, dar și dori
tori să se afirme pe tărlm artistic si 
cultural, nu nu
mai că a dezvă
luit comori ale 
talentului fără 
margini al po
porului nostru, 
dar a sl ridicat 
pe noi trepte de 
afirmare ceea ce 
s-a creat si ză
mislit de-a lun
gul veacurilor in 
tăinuitul, dar tot 
pe atît ds prolifi
cul laborator al 
creației populare, 
a dat noi expresii 
artei culte si a 
conferit actului 
de cultură dimensiuni formative tot 
mai ample, mai bogate în încăr
cătura lor politică, etică, civili
zatoare. Scenele căminelor culturale, 
ale cluburilor muncitorești, ale case
lor de cultură au cunoscut, pe tot 
parcursul festivalului, o activitate in
tensă. neobosită. Artiștii amatori de 
la orașe și sate, unii dintre aceștia de
prinși cu problemele creației teatrale, 
cu interpretarea unor bucăți muzicale 
in formația corală, alții urcînd pentru 
prima oară treptele podiumului pen
tru a Întruchipa faptic o idee artis
tică. s-au dăruit cu pasiune, in tim
pul lor liber, activității deloc ușoare 
de Însușire a textelor și partiturilor, 
de interpretare a acestora, de trans
formare a unei piese in spectacol, a 
unui montaj de brigadă artistică în 
tablou de viată redat artistic, a unui 
cintec indfrat pe note in melodie, a 
dansului de grup restrins în cel de 
mare ansamblu. Festivalul a avut, am 
zice, un efect răscolitor, a reînviat 
tradiții. a născut pasiuni, a generat 
forme noi de expresie artistică, a ge
nerat acea emulație concretizată in 
mii șl mii de reprezentații, la care au 
participat milioane de spectatori, la 
reușita iul aducîndu-șl contribuția 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
militari, intelectuali. Toți laolaltă, 
tn același entuziasm. în aceeași at
mosferă de optimism și Încredere în 
viitorul fericit al patriei noastre, 
România socialistă, au cintat, au 
dansat, au jucat teatru artiștii popu
lari, români, maghiari, germani, sirbl 
și de alte naționalități.

Au fost prezent! in festival cu con
tribuții originale si de valoare artiș
tii profesioniști, iar creatorii — scrii
tori. dramaturgi, compozitori, scena
riști. — au alimentat vasta activitate 
interpretativă amatoare si profesio
nistă cu lucrări de valoare, scrieri 
realizate exclusiv în cadrul sl pentru 
„Cîntarea României".

OAMENI REVENIȚI
DEPLIN ÎNTRE OAMENI
(Urmare din pag. I)
tătii lor. au fost exceptate de la gra
țierea si amnistia anterioară. în De
cret se precizează astfel că amnistia 
nu se aplică persoanelor care au fost 
condamnate pentru crime de război, 
crime împotriva păcii si umanității, 
Infracțiuni de trădare, spionaj și alte 
infracțiuni intenționate, care au avut 
ca urmare moartea unei persoane sau 
infracțiuni contra avutului obștesc 
care au avut consecințe grave. 
De amnistie beneficiază si persoanele 
care au săvîrșit anterior mai multe 
fapte penale, deci sînt recidivist! ; cu 
condiția insă ca in ultimii 5 ani să nu 
mal fi suferit nici o condamnare, ori 
să nu se fi aflat în detenție pentru 
executarea unei pedepse pronunțate 
anterior. Cei care nu îndeplinesc 
aceste condiții (si sînt tot recidiviști) 
beneficiază de amnistie (și deci de 
radierea din cazierul judiciar) numai 
după trecerea unui termen de încer
care de 5 ani. timp în care să nu să- 
virșească nici o infracțiune intențio
nată.

Ne aflăm, așadar. în fața unei mă
suri juridice de o importanță deose
bită. a unui act cu o arie de cuprin
dere foarte largă ; puține sînt situa
țiile exceptate pentru beneficiarii 
amnistiei, iar acestea se produc nu
mai atunci cînd faptele săvîrșite sînt 
dintre cele cu un grad ridicat de pe
ricol social. Altminteri, cînd omul și-a 
înțeles greșeala si a știut să prindă

Popasuri turistice în județul Iași
An de an, județul Iași este vizi

tat de un număr tot mai mare de 
turiști, atrași de frumusețea peisa
jelor, de numeroasele monumente 
istorice șl de artă, de vestita ospi
talitate moldovenească.

Cooperația de consum oferă ce
lor ce-șl petrec vacanta sau dru- 
mețesc pe aceste meleaguri cîteva 
atrăgătoare locuri de popas.

O frumoasă unitate turistică este 
cabana „Codrii Pașcanilor", si
tuată Intr-un cadru pitoresc și 
liniștit, la 9 km de Pașcani, într-o 
pădure de fag. stejar și brad de la 
marginea localității Moțca. Cazarea 
se face în camere confortabile, iar 
restaurantul unității servește o 
eamă bogată de preparate moldo
venești.

La Hlrlău, oraș cu trecut istoric, 
ce datează din secolul al XTV-lea. a 
fost construit un han cu nume de 
legendă : „Răreșoaia". El dispune 
de camere cu confort modern și de 
un restaurant la care oaspeții pot 
găsi tradiționalele mincăruri mol
dovenești.

Un plăcut loc pentru petrecerea 
vacantei, cît mai aproape de na
tură. este și hanul „Trei iazuri",

Se cunoaște, prima ediție a festi
valului a pornit, ca să ne exprimăm 
astfel, din mers, fără o pregătire 
prealabilă. Privind însă la ceea ce 
s-a realizat în chiar aceste circum
stanțe, realitatea se dezvăluie sub o 
dublă semnificație. întîi: mișcarea cul
tural-artistică. factorii implicați în 
vastul proces de făurire a omului 
nou. de modelare prin mijlocirea cul
turii a conștiinței socialiste a mase
lor. au Înțeles pe deplin marea sem
nificație a inițiativei secretarului ge
neral al partidului de organizare, la 
scara întregii țări si cu caracter de 
permanentă, a competiției ..Cîntarea 
României". Al doilea: forțe artistice de 
o mare varietate, ilustrînd bogăția 
inepuizabilă a resurselor creatoare 
din sînul poporului s-au mobi
lizat, cu entuziasm și generozi
tate. într-o întrecere unde-si puneau 
în joc prestigiul, care pretindea efor
turi cu totul deosebite, spirit de dă

FESTIVALUL NATIONAL 
CÎNTAREA ROMÂNIEI"

în fața celei de-a doua ediții

ruire, muncă, în cele din. urmă, ne
obosită.

Cea de-a doua ediție a Festivalului 
„Cîntarea României", care se va des
fășura in perioada octombrie 1977 — 
august 1979. dedicată celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, Începe sub 
auspicii deosebit de favorabile. S-a 
acumulat o experiență. S-au stabilit 
trepte de calitate ca puncte de reper 
pentru noua etapă. în cuvintarea la 
Consfătuirea de lucru cu activiștii și 
cadrele din domeniul educației poli
tice. al propagandei și ideologiei, to
varășul Nicolae Ceausescu sublinia in 
legătură cu aceasta: „în prima ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" am obținut o experiență 
bună. S-au realizat lucruri care me
rită să fie subliniate, atît în ceea ce 
privește participarea largă, cît si in 
realizarea unei mai mari varietăți a 
activității cultural-artistice, precum si 
în alte domenii". Toate acestea nu 
constituie insă decît un început, sub
linia secretarul general al partidului, 
precizind că se impune să fie folosită 
experiența acumulată si, paralel cu 
generalizarea ei. să se aducă Îmbu
nătățiri hotărîte in acest domeniu, 
ținînd seama de necesitățile reale 
ale educației!, cît șl de creșterea 
începînd de anul viitor a timpului 
liber al oamenilor muncii. Prima e- 
diție a ffestivalului a arătat in chip 
strălucit rezervele de care dispunem 
în acest domeniu, amploarea cu care 
masele de oameni ai muncii pot par
ticipa la făurirea culturii socialiste. 
Acum este necesară o muncă mal 
susținută de organizare riguroasă a 
Întregii activități de creștere necon
tenită a numărului de participant!, 
de legare strinsă a manifestărilor 
cultural-artistice de sarcinile educa
tive, polltlco-ideologice.

Unul din criteriile de bază prevă
zute in regulamentul-cadru de desfă
șurare a festivalului rezidă, cum se 

mîna pe care semenii l-au întins-o, 
nu a lipsit nimic ca el să regăsească, 
odată cu munca, cinstea și demnita
tea. Și sînt multi dintre aceștia care 
au înțeles și au valorificat din plin 
aceste posibilități de reabilitare ofe
rite de colectivitatea noastră socia
listă. O dovedește. între altele, fap
tul că nu există instanță judiciară 
din tară pe rolul căreia să nu se 
afle cereri de reabilitare din partea 
unor oameni care au greșit cîndva, 
dar vin acum cu acte și probează 
prin întreaga comportare i ’ la locul 
lor de muncă, din viața de familie 
și societate că sînt cu totul alții. De
cretul de amnistie validează astfel, 
și in plan juridic, o realitate proprie 
orinduirii noastre : în climatul so
cial sănătos, cu o uriașă forță de în- 
rîurlre. de modelare a omului 1n spi
ritul înaltelor principii morale so
cialiste. cei care au săvirșit diferite 
încălcări ale legii au avut posibilita
tea să se Îndrepte, să se transforme, 
să muncească cot la cot cu semenii 
lor, să glndească sl să se comporte 
cu demnitate.

în fața acestei realități, sub sem
nul aceluiași umanism revoluționar 
ce răzbate și din prevederile Dege
tului de amnistie, societatea este în 
drept să aștepte de la toți cei care 
beneficiază de aceste prevederi o 
confirmare deplină, o angajare fi
rească în efortul general de edificare 
socialistă. în lupta pentru mai binele 
tării.

amplasat pe drumul național 28 (Să- 
băoani — Tg. Frumos — Iași, km 9). 
la marginea localității Miclăușeni. 
în vecinătatea unor iazuri bogate 
în pește, astfel că, zilnic. în meniu
rile oferite de restaurantul unității, 
este inclus peștele proaspăt pescuit, 
pregătit la comandă.

Pe același traseu (la 9 km de Tg. 
Frumos), in stațiunea balneară 
Strunga, se află popasul turistic 
„Strunga", cu locuri de cazare în 
cabană și în căsuțe tip camping și 
un restaurant cu gustoase preparate 
traditionale moldovenești.

La 22 km de Iași, pe drumul 
național 24 spre Vaslui, popasul 
turistic „Stina Poieni" — cu că
suțe tip camping și un bufet — este 
un agreabil loc pentru recreare la 
marginea unei păduri.

Apreciate de vizitatori sint și 
restaurantul pescăresc „Deleni", 
amplasat pe malul lacului Gurgue- 
ta, la 4 km de orașul Hîrlău, restau- , 
rantul și crama „Cotnari" din vesti
ta localitate cu același nume și com
plexul comercial și de alimentație 
publică din Tg. Frumos, toate uni
tăți ale cooperației de consum.

știe, în permanentizarea activi
tăților culturale. S-a observat 
însă că unele dintre formațiile intra
te în festival au abandonat, altele au 
temporizat activitatea deîndată ce — 
neîntrunind punctajul necesar promo
vării in treapta superioară — au ieșit 
din competiție. A fost, de asemenea, 
observată și tendința de a concepe și 
monta spectacole — multe dintre ele 
constituind reușite indiscutabile — 
exclusiv pentru premii. Firește, fes
tivalul este conceput ca o între
cere, ca un concurs în care trebuie 
să ciștige într-adevăr cei mai buni, 
valoarea fiind promovată, in chip 
democratic, oriunde se afirmă. A- 
ceasta Înseamnă și o stimulare efec
tivă a ridicării necontenite a calității 
activității artistice de amatori, al că
rei nivel, după cum s-a văzut 
prisosință, poate 
în același timp, 
scape din vedere

din 
agri-

lacu- 
si al-

cu 
atinge cote înalte, 
nu trebuie să se 
că, la urma urmei, 
toată această ac
tivitate nu se 
desfășoară doar 
pentru iurii. pen
tru premii, ci ea 
este destinată pu
blicului. omului 
muncii de la oraș, 
de la sat. din în
treprindere, 
cooperativa 
colă.

Asemenea 
ne. precum 
tele necitate în
înșiruirea de mai 
sus. vor trebui 
eliminate din des
fășurarea viitoa

rei edilii a festivalului. Se cere por
nit de la cotele cele mai înalte, de 
la piscurile atinse în faza finală a pri
mului festival sau în cele imediat 
premergătoare acesteia. Se cer perfec
ționate formele nou apărute ca mij
loace de exprimare a frumosului ar
tistic. de vehiculare a ideilor politice, 
de sensibilizare a omului la înaltele 
valori morale si idealurile generoase 
ale societății noastre. Se cere inten
sificată preocuparea pentru antre
narea largă a elementului tînăr, 
aceasta în strinsă legătură cu 
practicarea de către tineret a sportu
rilor în cadrul competiției naționale 
„Daciada", cu utilizarea în mod plă
cut și Instructiv a timpului liber aJ 
tinerilor.

întreaga activitate cultural-artis
tică trebuie să fie strîns împletită cu 
cerințele vieții economice, social-po
litice, cu sarcinile formării conști
inței socialiste a oamenilor, a tine
retului în spiritul dragostei față de 
patrie, față de partid. Cultivarea tră
săturilor înaintate, ca dragostea de 
muncă, hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de civilizație 
socialistă șl comunistă, a spiritului 
revoluționar în viață și muncă, in 
aplicarea consecventă, zi de zi, a 
normelor eticii ții echității socialiste 
— asemenea obiective constituie con
ținutul activității culturale și artis
tice destinate oamenilor muncii, ti
neretului.

Pornind de la Învățămintele des
prinse din prima ediție. în primul 
rînd de la experiența pozitivă acu
mulată de numeroasele colective ar
tistice din toată tara, există toate 
premisele ca cea de-a doua ediție 
a Festivalului national al culturii 
și educației socialiste să ridice pe 
noi trepte de calitate creația 
populară, creația cultă, să ducă la 
un și mai puternic avînt forțele 
vii, mereu proaspete ale culturii 
noastre, componentă de bază a 
vastului proces de educare a maselor 
in spiritul idealurilor socialismului, al 
concepțiilor înalt umaniste ale secre
tarului general al partidului, inițiato
rul a ceea ce numim cu respect „CÎN
TAREA ROMÂNIEI".

N. POPESCU-BOGDANESTI

ROMĂNIA-FILM prezintă; „Marele singuratic"

Dupd romanul Iul MARIN PREDA, o producția a Casei de filme numârul patru. Scenariul: Marin Preda. 
Regia: Iulian Mihu. Cu: George Motol, Florența Manea, Gheorghe Dinicâ, Toma Caragiu, Ion Caramitru, 
Adriana Nemeș, Florina Luican, Jean Lorin Florescu, Florina Cercel, Petre Gheorghiu, Nicolae Luchlan-Botez, 
Gheorghe Dumitru, Râzvan Rddulea. Imaginea: Gheorghe Fischer, Alexandru Intorsureanu. Muzica: Anatol 
Vieru. Decoruri: Giulio Tincu. Costume: Gabriela Lâzârescu. Monta|ul: Gabriela Nasta. Sunetul: Ing. Andrei 

Coler. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematograficâ „București"

cinema

trei pecețl :
9; 12,30; 16; 19,30, la 

— 19. PATRIA — 9: 12.30; 
, EXCELSIOR — 9; 12,30; 

MODERN — 9; 12.30; 16; 
grădină — 18,45.

• Odlseu și stelele — 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20, Toamna bobocilor — 
9 : TIMPURI NOI.
• Hercule tn centrul Pămtntulul : 
LUCEAFĂRUL — 8.45; 10,45: 12.45; 
14,45; 16.45- 18,45; 20.45, la grădi
nă — 19,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII —
17.30.
• Pasărea albastră t FAVORIT
— 9.
O Buzduganul cu 
CAPITOL ‘ * * -

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30, (sala mică) : Acord — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Deschi
derea stagiunii camerale 1977/1978. 
Orchestra de cameră „Quodlibet 
musicum". Dirijor și solist : Au
relian Octav Popa — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Studio) : Carambol — 19.30.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii 
— 19,30, (la Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii aces
tui pămînt — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supăr area-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Sicilia
na — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de
18.30.
• Teatrul „Țăndărică* 
toria) : Fata babei șl 
neagului — 17. 

grădină 
16; 19,30, 
16; 19,30.
19.30. la _ .
• „Hindenburg" î SCALA — 9; 
11.45; 14.30; 17,30: 20.15. FESTIVAL
— 8.45: 11.30; 14.15: 17; 19.45, AU
RORA — 9: 11.45; 14,30: 17,15; 20, 
la grădină — 19.
• Povestea dragostei — 9. Ame
nințarea (în cadrul „Zilelor fil
mului din R. P. Polonă") — 11,15; 
13.30: 16: 18.15; 20.30 : EFORIE.
• Unde Înfloresc crinii : VICTO
RIA — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18:
20,15. COTROCENI — 9: 11,15:
13,30; 15 45: 18: 20.15.
• Adevărata glorie : FEROVIAR
— 9; 12; 16; 19, MELODIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19.45, GLORIA — 
9; 12.30; 16,15; 19.15.
• Fratele meu are un frate for
midabil — 9,15; 11.30. O noapte 
furtunoasă — 13,45; 16; 18,15; 20.30: 
CENTRAL.
• Spaniole la Paris : MIORIȚA

profund atașați

Sarcinile deosebit de importante 
formulate de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în recenta cuvîntare la 
Consfătuirea de lucru cu activiștii și 
cadrele din domeniul educației poli
tice. al prooagandei si ideologiei pri
vesc nemijlocit Si activitatea din in- 
vătămîntul de stat, cu deosebire pre
darea disciplinelor sociale, care au 
un rol esențial în educarea revolu
ționară a tinerei generații. Asemănă
tor întregii activități de propagandă, 
criteriul de apreciere a activității de 
predare a acestor discipline va fi nu 
atît cantitatea de cunoștințe si infor
mații transmise, cit mai ales contri
buția adusă la formarea unor cetă
țeni activi, însuflețiți de convingeri 
comuniste ferme, 
orinduirii noastre, 
hotăriti să contri
buie la propășirea 
tării pe calea so
cialismului și co
munismului.

Asemenea exi
gențe au format 
firul călăuzitor al 
dezbaterilor în 
cadrul consfătui
rilor cadrelor di
dactice de științe 
sociale, desfășu
rate recent in 
toate centrele de 
județ. Cîtorva din 
concluziile des
prinse în dezba
terile care au a- 
vut loc cu acest 
prilej le sînt con
sacrate rindurile 
de fată.

Intervențiile au 
relevat sprijinul 
tot mai susținut 
primit pe plan 
ția perfecționării 
discipline, sprijin 
structurarea programelor 
editarea unor manuale 
îmbunătățite, inițierea de schimburi 
de experiență și de dezbateri teore
tice. organizarea cursurilor de reci
clare pentru cadrele didactice in ca
drul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
dotarea școlilor cu material didactic 
modem — planșe, grafice, filme, in
clusiv aparate de proiectare etc.

Desigur însă, rolul determinant in 
realizarea menirii educative a aces
tor discipline revine personalității 
profesorului. în ultimă instanță toate 
eforturile făcute pe Plan central sînt 
puse în valoare Prin munca asiduă 
a profesorului, prin preocuparea sa 
de a închega cunoștințele transmise 
într-o concepție unitară, de a trans
forma ideile în convingeri, de a for
ma atitudini și comportamente înain
tate.

Dezvoltarea interesului tinerilor 
pentru viata social-politică. a voinței 
lor de a contribui cu toate forțele 
la progresul multilateral al patriei 
presupune în primul rînd cu
noașterea temeinică de către elevi 
a Programului P.C.R., a măsu
rilor stabilite pentru perfectionarea 
activității în diferitele sectoare. Pen
tru atingerea acestui obiectiv este 
esențial ca profesorul să acorde o 
atentie deosebită integrării organice 
in lecții a documentelor de partid si 
de stat, desprinderii de concluzii cla
re pentru activitatea viitoare a ele
vilor. în acest context au fost criti
cate tendințele de a pune un accent

central In direc- 
predării acestor 
exprimat In re- 

gcolare, 
noi, mult

t

11.50
15.50
15,55

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoâiă

10,00 Cîntarea României. Laureațl al 
festivalului național

11,00 Tribuna TV. — Perfecționarea re
lațiilor sociale

11.30 Profil plastic : sculptorul Ion Irl- 
mescu
Telex
Telex
Fotbal : România — Grecia. 
Transmisiune directă de la stadio
nul Steaua. în pauză — Tragerea 
Pronoexpres

17,50 Teleșcoâiă
18,20 Din țările socialiste
18.30 Telecronica pentru pionieri

19. FLA-
19.
: FLAMURA

— 15,30; 18;

și cel șapte 
‘ 16, Trei

DOI-

— 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRA
DINA TITAN — 19,15, GRADINA 
MOȘILOR — 19,15.
• Marile speranțe t MIORIȚA
— 9.
• Corsarul negru : GRIVITA — 9;
12; 16; 19. TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, la grădină " ” ‘
MURA — 11,30; 15,30;
• Ora spectacolului

• Epidemia : LIRA
20.15.
0 Albă ca zăpada 
pitici — 9,30; 11,30; 13,30; 1 
zile și trei nopți — 18; 20 
NA.
• Nora : BUCEGI — 9,30; 12; 15; 
17,30; 20.
• Explozia : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Străina : BUZEȘTI — 9; 12; 
15,15; 18,30, Ia grădină — 19. ARTA
— 9; 12; 15,15; 18.30, la grădină — 
19.
• Să nu crezi că nu mal exist : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Dick Turpin ! GIULEȘTI — 9.
• Necunoscutul din noapte ;
GIULEȘTI — 11,45; 14,30; 17.30;
20.15, VOLGA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Prețul vieții t POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• O scrisoare pierdută : FLĂCA- 
RA — 9.30; 12.30: 16; 19.
• Cenușa : FLOREASCA — 9,30; 
13; 16; 19.
• Oaspeți de seară î VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Micul vrăjitor șl marele cinci 
— 9,30; 11.30; 13,30, Salvele Auro
rei — 15.45; 18; 20 : MUNCA.
• Al șaptelea cartuș : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Pinocchio — 15,45, Astă-seară 

prea mare pe latura explicativă, pur 
informativă a lecției. în dauna reali
zării finalității ei educative, a învă
țămintelor ce trebuie desprinse pentru 
viata și activitatea fiecăruia. Or, fle
care din temele cuprinse în program 
oferă multiple posibilități în acest 
sens. De pildă, arăta Teodora Pa
triciii. profesoară la Liceul industrial 
nr. 7 din Galați, cind predăm o temă 
cum ar fi venitul national, raportul 
dintre fondul de dezvoltare social- 
economică si fondul de consum, este 
limpede că nu putem să ne rezu
măm numai la explicarea noțiunilor 
respective. Ceea ce se impune este 
să-i convingem pe elevi de justețea 
politicii partidului nostru în această 
problemă, demonstrîndu-le că numai 
mentinind un ritm înalt de acumula-

ESENȚIALUL ÎN PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE

EDUCAREA TINERETULUI
în spirit revoluționar, cultivarea atitudinii

înaintate față de muncă și societate

re am obținut sl vom obține crește
rea impetuoasă a forțelor de produc
ție. dezvoltarea tuturor regiunilor 
tării, sporirea mai substanțială a ni
velului de trai al Întregului popor. 
Ilustrările vii ale acestor adevăruri 
le aflăm în experiența de viată a 
fiecărui elev. în nenumăratele exem
ple pe care dezvoltarea rapidă a ju
dețului le oferă la fiecare pas.

O cale esențială de sporire a efi
cientei educative a predării o con
stituie raportarea permanentă a no
țiunilor la realitățile actuale, la rea
lizările operei de construcție socia
listă in județele respective.

Așa cum a reieșit din discuții, mo
dalitățile de ancorare a lecției în 
realitățile concrete s-au diversificat 
sensibil în ultimul timp. Lecțiile des
pre probleme ale activității econo
mice — productivitatea muncii, cos
turile de producție etc. se desfășoa
ră într-o tot mai mare măsură în 
cadrul întreprinderilor cu care șco
lile respective sînt integrate, cu 
care prilej cadre de conducere din 
aceste unităti înfățișează elevilor 
preocupările Întreprinderilor. Mal 
temeinic pregătite, asemenea lecții 
au depășit in bună măsură caracte
rul de simple vizite, urmărind în
deaproape scopul educativ : apro
fundarea unor noțiuni si categorii 
economice, dezvoltarea în rindul ele
vilor a interesului si dragostei fată 
de muncă si activitatea productivă, 
a atașamentului fată de politica 
partidului.

în fine, subliniem ca o treaptă su
perioară în cunoașterea realităților

18.50 Portret in grup la Săpința
19.10 Publicitate
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Republica XXX. Azi, județul 

Bihor
20.10 Telecinemateca : „O călătorie spre 

centrul Pămtntulul", producție a 
studiourilor americane. Premieră 
TV.

22.10 Atelier de creație
22.30 Telejurnal

llterar-artistlcă

a Capitalei 
„La porțile

PROGRAMUL 1
19,50 Agenda culturală
20,20 Film documentar : 

frumosului"
20,30 Partidul, chezășia vieții. Cintece 

patriotice șl revoluționare
20.45 Efigii lirice
21.05 Telex
21,10 Mal aveți o Întrebare ?
21.45 Bijuterii muzicale

dansăm In familie — 18; 20 ; COS
MOS.
• Frații mei, păsări călătoare t 
GRĂDINA LIRA — 20,15.
• Inspectorul șl fantoma I GRĂ
DINA UNIREA — 19.
• Mlnie rece : GRADINA FLA
CĂRA — 19,15.
• Judecătorul Fayard zii „Șe
riful" : PARC HOTEL — 19. 

teatre

,,Rapsodia 
oaspeți —

(sala Vic
iata moș-

locale faptul că în multe unitătl șco
lare elevii au fost antrenați la reali
zarea unor cercetări proprii. De nil- 
dă. la liceul „Tudor Arghezi“-Craio- 
va. liceul ..George Călinescu" din Ca
pitală etc. s-au realizat Investigații 
privind structura costurilor de pro
ducție. factorii de creștere al pro
ductivității muncii, functionarea de
mocrației economice.

La Liceul sanitar din Galati, un 
grup de elevi, sub conducerea pro
fesorului de stilnte sociale, a între
prins o cercetare privind procesul de 
formare a convingerilor atelst-stiln- 
tifice ~ 
gatia 
sebit 
cativ 
pentru organizarea unor acțiuni in

la propriii lor colegi. Investi- 
a pus in lumină concluzii deo- 
de utile pentru procesul edu- 
Si. astfel, a servit drept bază

teresante. cu o mai mare eficientă 
educativă.

în dezbaterile din județele Suceava 
si Dolj s-a relevat experiența acu
mulată pe linia cercetării în dome
niul Istoriei patriei. Îndeosebi pe plan 
local, in vederea valorificării rezulta
telor cercetării în procesul instructiv- 
educativ, a amplificării mesajului e- 
ducaitiv al lecțiilor.

Cu toate succesele Înfățișate, se 
cuvine subliniat că în privința an
corării predării in realitățile concre
te se mențin încă neajunsuri. Se 
mai menține practica de a invoca 
cite un exemplu ici-colo cu carac
ter ilustrativ ; nu s-a trecut cu ho- 
tărîre la efectuarea unor analize e- 
conomice. care, folosind date com
parative din secțiile de producție, 
să-i aiute pe elevi să pătrundă e- 
senta categoriilor economice, aspec
tele calitative ale proceselor de pro
ducție. Totodată. în multe județe, cum 
ar fi Galati. Dolj, chiar si în Capi
tală. legăturile profesorilor de știin
țe sociale cu organismele de sin
teză. participarea lor la analize si 
cercetări concrete, la desfășurarea 
muncii de partid, a vieții sociale este 
încă firavă, sporadică, lipsită de sub
stanță. Or. este de neconceput o pre
dare concretă- fără ca profesorul să 
cunoască temeinic, nemijlocit realită
țile vieții social-politice a tării, reali
zările diferitelor colective, preocupă
rile esențiale in domeniile economic, 
politlo si social la nivelul județului, 
In general pulsul viu al vieții.

Un rol deosebit de important in 
înfăptuirea rolului educativ al stiin- Paul DOBRESCU

Viorel COSMA

„Două milenii de muzică
pe pămîntul României"

„O introducere in 
istoria muzicii româ
nești", sub titlul pe 
care Viorel Cosma l-a 
dat recentei sale cărți 
(editura „Ion Crean
gă"). este de fapt. îmi 
pare, o invitație adre
sată de autor acelui 
public pe care si l-a 
dorit : un public larg, 
de oameni iubitori ai 
culturii și al Istoriei, ai 
feluritelor chipuri de 
manifestare a spiritu
lui românesc. mai 
mult decît acela, prin 
forța lucrurilor re- 
strins. al muzicologi
lor, 
ricii civilizației 
țiului 
rean 
recunoască că argu
mentele lor întru a- 
firmarea unor adevă
ruri fundamentale le
gate de creația spiri
tuală a românilor — 
orecum continuitatea 
si originalitatea, capa
citatea de sinteză st 
de deschidere euro
peană — au fost lua
te mai adesea din sfe
ra literelor sau a ar
telor vizuale si mult 
mai rar din aceea a 
artei sunetelor (poate 
si din pricina unei 
problematici si a unui 
limbai mal anevoie 
descifrabile de nespe- 
cialist). contribuții de 
felul celei semnate de 
Viorel Cosma vin să 
întregească imaginea 
unul peisaj cultural 
multimilenar ne care 
ni-1 dorim mereu mai 
limpezit. Scrisă sub 
semnul cîtorva ade
văruri pe care ne 
bucură nespus a le 
vedea demonstrate sau 
redemonstrate si în 
domeniul ..sintezei so
nore" românești, car
tea lui Viorel Cosma 
— admirabil ilustrată 
iconografic, cu sime
trii nuanțate ale ima
ginii si textului — s-a 
dorit accesibilă celui 
ce vrea să așeze nunti 
între diverse zone ale

sensibilității româ
nești. privind feno
menul nostru muzical 
din unghiul latinității 
sale profunde sau din 
acela al sincronizărilor 
europene, din perspec
tiva unor origini pro- 
toistorice si din cea a 
supraviețuirilor sale 
moderne, deloc m „ar
heologice". riguros im
plantate intr-un fond 
sufletesc autohton ge
neros si străvechi.

Plină de interes mi 
ș-a părut, spre pildă, 
preocuparea autorului 
— si ea merită, altă 
dată si in altă parte, 
unele dezvoltări — de 
a găsi corespondente 
stilistice ale muzicii 
mai vechi sau mai noi 
în alte manifestări de 
artă, asa cum o face 
pentru vremea brânco- 
venească si fanariotă 
în care „inflexiunilor 
cromatice orientale" 
pline de culoare si or
namente le răspund. în 
sculptura Si în fresce
le contemporane lor, 
unduirile florilor cio
plite si zugrăvite în 
strălucitoare policro
mii ; sau cum — am 
putea adăuga aici — 
se petrec lucrurile in 
veacul trecut si în se
colul nostru, unde un 
fragment de operă a 
lui Wachmann evocîn- 
du-1 pe Mihai Vi
teazul poate reface 
atmosfera pașoptistă si 
aceea unionistă sluji
te de poezia lui Bo- 
lintineanu. de pictura 
lui Lecca si Aman, de 
scrisul Iui Bălcescu, 
sau unde interesul 
creator al strălucitului 
compozitor care a fost 
Paul Constantinescu 
pentru creația medie
vală consună cu preo
cupări, mai mult sau 
mai puțin contempo
rane. de valorificare a 
moștenirii noastre spi
rituale. ale unor sculp
tori orecum Paciurea 
și Medrea. ale unor 
arhitect! de felul lui 
Antonescu sau ale u-

Iar dacă isto- 
.. " . spa-

carpato-dună- 
vor trebui să

apariții editoriale
consacrateNoi lucrări științifice.

Istoriei patriei, au văzut zilele a- 
cestea lumina tiparului sub egida E- 
diturii Academiei. Dintre acestea, 
menționăm volumul al III-lea al lu
crării ..Inscripțiile Daciei romane", 
îngrijit de Ioan I. Russu, Volumul 
cuprinde note si comentarii referi
toare la cele mai reprezentative do
cumente eoigrafice romane descope
rite ne teritoriul cuprins între Du
năre. Tisa Si Mureș. O altă apari
ție este numărul pe anul 1977 al 
bogatei reviste de Istorie si ar
heologie veche ..Dacia". Reunind stu
dii de aleasă tlnută științifică, redac-

te-

de- 
re- 
Sti-

telor sociala revine metodicii predă
rii. promovării dezbaterilor vil. ac
tive. Intervențiile au evidențiat dife
rite metode de stimulare a dezbate
rilor, a dialogului profesor-elev : lec
ția desfășurată pe bază de întrebări, 
întocmirea unor microrefera.te sl or
ganizarea de dezbateri în jurul lor ; 
formularea unor probleme in fata e- 
levilor împărtiti pe grupe si lămuri
rea lor pornind de la răspunsurile 
date pe grupe, proiectarea unor filme, 

în legătură cu perfecționarea me
todicii de predare, prezintă, desigur, 
interes- propunerea făcută în consfă
tuirea de la Galați ca lucrările de 
gradul I să fie axate în mai mare 
măsură pe probleme de metodică si 
să propună diverse modalități, prin 
care se pot desfășura lecțiile pen- 

’ tru â-si atinge 
mai bine telul e- 
ducativ. De ase
menea. s-a soli
citat forurilor de 
resort să se stu
dieze posibilita
tea difuzării prin 
rețeaua școlară a 
unor documente 
pe probleme eco
nomice concrete 
prezentate la 
leviziune.

Sarcinile 
osebite care 
vin predării . 
ințelor sociale, ca 
de altfel Întregu
lui învătămlnt în 
lumina recentei 
cuvintări a secre
tarului general al 
partidului, nu se 
pot realiza nu
mai în cadrul li
mitat al orei pro- 

priu-zise. Elevul trebuie îndrumat în
deaproape si în activitatea practică 
cultural-artistică. in timpul liber, iar 
pentru aceasta profesorul, inspecto
rii școlari, reprezentanții ministeru
lui trebuie să fie cît mai mult timp 
lingă elevi, să le călăuzească pașii 
și gindurile. Factorii educaționali 
trebuie să urmărească nu numai can
titatea de cunoștințe, ci. deopotrivă, 
și felul in care se regăsesc acestea 
în activitatea de zi cu zi a elevului, 
in comportamentul său. militind pen
tru realizarea unei depline concor
dante intre vorbă si faptă, intre a- 
firmatiile teoretice si atitudinea co
tidiană. Participantii au subliniat, de 
asemenea, că educarea comunistă, re
voluționară a tineretului nu poate fi 
Înfăptuită numai de către profesorii 
de științe sociale. Ea trebuie să con
stituie rezultatul unor acțiuni bine 
coordonate pe planul unui adevărat 
front educativ comun, care să în
globeze toti profesorii, indiferent de 
specialitate — pentru că toti sînt în 
egală măsură învestiți cu răspunde
rea educării tinerei generații — ca și 
organizațiile de U.T.C. și pionieri, fa
milia.

Este necesar ca numeroasele pro
puneri, sugestii, sesizări ce s-au 
cut în cadrul consfătuirilor să 
studiate cu atentie de factorii 
răspundere și soluționate în mod 
respunzător. urmărindu-se perfectio
narea si modernizarea activității in 
acest domeniu, corespunzător cerin
țelor actuale.

fă- 
fie 
de 

co

nor romancieri ca Sa- 
doveanu.

în cartea lui Viorel 
Cosma am găsit do
vezi nu puține, unele 
emoționante, ale ra
cordării muzicienilor 
români la climatul fie
cărui mare moment 
istoric, de la Unire si 
Independentă pînă la 
cele ale vremii noas
tre, legătura lor cu 
strălucite pagini de 
cultură națională, cum 
ar fi creația lui Emi- 
nescu. Am descoperit 
imagini pe care nu le 
știam Înainte (între ele 
as menționa pe cea a 
„conservatorului" pen
tru țărani dintr-un sat 
moldovenesc, organi
zat — semnificativ mi 
se pare — în chiar e- 
poca cînd Cuza pregă
tea cunoscuta sa re
formă agrară). Am în- 
tîlnit. în sfîrșit. mărtu
rii ale unor compozi
tori de prim rang, ca 
Bartdk, sau ale unor 
critici, muzicologi și 
interpreți celebri des
pre valoarea de excep
ție a muzicii noastre.

Si chiar dacă de cî- 
teva ori nu am putut 
să fiu de acord cu 
cite o afirmație a au
torului despre semni
ficația exactă, istorică 
si culturală, a cutărui 
sau a cutărui moment, 
alteori cu sensul ico
nografic strict al vre
uneia dintre imaginile 
alese, acestea rămîn, 
fără Îndoială, simple 
amănunte. Propunerea 
de istorie muzicală ro
mânească. asa cum 
ne-o oferă. în volumul 
său abia apărut. Vio
rel Cosma, rămîne 
perfect valabilă si. 
fapt cu mult mal no
tabil. vine să se inte
greze în ceea ce vrem 
tot mal mult să fie. 
într-o bună zi. o isto
rie a culturii noastre 
din toate timpurile.

Dr. Răzvan 
THEODORESCU

tate în limbile română, franceză, 
germană si engleză, revista Pune in 
circulație informații si ipoteze cu pri
vire la cele mai recente descoperiri 
arheologice efectuate ne teritoriul pa
triei noastre.

Ambele lucrări, beneficiind de con
diții grafice deosebite, constituie pre
țioase contribuții la cunoașterea pro
cesului de formare a ponorului ro
mân și a civilizației sale străvechi, 
atestînd. o dată mal mult, continui
tatea sa de viată si luptă pe aceste 
meleaguri.

(Agerpre»)
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Președintele Nicolae Ceaușescu Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece de colaborare economică 

și cooperare industrială și tehnică

a ambasadorului Thailandei
(Urmare din pag. I)

Lnminînd scrisorile de acreditare 
președintelui Nicolae Ceaușescu. am
basadorul thailandez a transmis șefu
lui statului român, din partea Maies
tății Sale regele Thailandei, un 
mesaj de prietenie și stimă, precum 
și urări călduroase de fericire per
sonală. de bunăstare si prosperitate 
pentru poporul român.

In cuvintarea prezentată de amba
sadorul Thailandei se exprimă hotă- 
rirea acestuia de a nu precupeți nici 
un efort pentru lărgirea relațiilor 
cordiale care există între cele două 
țări ale noastre. In continuare. în 
cuvintare se arată că „unul din o- 
biectivele majore ale politicii externe 
a Thailandei este de a întreține re
lații de prietenie cu toate țările lu
mii, fără nici o deosebire, nici de 
sistem politic sau administrativ, nici 
de sistem economic. Aceste raporturi, 
sint întemeiate pe cele cinci princi
pii ale ooexistenței pașnice și anu
me : respectarea integrității terito
riale, a suveranității, independentei, 
neagresiunii și neamestecului în tre
burile interne ale altui stat. îmi este 
foarte plăcut să constat că cele două 
țări ale noastre promovează aceeași 
politică".

Referitor la relațiile româno-tha! - 
' ndeze, în cuvintare se arată : „In 
v meniul economic, cu toate că volu
mul schimburilor este încă restrtns, 
iar economiile respective ale Repu
blicii Socialiste România si Thailan
dei diferă, cele două țări ale noastre 
au posibilități de schimburi fructuoa
se și foarte vaste, care vor permite 
stabilirea de noi relații de colabora
re. în avantajul nostru reciproc".

In încheiere. în cuvintare se spu
ne : „Thailanda urmărește cu viu in
teres și admirație deosebită multi
plele progrese pe care le-a înregistrat

Realizări ale cooperației de consum 
din județul Bistrița-Năsăud

In ultimii ani. In județul Bistrița- 
Năsăud rețeaua comercială si de 
alimentație publică a cooperației 
de oonsum a cunoscut un amplu 
proces de dezvoltare și moderni
zare.

Pentru buna aprovizionare cu în
trecuta gamă de mărfuri, in fiecare 
centru de comună funcționează cite 
un mare complex comercial, care 
oferă cumpărătorilor cele mai so
licitate produse. De asemenea, ma
joritatea magazinelor existente 
practică formele modeme de co
merț : autoservirea, expunerea des
chisă. alegerea liberă a mărfurilor.

Astfel, cumpărătorii au posibili
tatea să aleagă mărfuri de bună 
calitate dintr-o gamă largă sorti
mentală : confecții pentru adulți, 
adolescenți și copii, stofe, țesături, 
imprimeuri, tricotaje șl galanterie, 
marochinărie. Încălțăminte din Pie
le și Înlocuitori, produse cosmetice, 
de parfumerie și obiecte de po
doabă, articole cultural-sportive etc. 

(Urmare din pag. I)

Republica Socialistă România în toa
te domeniile. îndeosebi in domeniile 
economic, social și cultural. Aceste 
progrese si rezultate sint. desigur, da
torate politicii înțelepte si clarviziunil 
Excelentei Voastre, acțiunii profunde 
Si eficace a partidului dumneavoastră 
și reflectă, de asemenea, imaginea u- 
nul popor mîndru, ambiția» si cu 
multe posibilități".

In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
sint exprimate mulțumiri pentru me
sajul transmis din partea șefului sta
tului thailandez șl se adresează re
gelui Thailandei urări de sănătate si 
fericire personală, de bunăstare si 
progres poporului thailandez.

în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată : „Poporul român 
se află angajat cu toată energia in
tr-o vastă operă de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. întemeiată pe echitate si egali
tate. avînd ca scop continua ridicare 
a bunăstării oamenilor muncii. Tot
odată. România participă activ la via
ta politică mondială, militînd ferm 
pentru pace și securitate în lume, 
stingerea focarelor de conflicte si în
cordare. Înfăptuirea dezarmării — si 
în primul rind a celei nucleare — 
pentru creșterea si Întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite în re
zolvarea problemelor care confruntă 
lumea de azi. pentru lichidarea sub
dezvoltării ei instaurarea unei noi or
dini economice si politice internațio
nale".

In continuare, în cuvintare se ara
tă : „Pornind de la interesele si aspi
rațiile întregului nostru popor. Româ
nia promovează o largă colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire da 
orinduire socială, pe baza deplinei e- 
galităti în drepturi, respectului, inde

Printre cele mai reprezentative 
unități comerciale se numără su- 
permagazinele din Năsăud. Sîngeorz 
și Beclean, care cuprind la parter 
și cite un restaurant și O cofetărie. 
De asemenea, magazine modeme 
funcționează și în localitățile Maie- 
ru. Mărișelu, Rodna, Sieu etc.

Pentru turiști, cooperația de con
sum din județ a amenajat cabana 
„Valea Străjii" pe șoseaua naționa
lă Bistrița — Valea Domei și „Po
pasul pescarilor" la intersecția șo
selei Cluj — Dej — Bistrița 
(D.N. 17) cu șoseaua spre Năsăud. 
Ambele unități oferă locuri de ca
zare și masa la restaurant.

Cooperația de consum din județul 
Bistrița-Năsăud se preocupă per
manent de dezvoltarea rețelei co
merciale și de alimentație publică, 
de buna aprovizionare a magazine
lor sale, In scopul satisfacerii ce
rințelor locuitorilor de la sate. 

caselor, ca și în numeroase
le parcuri. La prima vede
re poate că te amuză in
scripția din parcul orașului 
Rădăuți : „Zonă de interes 
estetic. Suprafața 5 ha“. e- 
sențială este însă preocupa
rea constantă a județului si 
a locuitorilor lui pentru tot 
ce reprezintă si ar putea 
reprezenta ..interes estetic". 
In viată și în artă deopo
trivă. Așa se face că de

universal si hotelul impu
nător. ambele numite ..Bu
covina". sau cartierul cel 
mal modern de blocuri, in 
curs de înălțare si finisare, 
denumit după George Enes- 
cu : încă o dovadă, dacă 
mai era nevoie, că la Su
ceava bunurile materiale si 
spirituale se află în bune 
vecinătăți si se susțin re
ciproc.

Nu am invocat cifre care

Cetăți vechi, 
cetăți noi la Suceava

7-8 ani Încoace măcar Cîte 
un oraș ocupă anual unul 
din primele locuri, la cate
goria respectivă. în întrece
rea patriotică pentru înfru
musețare și bună gospodă
rire : Fălticeni în 1974. Va
tra Dornei in 1975. Cimpu
lung Moldovenesc în 1976 
— și ne putem întreba cu 
îndreptățire ce localitate va 
urma în 1977 în această șta
fetă a bunilor gospodari ?

Cetăti vechi, cetăți noi 
peste tot locul. Suceava 
face carte din orașele tării 
Înnoite din temelii, fondul 
locativ nou al municipiului 
reorezentînd 70 la sută. In
tr-adevăr. oriunde te în
drepți în Suceava dai pes
te clădiri noi. magazinul

să ateste dezvoltarea globa
lă a județului, cîteva mi se 
oar insă deosebit de rele
vante pentru ritmul verti
ginos al oonstructiei indus
triale. Se știe că un obiec
tiv minim pe care trebuie 
să-I atingă fiecare iudet, 
in parte pînă la «Ursitul 
cincinalului actual a fost 
stabilit la 10 miliarde lei. 
Iată însă că județul Sucea
va depășește acest barem 
încă la sfîrsitul primului 
an din cincinal. Nimeni nu 
vrea însă să se oprească la 
atît. De aceea organizația 
județeană de partid «i co
lectivele de muhcitori si-au 
reanalizat resursele în lu
mina chemării Congresului 
oamenilor muncii, si s-au

pendentei șl suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, a nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței în raporturile internaționale. Pe 
baza acestor principii s-au dezvoltat 
și se dezvoltă și relațiile bilaterale 
dintre România și Thailanda, relații 
care, sub raport economic. în ultimii 
ani. au cunoscut un ritm rapid de 
creștere".

„Apreciem că între țările noastre — 
«e subliniază în cuvintare — există 
posibilități pentru extinderea schim
burilor si dezvoltarea cooperării atit 
în domeniul economic și tehnico-ști- 
ințific. dt si în alte domenii de in
teres reciproc. Aceste raporturi vor 
contribui la o mai bună cunoaștere în
tre cele două țări, la adîncirea legătu
rilor de prietenie dintre poporul român 
și harnicul popor thailandez. Doresc, de 
asemenea, să-mi exprim convingerea 
că țările noastre vor conlucra tot mai 
strins si pe planul relațiilor Interna
tionale pentru a-si aduce contribuția 
la soluționarea complexelor proble
me care confruntă astăzi omenirea, 
la lupta pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România a asigurat pe 
ambasador de întregul sprijin al Con
ciliului da Stat, guvernului și al său 
personal, în Îndeplinirea misiunii în
credințate.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Vai- 
kundha SamruatruamphoL

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial si al 
Consiliului de Stat

vremea
Ieri in (ară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost mal 
mult noros. Au căzut ploi temporare și 
sub formă de aversă In Banat, Crișana, 
Maramureș, vestul șl nordul Transilva
niei, nordul Moldovei șl vestul Olte
niei. Pe valea Șiretului șl în județul 
Iași a burnițat. Vtntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului, 
la ora 14. era cuprinsă între 12 grade 
la Suceava și Rădăuți șl 30 de grade la 
Calafat, Budeștl, Dîlga și Călărași. în 
jumătatea de est a țării, frecvent, di
mineața s-a produs ceață. In Bucu
rești : Vremea a continuat să se încăl
zească, Cerul a fost variabil mai mult 
noros. A plouat slab, sub formă de 
aversă. Vîntul a Suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 septembrie. In țară : Vreme 
relativ caldă, mal ales la începutul in
tervalului. Cer variabil. înnorărl mai 
accentuate se vor produce în Crișana, 
Maramureș, Transilvania șt nordul 
Moldovei, unde vor cădea ploi locale 
ce vor avea și caracter de aversă. în 
celelalte regiuni se vor semnala ploi șl 
burnițe slabe. Vînt moderat. Minimele 
vor fi cuprinse intre 7 șl 17 grade. Izolat 
mal coborîte în depresiunile lntramon- 
tane, iar maximele vor oscila Intre 14 
șl 24 de grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri, ceață slabă dimineața șl seara. 
In București : Vreme relativ caldă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii slabe. 
Vînt slab. Ceață slabă dimineața șl 
seara.

angajat să realizeze peste 
prevederile totale ale ac
tualului țincinal o produc
ție industrială suplimentară 
de 2,7 miliarde lei. Cît pri
vește investițiile, județul 
se vă Îmbogăți cu noi ca
pacități de producție, îndeo
sebi in domeniile chimiei, 
construcțiilor de mașini si 
industriei ușoare si minie
re. Că si în această privin
ță saltul se asociază conti
nuității. o dovedește valo
rificarea substanțelor mine
rale utile din masivul Căli- 
man. adăugată tradițiilor 
mineritului din iudet ; ceea 
ce echivalează cu mutarea 
unui munte pentru facili
tarea exploatării deschise a 
minereului. înălțarea unor 
uzine de exploatare, prepa
rare s.a.m.d.

Astfel ni se conturează 
mai exact conținutul parti
cular al cetăților industria
le ne care le contemplăm 
în apropierea si prelungirea 
cetăților de altădată. Totul 
se îmbină armonios în a- 
ceste ținuturi blînde de 
miazănoapte ale tării, sub 
oblăduirea ființării lor ce
lei mai de oret. care este 
ființa omenească însăsi. 
Omul sfințește locul, iată 
o vorbă adevărată, pe care 
Nordul sucevean o consfin
țește cu deosebire. Muncii 
dîrze i se asociază aici per
fect graiul blind, acea vor
bă înmuiată si înmiresmată 
a femeilor si bărbaților, 
prin care „dulcea Bucovi
nă" îsi desăvîrseste în su
fletele noastre emblema ei 
de neconfundat.

Marti a sosit In Capitală delegația 
guvernamentală austriacă, care par
ticipă la lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-austriece de colaborare 
economică și cooperare industrială șl 
tehnică.

In după-amiaza aceleiași zile au 
început lucrările sesiunii Comisiei 
mixte. Delegațiile celor două țări 
sînt conduse de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. și. respectiv, de dr. Josef Stari- 
bacher. ministrul federal al indus
triei. comerțului si meseriilor.

Cu acest prilej, cele două' părți 
analizează stadiul înfăptuirii progra

Cronica
Marți. George Macovescu. ministrul 

afacerilor externe, a primit pe Emile 
Aurelian Bongouande. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Congo în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Marți s-a semnat, în Capitală, o 

înțelegere de colaborare între Univer
sitatea București și Universitatea 
„Sorbona" din Paris, pe anii. 1977— 
1978,

înțelegerea, semnată de George 
Ciucu. rectorul Universității bucu- 
reștene, și Alphonse Dupront. pre
ședinte de onoare al Universității 
„Sorbona". prevede schimburi reci
proce de cadre didactice, cercetători 
și studenți, de informații și materiale 
documentare privind limba, cultura 
și civilizația celor două țărL organi-

Zilele filmului
din Republica Populară Polonă

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, marți seara au 
început în Capitală Zilele filmului 
din Republica Populară Polonă. In 
deschidere, la cinematograful „Efo
rie", a fost prezentat un spectacol 
de gală cu filmul „Salvați orașul", 
recentă realizare a studiourilor polo
neze.

Au asistat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, ci-
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GIMNASTICĂ ;

Demonstrația de gală oferită 
de echipa României la Guadalajara

„Nadia Comăneci și-a reafirmat
înalta sa măiestrie"

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager- 
pres). — în continuarea turneului de 
concursuri demonstrative ne care-1 
întreprinde în Mexic, echipa femi
nină de gimnastică a României. în 
frunte cu tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci. a sosit la Guada
lajara. unde a fost primită într-un 
cadru sărbătoresc. în Diata centrală 
a orașului, in prezenta unui public 
numeros. Nadiei Comăneci i s-a 
oferit un porumbel care. împreună cu 
alti 1 000 de porumbei a fost apoi 
lansat ca simbol al prieteniei din
tre cele două țări. Echipa gimnaste
lor românce a fost primită de gu
vernatorul statului Jalisco. Flavio 
Romero de Velasco, și de președin
tele Consiliului municipal. Guillermo 
Reyes Robles. Cu acest prilej, gim
nastele românce au fost declarate

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sportivul român Ion Buta a cu

cerit medalia de bronz la categoria 
pană (stilul „aruncat") la campionatul 
mondial de haltere, care se desfășoară 
în orașul vest-german Stuttgart. Ion 
Bute a realizat la acest stil 150 kg, 
rezultat ce constituie un nou record 
național. La totalul celor două stiluri, 
Ion Buta s-a clasat pe locul cinci, cu 
260 kg, performanță ce reprezintă, de 
asemenea, un nou record al României.

Titlul de campion mondial a reve
nit halterofilului sovietic Nikolai Ko
lesnikov — 280 kg. Kolesnikov a ocu
pat primul loc si la cele două stiluri: 
„smuls" — 122,500 și „aruncat" — 
157,500 kg (din a patra încercare 162 
kg — nou record mondial).

• Primul campionat mondial de
sah pentru lunlori mici, desfășurat 
„în sistem elvețian", s-a încheiat la 
Cagnes-sur-Mer (în apropiere de 
Nisa) cu victoria lui Jon Arnason 
(Islanda), care a totalizat 9 puncte 
din 11 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Whithead (S.U.A.) — 8.5 
puncte, Kasparov (U.R.S.S.) —
8 puncte, Kappe (R. F. Germania) 
— 7,5 puncte, Adrian Negulescu 
(România), Morovic (Chile) — cîte 
7 puncte, Santo Roman (Franța), Pa- 
jak (Canada) — cîte 6,5 puncte etc.

La turneu au participat 32 de ju
cători.

• După cum transmit agențiile In
ternationale de presă, clubul de 
fotbal Manchester United va face 
apel la decizia comisiei de discipli- 

mului convenit In cadrul dialogului 
la nivel înalt, al întâlnirii dintre 
președintele Nicolae Ceavsescu și 
cancelarul federal Bruno Kreisky. 
Sînt analizate, de asemenea, rezulta
tele aplicării hotărîrilor adoptate la 
precedenta sesiune a comisiei, căile 
de dezvoltare a cooperării economice 
bilaterale în domeniile siderurgiei, 
construcțiilor de mașini si electro
tehnicii. industriei chimice, prelu
crării lemnului, precum și posibilită
țile lărgirii cooperării pe terțe piețe, 
creșterii și diversificării schimburi
lor comerciale.

(Agerpres)

zilei
zarea învățămîntulul. planurile și 
programele de studii.

★
Marți seara, Ansamblul de cîntece 

și dansuri al Armatei sovietice „A. 
V. Aleksandrov", care a efectuat 
un turneu in țara noastră, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, In Gara de Nord, 
oaspeții sovietici au fost salutați de 
general-maior Victor Voichiță, se
cretar adjunct al Consiliului politic 
superior și șef al Direcției propagan
dă și cultură, de generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, ai 
Asociației de prietenie româno-sovie- 
tice, de oameni de cultură și artă.

Au fost de față generalul-maior A. 
M. Kuciumov, atașatul militar, aero 
și naval sovietic în țara noastră, 
membri al Ambasadei U.R.S.S.

(Agerpres)

neasti. alti oameni de artă si cul
tură, un numeros public.

Erau prezenți Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați În țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

In programul manifestării mal sînt 
înscrise peliculele .Amenințarea" și 
„Vieți scurte".

Zilele filmului polonez vor fi or
ganizate si in municipiile Cluj-Napo- 
ca si Tg. Mureș.

(Agerpres)

oasoete de onoare ale orașului Gua- 
dalaiara si li s-au înminat medalii 
simbolice.

în seara zilei de 18 septembrie. In 
sala sporturilor din Guadalajara a 
avut loc demonstrația de gală a e- 
chipei feminine de gimnastică a 
României, demonstrație care s-a 
bucurat de o înaltă apreciere si de 
o primire călduroasă din Partea pu
blicului spectator. Televiziunea a 
transmis în direct evoluția gimnas
telor românce, iar presa a oglindit 
elogios înalta lor ținută sportivă. 
Ziarul local „El Diarlo" scrie, intre 
altele: „Nadia Comăneci si-a re
afirmat înalta sa măiestrie cu o su
perbă execuție la paralele si bîrnă, 
precum si prin grațiosul său exer
cițiu la sol".

nă a U.E.F.A. prin care echipa cîști- 
gătoare a Cupei Angliei a fost ex
clusă din Cupa Cupelor pentru com
portarea nesportivă a suporterilor 
săi la jocul de la St. Etienne.

• Competiția internațională de polo
pe apă „Dinamoviada" s-a încheiat 
în orașul cehoslovac Kosice cu vic
toria echipei Dinamo (U.R.S.S.) —
9 puncte, urmată în clasament de
formațiile Ruda Hvezda Braga — 
7 puncte, Ujpest Dozsa Budapesta — 
6 puncte, Dinamo București —
4 puncte, Gwardia Varșovia — 2
puncte și Levski Spartak Sofia — 2 
puncte.

în ultimele două meciuri susținute, 
echipa Dinamo București a învins 
cu scorul de 12—3 (6—0, 2—2, 1—0, 
3—1) pe Levski Spartak Sofia și a 
pierdut cu 6—7 (1—2, 1—0, 3—2. 1—3) 
in fața echipei Gwardia Varșovia.

• Echipa de fotbal Cosmos din New 
York a susținut la Șanhai o nouă în- 
tilnire cu selecționata R.P. Chineze. 
De data aceasta, fotbaliștii chinezi, 
practicînd un joc foarte bun, au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (2—0). 
Golul oaspeților a fost Înscris de bra
zilianul Pele. Antrenorul echipei Cos
mos. Eddie Firmani. a declarat că, 
mai ales în prima repriză, echipa 
R.P. Chineze a jucat un fotbal re
marcabil.

La 8 octombrie, echipa Cosmos va 
primi la New York vizita selecționa
tei R P- Chineze.

Sosirea în Capitală a comandantului suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante 

la Iratatul de la Varșovia
Marți dimineață a sosit la Bucu

rești mareșalul Uniunii Sovietice, 
V. G. Kulikov, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. care face o vizită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de generalul- 
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale, primul-adjunct si ad- 
juncți ai ministrului, generali și ofi
țeri superiori.

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Printre făurarii de frumuseți
Dacă n-ar fi fost firma de la poar

tă, as fi fost tentat să cred, după 
multitudinea operelor de artă întilni- 
te. că am intrat intr-un atelier de 
creație. De fapt, intr-un fel. așa și 
este. Fabrica Mozer din apropiere 
de Karlovy-Vary este impărtită in 
două compartimente : ateliere pen
tru produse de cristal de serie mare, 

■și secții in care se produc serii mici 
și unicate. Fiecare din lucrătorii ce 
stau in jurul cuptoarelor cu cristal 
topit este un meșter de înaltă cali
ficare, puțind să plămădească și si 
modeleze verita
bile opere de 
artă, pe care apoi 
le înfrumusețea
ză aravorli. Dacă 
alchimiștii n-au 
reușit să des
copere piatra filozofală, meșterii de 
aici au găsit reteta unor cristaluri ce 
poartă o marcă de prestigiu, apreciate 
încă in secolul al XVIII-lea. asa 
cum relevă numeroase documente 
ale epecii, de curțile regale. Cristalul 
de Bohemia este o expresie a fru
museții si perfecțiunii, atribute cuce
rite prin truda si fantezia meșterilor 
sticlari din această regiune a Ceho
slovaciei. Este semnificativ că in 
fiecare an. cu prilejul Festivalului 
filmului de la Cannes, premiul pen
tru interpretare îl constituie o cupă 
de cristal de Bohemta. Fabrica Mozer 
are, ca de altfel mai toate între-

Însemnări de călătorie

La stadionul ,,Steaua"

AZI, ROMÂNIA—GRECIA
Astăzi, la București, pe stadionul 

Steaua, echipa de fotbal a României 
va 1uca un meci amical cu echipa 
Greciei. Partida vă fi arbitrată de 
Benă Viglianl (Franța.) Ea va înce
pe la ora 16 și va fi transmisă în 
direct la radio si televiziune.

Echipa noastră va juca în urmă
toarea alcătuire : Moraru — Cheran, 
Sames, S&tmăreanu, Vigu — Romilă, 
Dumitru, Boloni — Crișan, Georges
cu. Zamfir.

Rezerve vor fi : Cristian. Stefănes- 
cu. Tilihoi. Bălăci. Troi, Peniu și 
Sălăjan. Jucătorul Iordănescu este 
indisponibil pentru această partidă.

„Spartachiada 
armatelor prietene" 
HAVANA 20 (Agerpres). — La 

Havana s-au Încheiat întrecerile com
petiției polisportive Spartachiada ar
matelor prietene. La actuala ediție, 
reprezentanții clubului Steaua Bucu
rești au cucerit 10 medalii (2 de aur, 
3 de argint Si 5 de bronz). Titlu
rile de campioni ai Spartachiadei au 
fost cîștigate de atletul Petre Lupan, 
învingător în proba de 3 000 m obsta
cole. si de tintasul Ilie Codreanu. 
clasat pe primul .loc în proba de 
armă liberă calibru redus.

în ultima zi a competiției s-au 
desfășurat finalele turneului de box. 
în ordinea celor 11 categorii, meda
liile de aur au fost obținute de Her
nandez (Cuba). Orban (Ungaria), 
Horta (Cuba). Rîbakov (U.R.S.S.), 
Grubov (U.R.S.S.). Aldama (Cuba), 
Correa (Cuba). Lukaci (U.R.S.S.), Sa- 
ooșnikov (U.R.S.S.), Klimanov 
(U.R.S.S.) și Milian (Cuba).

Turneul de handbal s-a încheiat cu 
victoria echipei U.R.S.S., care a în
trecut în fmală cu scorul de 24—18 
(9—9) formația Cehoslovaciei. Echipa 
Steaua București s-a clasat pe locul 
cinci, cîstigînd cu scorul de 28—20 
(13—10) meciul susținut în compania 
reprezentantei Bulgariei.

Oină: „CUPA BACĂULUI"
în cadrul „Daciadei" a fost organi

zat turneul de oină „Cupa Bacăului". 
Au luat parte formații din Roman, 
Iași. Suraia. Mărgineni etc.

Trofeul a revenit tinerilor coopera
tori din comuna Suraia, județul Vran- 
cea. Paralel cu aceasta. în parcul 
Gherălești din Bacău, s-a desfășurat 
etapa de zonă a campionatului repu
blican de seniori la oină, cîștigată de 
formația „Betonul" din Roman, care 
a dominat în mod categoric competi
ția. De remarcat că ambele întreceri 
ș-au bucurat de o participare nume
roasă a amatorilor acestui sport din 
orașul Bacău si comunele învecinate. 
(Gh. Baltă).

Au fost prezențl B. I. Minakov. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice în țara noastră, ge
neralul maior A. M. Kuciumov, ata
șatul militar aero si naval al U.R.S.S. 
la București, membri ai ambasadei 
sovietice.

în aceeași zi. mareșalul V. G. Kuli
kov a avut o întîlnire cu ministrul 
apărării naționale. Cu acest prilej, au 
avut loc convorbiri desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

prinderile din Cehoslovacia, o expo
ziție ce reunește cele mai semnifica
tive realizări, intre care la loc de 
frunte se află piese executate de re- 
numiți meșteri locali, cum sint vete
ranii fabricii I. Metelak și F. Femlek, 
sau de cel mai tinăr creator, J. Suha- 
gek.

Aidoma modelatorilor de cristal de 
la Mozer, muncitorii de la Fabrica de 
porțelan din Nova Role învață arta 
modelării din generație în generație. 
Alături de virstnici, care lucrează cu 
mișcări cumpătate si sigure, ani In- 

tîlnit tineri en
tuziaști. dornici 
de afirmare pu 
treptele măies
triei modelării 
porțelanului.

.. _ tn această fa
brică. ce realizează 27 la sută 
din producția de porțelan a R.S.C., 
sint produse 220 de sortimen
te, din care 62 la sută pentru export 
— ne relatează tovarășul Milan No
votny, unul din veteranii întreprin
derii, Preocupat de perfecționarea 
continuă a producției șt înfrumuse
țarea produselor, colectivul si-a do
tat de curind întreprinderea cu noi 
instalații care au permis un spor al 
producției de 20 la sută si o pro
ductivitate mai mare cu 12,5 la sută 
față de 1975. Pentru a ne face o ima
gine st mai convingătoare asupra 
efectului lucrărilor de modernizare, 
gazdele ne conduc In vaste hale do
tate cu mașini automate care reali
zează 1200 de farfurii pe oră, fată 
de 800 pe zi în trecut. Noile mașini 
au făcut, de asemenea, ca o ceașcă 
să poată fi realizată în 3 secunde, 
față de 28—36 secunde. „Totuși, la 
unele sortimente, ne spune tov. No
votny, lucrătorii pun mina pe un 
produs de 55 de ori. fiecare făcind 
o anumită operație. Sînt produse 
mult căutate si apreciate pentru fru
musețea lor".

La rindul lor. colectivele fabrici
lor textile din Liberec sînt și ele fău
ritoare de frumuseți. „Pentru că nu 
ne este indiferent cum ne îmbrăcăm, 
colectivul nostru de creatori, spune 
tovarășul Inginer Miroslav Mendelik, 
director adjunct, se străduiește să 
ofere o gamă cît mai variată de 
stofe. Fabrica de astăzi este conti- 
jUat?Ârea unei manufacturi datină 
de 170 de ani. Muncitorii noștri de 
înaltă calificare, cu ajutorul mașinilor 
moderne cu care este dotată fabrica, 
ne ajută să satisfacem cele mai exi
gente gusturi". Si. intr-adevăr, sorti
mentul larg de stofe, țesături, impri
meuri produse aici a făcut să crească 
faima colectivului in întreaga țară. 
„Pentru rezultatele obținute, colecti
vul de aici a primit mai multe dis
tincții — intre care Meritul Muncii 
si de trei ori la rînd Steagul roșu 
de fruntaș în ramură — ne spune to
varășa Iulie Pomikalcova, secretarul 
puternicei organizații de partid din 
fabrică. Intre cele cinci organizații 
de bază se desfășoară întrecerea so
cialistă avînd ca principal obiectiv 
realizarea de produse mai multe, 
mai trainice și mai frumoase. Colec
tivele noastre se întrec pe ele însele 
in atingerea acestor obiective".

Deși lucrează în colțuri diferite ale 
țării, oamenii aceștia, dotați cu o 
înaltă calificare, sînt animați de 
preocuparea comună de a crea si 
pune la dispoziția cumpărătorilor din 
Cehoslovacia si din alte tari produse 
cit mai trainice și mai frumoase, 
care să satisfacă cele mai exigente 
gusturi.

Augustin BUMBAC

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

EA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 20 SEPTEMBRIE 1977

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 
603 523 lei.
FAZA I

Extragerea I : 29 21 66 12 23 42 84 
87 13 11 78 51

Extragerea a Il-a : 37 61 88 75 3
35 55 30 14 77 38 41

FAZA a II-a
Extragerea a III-a : 85 61 83 57 71 34
Extragerea a IV-a : 11 72 14 55 56 49
Extragerea a V-a : 44 82 40 60 29 4

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 18 SEPTEMBRIE 1977
Categoria I : (13 rezultate) 6 varian
te 25 la sută a 15 064 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) 81 va
riante » 1 339 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) 1 246 
variante a 131 lei.

• PROBE EXPERI
MENTALE CU AEROBU
ZUL „IL-86". Aerobuzul so
vietic „IL-86", capabil să pri
mească 350 de pasageri, va tre
ce, de la finele anului 1979, în 
dotarea companiei sovietice de 
transporturi aeriene „Aeroflot". 
Prototipul aerobuzului a efectuat 
primul zbor la 22 decembrie 
1976. în perioada care a trecut 
de atunci s-au mai efectuat peste 
o sută de zboruri de încercare, 
toate desfășurate cu succes. Do
tat cu motoare cu reacție, ae
robuzul de construcție sovietică 
va avea o viteză de croazieră 
de circa 900 kilometri pe oră 
Datorită aparaturii moderne de 
navigație, echipajul aparatului 
va fi format doar din trei per
soane.

• MATERIAL PLAS
TIC BIODEGRADABIL 
Preocupați de faptul că deșeu- 
rile din material plastic se a- 
cumulează într-un ritm rapid, o- 
cupind spații tot mai mari, Cer
cetătorii suedezi de la firma 
,.Tetra Pak" au pus la punct un 
amestec de policlorură de vinii 
care conține o ceară ce se des
compune biologic. Pe foile de 
policlorură de vinii din acest 
material se formează cu timpul 
niște pori care se măresc trep
tat, transformînd apoi obiectul 
In praf. Această descompunere 
poate avea loc după 30, 60 sau 
90 de zile.

• RECORD IN SCU
FUNDARE. Francezul J. 
Mail lot, In vîrstă de 48 ani, a 
stabilit un nou record de scu
fundare liberă, adică fără nici

un aparat de respirație, cobo- 
rind pînă la 100 m. Recordul an
terior, stabilit în 1975, aparține 
aceluiași temerar — 92 m. Scu
fundarea s-a făcut de-a lungul 
unui cablu vertical. Ea a durat 
3 minute și 29 de secunde.

• CATASTROFE PE 
MĂRI Șl OCEANE. Utl 
raport dat publicității de că
tre „Tanker Advisory Cen
ter" informează că, în pri
mele șase luni ale acestui an, 
numărul accidentelor navale a 
sporit cu 11,1 la sută față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Au fost pierdute, 
în total, 14 tancuri petroliere, 
ceea ce reprezintă cel mai grav 
bilanț semestrial înregistrat pînă 
în prezent. Potrivit datelor ra
portului, cel mai mare număr de 
accidente a fost consemnat in 
rîndul navelor construite între

anii 1956 și 1960, in vreme ce 
vasele mai vechi, construite 
înainte de 1956, s-au dovedit a 
fi maț sigure, ele înregistrînd 
doar o rată a accidentelor de 6,1 
la sută.

• CONSECINȚE ALE 
SCHIMBĂRII CÎMPULUI 
MAGNETIC ? Cercetătorii 
americani de la „Național Ocea
nic and Atmosferic Organiza
tion", Împreună cu cei de la 
Centrul de cercetări atmosferice, 
au ajuns la concluzia că în urmă 
Cu 700 000 de ani s-a produs o 
schimbare a polarității cîmpului 
magnetic terestru. Aceasta a dus 
la slăbirea scutului împotriva ra
diațiilor solare și a declanșat

formarea oxidului de azot în 
cantități excesive. Fenomenul a 
declanșat, la rindul lui, distru
gerea barierei de ozon, mărind 
cantitatea de raze ultraviolete 
care ajung pe Pămînt. ceea ce a 
dus la distrugerea a numeroase 
specij de microorganisme mari
ne. O asemenea răsturnare eco
logică a atras probabil și dispa
riția anumitor forme de viață 
superioare.

® MINIREACTOR A- 
TOMIC. Organizația pentru 
energie atomică din Canada a 
înscris în catalogul instalațiilor 
propuse pentru export un mini- 
reactor atomic de serie destinat 
instituțiilor de învățămint și cer
cetării în «pitale. Denumit

„Slowpoke", acest minireactor 
este complet automatizat și 
funcționarea sa nu necesită per
sonal specializat.

• MINIEXCAVATOR. 
O firmă americană a realizat 
un miniexcăvator pentru săpa
rea șanțurilor cu o lățime între 
12 și 45 cm și cu o adîncime de 
167 cm. Miniexcavatorul este 
destinat în mod special societă
ților de construcții, telefoane, 
gaz, apă. Pentru a putea face 
față diferitelor tipuri de sol, 
miniexcavatorul dispune de cinci 
viteze înainte și una înapoi.

• POD GIGANT. în 
această lună urmează să fie 
dat in exploatare podul de pe 
valea Iui New River din West 
Virginia (S.U.A.) care are o 
deschidere de 518 metri, fiind 
cel mai mare pod din lume —

cu 1,4 metri mai lung decît ac
tualul deținător al recordului : 
Bayonne Bridge din statul New 
York. La construcția marelui 
pod, in greutate de 44 000 tone, 
s-a folosit o metodă combinată 
de construcție : două turnuri de 
oțel înalte de 100 m susțin ca
blurile de-a lungul cărora s-a 
fixat structura de oțel, care este 
însă In forma obișnuitului arc 
de cerc. Această combinație a 
fost necesară datorită pereților 
adinei ai văii lui New River în 
locul unde este amenajat podul.

• EXODUL POPU
LAȚIEI DIN NEW YORK, 
în ultimii șase ani, New York-ul 
a fost părăsit de 442 000 locui
tori. După părerea sociologilor, 
cauza acestui exod o constituie 
agravarea continuă a probleme
lor «ocial-economice ale metro

polei, in primul rind șoma
jul, criminalitatea și inflația. 
Participanții la o anchetă între
prinsă de ziarul „New York Ti
mes" au răspuns în proporție de 
70 la sută că orașul nu este un 
loc în care ar dori să trăiască 
in continuare.

• SEXTUPLII _ patru 
fete și doi băieți — născuți du
minică la Leyda (Olanda) sint 
sănătoși, a anunțat marți me
dicul șef al spitalului universi
tar din acest oraș. Medicii au 
putut întrerupe administrarea de 
oxigen. Mama, Cornelia Nijssen, 
in vîrstă de 28 de ani, care știa 
In urma unei recente radiografii 
că va naște șase copii, va putea 
să părăsească spitalul la înce
putul lunii octombrie. Copiii o 
vor urma, unul cîte unul, după 
trei luni, a precizat medicul.

bine. si in însemnele 
ei trecute și in acumulări
le ei prezente. Bucovina 
solicită la tot pasul o Înaltă 
Cultură a vizualitâții.

Ochiului, cu deosebire, 
1 se oferă și i se dezvăluie 
meleagurile sucevene, în 
variatele lor bogății. Lumea 
vine să le contemple, din 
alte colțuri ale țării sau din 
alte colțuri ale lumii.

Densitatea monumentelor 
istorice și de artă dm județ 
a impulsionat moderniza
rea rețelei rutiere, dar 
la riadul ei le-a servit 
pe acelea de minune. 
Iată, de pildă, drumul care 
leagă Cimpulung Moldo
venesc de Rădăuți, prin 
Ciumîma și peste Obcina 
Mare, O lucrare dificilă 
de-a lungul a două decenii, 
care ar putea fi numi
tă un mic transfăgără- 
șan. prevestitor al celuilalt. 
Să nu uităm că cele opt o- 
rașe din județ, cărora li se 
vor adăuga trei în acest 
cincinal (Broșteni. Verești. 
Dolhasca), se află amplasa
te intr-un echilibru fericit, 
la distante aproximativ e- 
gale. ceea ce de asemenea a 
făcut necesară stabilirea u- 
nor bune legături între ele. 
prin căi ferate și șosele. Șo
selele. repet, mi s-au părut 
deosebit de Îngrijite, ca și 
orașele si satele prin care 
trec ; localități pe care vizi
tatorul le tine minte între 
altele datorită neobișnuitei 
revărsări de flori de-a lun- 
gul drumurilor și în fata
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DESCHIDEREA CELEI DE-A XXXII-A SESIUNI 
A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. B.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un apel la încetarea ostilităților din sudul Libanului • 
încheierea sesiunii Consiliului Central al O.E.P. • întrevederi 

americano-israeliene
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite 

din New York s-au deschis, marți seara, lucrările celei de-a XXXII-a 
sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.

În. pregătirea Conferinței Uniunii 
Interparlamentare

In cadrul ședinței Inaugurale. La
zar Moisov (Iugoslavia) a fost ales 
președinte al noii sesiuni. înlocuin- 
du-1 în această funcție pe Shirley 
Amerasinghe (Sri Lanka).

Actuala sesiune urmează să hotă
rască admiterea în Organizația Na
țiunilor Unite, la recomandarea Con
siliului de Securitate, a Republicii 
Socialiste Vietnam si a Republicii 
Djibouti, ca al 148-lea si. respectiv, 
al 149-lea membru al organizației. 
Delegația Republicii Socialiste Viet
nam este condusă de vicepremierul 
si ministrul afacerilor externe Ngu
yen Duy Trinh.

Pe agenda celei de-a XXXII-a se

O. N. U. - CHEMATĂ SĂ ACORDE O ATENȚIE SPORITĂ 
COOPERĂRII ECONOMICE INTRE TOATE STATELE

Cea de-a XXXI-a sesiune ordinară 
a Organizației Națiunilor Unite, pre
lungită cu încă o săptămînă — 13—20 
septembrie a.c. — în vederea evaluă
rii rezultatelor Conferinței asupra co
operării economice internaționale de 
la Paris, s-a încheiat în cursul nopții 
de luni spre marți. întrucît nu a fost 
posibil să se ajungă la un consens 
asupra proiectului de rezoluție al 
„Grupului celor 77“ — conținînd con
cluziile țărilor în curs de dezvoltare 
asupra „dialogului Nord-Sud“ — s-a 
convenit ca această chestiune să fie 
examinată, din nou. in cursul lucră

Declarațiile secretarului general al Națiunilor Unite
In cadrul unei conferințe de presă 

organizate la sediul O.N.U.. secreta
rul general. Kurt Waldheim, a apre
ciat că demersurile si convorbirile ce 
vor avea loc în următoarele săptă- 
mîni. cu ocazia sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U.. vor juca un rol po
zitiv în convocarea Conferinței de 
pace de la Geneva în problema Ori
entului Mijlociu si în reglementarea 
crizei din regiune. El a adăugat că

Constituirea Partidului 
Poporului Mexican

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — In cadrul celei de-a Vl-a 
Adunări Naționale a Partidului Popu
lar Socialist, participanții la lucrări 
au hotărît constituirea Partidului Po
porului Mexican (P.P.M.). condus de 
Alejandro Gascon Mercado. Arătînd 
că lozinca-program a noii formațiuni 
politice este „Pentru unitatea poporu
lui. pentru socialism", liderul P.P.M. 
a precizat că organizația este „un 
partid marxist-leninist. care pune la 
baza activității sale principiile cen
tralismului democratic si internațio
nalismului proletar si care va promo
va relații de prietenie cu forțele de
mocratice si iubitoare de pace din în
treaga lume". Partidul Poporului Me
xican — a spus Alejandro Gascon 
Mercado — luptă pentru organizarea 
ei conducerea clasei muncitoare me
xicane, pentru consolidarea relațiilor 
cu partidele comuniste. El a arătat, 
totodată, că noul partid se pronunță 
pentru realizarea unității electorale a 
forțelor de stingă mexicane, pe baza 
unei platforme comune, iar pe plan 
extern, pentru Întărirea prieteniei cu 
țările socialiste.

Constituirea Partidului Poporului 
Mexican a fost salutată de Partidul 
Comunist Mexican si de alte organi
zații politice si sindicale progresiste 
din tară.

Duipă cum se știe, lumea contem
porană este confruntată cu o serie 
de probleme complexe privind asi
gurarea resurselor necesare dezvol
tării economice. între care problemele 
materiilor prime, ale energiei, ale 
apei. Dat fiind faptul că aceste resur
se nu sînt în cantități nelimitate pe 
Terra, se pune cu stringentă pe plan 
mondial, ca și pe planul diferitelor 
țări, problema stăvilirii fenomenelor 
de risipă, a înlocuirii unor resurse cu 
altele mai abundente, a găsirii de 
procedee noi care să tină seama de 
penuria existentă sau posibilă. Desi
gur, toate acestea sînt probleme pe 
care știința și tehnica modernă le 
pot soluționa dacă îșl concentrează 
eforturile în direcții corespunzătoare 
cerințelor progresului tuturor națiu
nilor.

In acest context, de o acuitate deo
sebită sînt problemele pe care le ri
dică ENERGETICA, al cărei rol este 
bine cunoscut în ce privește dezvol
tarea civilizației moderne. Conștientă 
de această importanță excepțională a 
energeticii, România a făcut și face 
eforturi considerabile pentru fructifi
carea tuturor resurselor de care dis
pune în vederea creșterii potențialu
lui său In acest domeniu și, concomi
tent, a întreprins măsuri pentru gos
podărirea rațională și economisirea 
energiei. „Energetica — arăta to
varășul NICOLAE CEAUSESCU — 
reprezintă un factor dinamizator, de 
importanță vitală, al vertiginoasei re
voluții tehnico-științifice care se des
fășoară pe plan mondial. Căutarea de 
noi și noi resurse de energie, valorifi
carea cu eficientă maximă a celor 
existente, folosirea energiei în dome
nii tot mai largi ale vieții economice 
și sociale reprezintă astăzi preocu
pări primordiale pentru fiecare na
țiune care vrea să prospere, care do
rește să participe la marea competi
ție a lumii contemporane".

Potrivit studiilor întocmite de spe
cialiști, omenirii l-ar mai rămîne un 
răgaz de 135 de ani înainte de epui
zarea principalilor combustibili ai 
Terrel, în condițiile actualelor rezer
ve cunoscute și ale actualului ritm 
de consum. Răgazul s-ar putea mări 
cu încă 580 de ani, dacă în acest 
calcul statistic teoretic s-ar ține sea
ma de rezervele de materii prime 
energetice ce vor putea fi exploatate 
grație viitoarelor cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice.

Prin urmare, planeta noastră ișl 
are limitele sale în ce privește sur
sele de energie cunoscute. Aceasta nu 
înseamnă Insă că problema asigu
rării necesarului de energie este in
solubilă.

Prima concluzie care se impune 

siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
se află 126 puncte, dintre care se de
tașează. prin importantă și deosebita 
lor actualitate, chestiunile privind 
necesitatea efectuării dezarmării ge
nerale si totale, în primul rînd nu
cleare, diminuarea decalajelor eco
nomice dintre statele bogate si cele 
sărace și. în legătură cu aceasta, ne
cesitatea inițierii procesului de revi
zuire a strategiei internaționale a 
dezvoltării pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru instituirea unor 
noi raporturi intre state, bazate pe 
egalitate și respect reciproc.

Pe lingă problemele de ordin ge

rilor celei de-a XXXII-a sesiuni a A- 
dunării Generale. Deși la reuniunea 
de la Paris nu s-au înregistrat pro
grese, țările occidentale au apreciat 
pozitiv negocierile desfășurate.

în discursul de închidere, președin
tele în funcțiune al Adunării. Hamil
ton Shirley Amerasinghe. a declarat 
că o problemă de o asemenea im
portantă și de un interes vital pentru 
toate țările membre ale O.N.U. tre
buie în mod obligatoriu examinată în 
cadrul organizației internaționale.

Vorbind în numele „Grupului celor 
77", ambasadorul pakistanez, Iqbal 

problema garantării dreptului palesti- 
nenilor la autodeterminare si la o pa
trie proprie reprezintă un element 
crucial în rezolvarea conflictului.

Reafirmîndu-și părerea de rău față 
de lipsa unor progrese semnificative 
ce privesc rezolvarea problemelor 
Africii australe, unde situația rămîne 
„explozivă si primejdioasă". Kurt 
Waldheim a declarat că speră ca vii
toarele contacte ce vor fi prilejuite

Participant la importante reuniuni evidențiază :

IMPERATIVUL CREĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE
INTERNATIONALE

V

Ideea necesității restructurării relațiilor economice internaționale 
constituie tot mai des principala temă a unor importante reuniuni și 
dezbateri din cadrul unor organisme, cu caracter regional sau mondial, 
in cadrul cărora personalități politice subliniază deopotrivă răspunderea 
națiunilor industrializate fi a țărilor in curs de dezvoltare in edificarea 
unor raporturi interstatale' juste fi echitabile, a unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La Tunis s-au deschis lucrările 
unui seminar avînd ca temă „Soli
daritatea pentru un sistem mai bun 
de schimburi internaționale", la care 
iau parte aproape 200 de delegați 
din diferite țări ale lumii.

La deschidere, ministrul tunisian al 
economiei naționale. Abdelaziz Las- 
ram, a subliniat necesitatea edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe dreptul fiecărei țări 
asupra bogățiilor sale, asupra resur
selor naturale și activităților econo
mice, precum și imperativul unei 
cooperări internaționale în favoarea 
dezvoltării. El a arătat că potențialul 
economic, tehnologic și uman al sta
telor industrializate si cel al țărilor 
în curs de dezvoltare sînt comple
mentare, iar interesele acestor gru
puri de state nu pot fi decît comune.

Vorbitorul a menționat că țara sa 
susține ideea creării unui centru in
ternațional pentru pregătirea de ca
dre tehnice necesare țărilor in curs 
de dezvoltare.

este aceea că se simte nevoia impe
rioasă ca oamenii să fie mai rațio
nali în exploatarea și consumarea 
combustibilului, îndeosebi a petrolu
lui și gazelor, a energiei în gene
ral. Un strigăt străbate meridianele : 
FOLOSIȚI RAȚIONAL RESURSELE 
ENERGETICE !

Aceste preocupări figurează și pa 
ordinea de zi a celei de-a X-a Con
ferințe mondiale a energiei, ale că
rei lucrări au început la 19 septem
brie la Istanbul. La acest for mon
dial participă circa 3 000 delegați din 
numeroase țări. între care și

O PREOCUPARE PRIMORDIALĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL, 
O CERINȚĂ A PROGRESULUI GENERAL AL TUTUROR NAȚIUNILOR

FOLOSIREA RAȚIONALĂ
A RESURSELOR ENERGETICE

România. Tema centrală a conferin
ței este „Disponibilitatea și utilizarea 
rațională a resurselor de energie", 
în legătură cu această temă au fost 
întocmite numeroase rapoarte, gru
pate in următoarele diviziuni : dez
voltarea resurselor energetice clasi
ce ; gospodărirea energiei ; conversia 
energiei primare :. resurse energeti
ce neconvențlonale.

Cele mai recente statistici aprecia
ză că resursele de combustibili fosili 
(cărbune, țiței și gaze naturale) ale 
omenirii sînt cuprinse între 10 000 si 
25 000 miliarde tone combustibil con
vențional, din care însă numai o 
parte (potrivit unor opinii, abia circa 
1 300 miliarde tone) ar fi exploata
bile la prețuri economice. Acestora 
li se adaugă potențialul hidroenerge
tic — însumînd 33 000 kWh/an — 
care, la nivelul actual al tehnicii, 
reprezintă cea mai importantă dintre 
resursele energetice inepuizabile ale 
globului.

Energia nucleară este considerată 
în prezent ca principala alternativă, 
imediat disponibilă, pentru asigura- 

neral, vor fl supuse dezbaterii ches
tiuni privind situația existentă într-o 
serie de zone ale globului in care 
continuă să se înregistreze o atmos
feră de tensiune și conflict. In 
acest cadru, un loc central îl vor o- 
cupa dezbaterile consacrate situației 
din Orientul Mijlociu în contextul 
ultimelor evoluții intervenite în zo
nă, precum si al eforturilor între
prinse pentru soluționarea politică a 
conflictului.

Dezbateri intense se așteaptă să aibă 
loc în legătură cu punctul de pe 
agenda provizorie privind problema 
lichidării vestigiilor colonialismului, 
care se referă în esență la identifi
carea măsurilor concrete susceptibile 
să conducă la lichidarea ultimelor 
bastioane ale colonialismului din su
dul Africii.

Akhund, a subliniat că toți partici- 
pantii nutresc convingerea că „dialo
gul Nord-Sud" trebuie să continue în 
cadrul O.N.U. El a reamintit propu
nerea „Grupului celor 7T“ privind con
vocarea unei sesiuni speciale a 
O.N.U.. pină cel mai tîrziu in 19S0, 
consacrată examinării progreselor 
realizate în edificarea noii ordini e- 
conomice Internationale si adoptarea 
unor măsuri de natură să promoveze 
progresul economic ai țărilor in curs 
de dezvoltare sl cooperarea economi
că internațională.

de sesiunea Adunării Generale să 
ofere imboldul necesar realizării de 
progrese. Pe de altă parte, secretarul 
general al O.N.U. si-a exprimat pro
funda îngrijorare cu privire la con
flictul dintre Etiopia și Somalia, 
apreciind că ultimele evenimente in
tervenite în estul Africii sînt foarte 
serioase pentru această regiune și 
pentru situația internațională în ge
neral.

In orașul Italian Rimini se desfă
șoară o conferință consacrată rela
țiilor dintre țările vest-europene șl 
cele arabe. Luînd cuvintul, președin
tele Băncii Arabe pentru Dezvoltarea 
Economică a Africii. Chedli Ayari. a 
subliniat că guvernele și partidele 
politice din Europa occidentală tre
buie să adopte o poziție clară împo
triva colonialismului șl rasismului 
Si. totodată, să se pronunțe în fa
voarea drepturilor poporului pales- 
tinean.

In cuvintul său, Sartaj Aziz, direc
tor executiv adjunct al Consiliului 
Mondial al Alimentației, după ce a 
acuzat protecționismul care se mani
festă în țările dezvoltate, a propus 
crearea unui fond în valoare de 12 
miliarde dolari, destinat nu numai 
furnizării de ajutoare, ci si creării 
unor mecanisme de colaborare pe 
bază de egalitate.

Reprezentantul algerian, E. Castel, 
a relevat necesitatea ca „O.N.U. să 
ia in discuție problema instituirii unei 
noi ordini internaționale".

rea uriașelor cantități de energie ce
rute de mersul înainte al omenirii, 

înlăturîndu-se ideea unei iminente 
stopări a dezvoltării economice in
tr-un viitor apropiat sau mai înde
părtat din cauza lipsei de energie, 
cercetările științifice pe plan mondial 
se concentrează tot mai mult asupra 
descoperirii unor surse noi, accesi
bile de energie. Paralel cu extinde
rea folosirii energiei nucleare, un loc 
aparte îl ocupă cercetările pentru 
valorificarea energiei solare, eoliene 
și geotermice, a energiei valurilor și 
mareelor, a curenților de aer și de 

apă. Toate acestea sînt aspecte ce 
vor fi abordate la cea de-a X-a Con
ferință mondială a energiei, pentru 
a se putea evalua cit mai precis po
sibil perspectivele de viitor.

Studierea „dosarului energiei" în
vederează că problema este compli
cată de faptul că rezervele mondiale 
de combustibil sînt inegal distribuite 
pe glob. Așa, de pildă, circa 56 la 
sută din rezervele sigure de țiței se 
găsesc concentrate in Orientul Mij
lociu, într-o regiune reprezentind 
numai 1 la sută din suprafața globu
lui. Pe de altă parte, datele statistice 
subliniază faptul că principalele be
neficiare și, totodată, cele mai mari 
consumatoare de energie sînt statele 
industrializate, în timp ce majorita
tea țărilor in curs de dezvoltare fo
losesc cantități minime de energie. 
Inechitatea situației existente este 
evidențiată de următoarele date : 
țările în curs de dezvoltare, care nu
mără în prezent 50 la sută din popu
lația globului, nu beneficiază decît 
de 15 Ia sută din totalul energiei con-

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a dat marți publicității o 
declarație în care îsi exprimă îngri
jorarea cresdndă fată de situația din 
sudul Libanului. „Informații recente 
din surse O.N.U. si alte surse indică 
o creștere atît a tensiunii, cîit si a in
tensității luptelor. Evident, se spune în 
declarație, escaladarea ostilităților în 
sudul Libanului are implicații inter
naționale considerabile în contextul 
mai larg al problemei Orientului Mij
lociu. Intr-un moment cînd se depun 
eforturi susținute pentru a se găsi o 
modalitate de reluare a procesului 
de negocieri asupra Orientului Mijlo
ciu. este deosebit de important ca 
toate părțile să manifeste maximum 
de autocontrol". In încheierea decla
rației. secretarul general a adresat 
un apel tuturor părților implicate să 
înceteze ostilitățile si să se abțină de 
la tot ceea ce ar putea să agraveze 
situația în sudul Libanului.

DAMASC 20 (Agerpres). — La Da
masc s-a încheiat sesiunea Consiliu
lui Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Au fost exami
nate aspecte ale situației din Orien
tul Mijlociu, printre problemele abor
date aflîndu-se cele privind situația 
actuală din teritoriile arabe ocupate 
de Israel și cea din 6udul Libanului.

DAMASC 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al Assad, l-a 
primit pe Cămile Chamoun. liderul 
Partidului Național Liberal si pre

PREOCUPĂRI ECONOMICO-SOCIALE 
ÎN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE■

CARACAS. — Președintele Vene- 
zuelei, Carlos Andres Perez, a subli
niat, intr-o cuvintare ținută in ora
șul Barquisimento, importanța deo
sebită ce se acordă dezvoltării agri
culturii venezuelene, ramură de bază 
a economiei naționale. Referindu-se 
la măsurile adoptate de guvernul 
venezuelean în acest scop, el a pre
cizat că investițiile destinate agricul
turii, în ultimii trei ani, au depășit 
20 000 milioane bolivari. Totodată, 
băncilor locale li se cere să consacre 
20 la sută din creditele lor pentru 
agricultură și creșterea vitelor.

LIMA. — în localitatea peruană 
Piura a fost instalată o centrală te
lefonică semiautomată, care dispune 
de o capacitate de 30 000 linii. Tot
odată, in contextul eforturilor între

Sesiunea Consiliului economic și social arab
CAIRO 20 (Agerpres). — Marți 

s-au deschis, la sediul Ligii Arabe 
din Cairo, lucrările celei de-a 23-a 
sesiuni a Consiliului economic si so
cial arab, cu participarea miniștrilor 
de finanțe si ai economiei. Sesiunea 
a fost inaugurată de Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
care, exprimînd satisfacția pentru 
realizările obținute oină îp. prezent in 
diferite domenii de statele membre.

PARIS

Reuniune a reprezentanților 
partidelor de stingă

PARIS 20 (Agerpres). — Marți 
dupâ-amiază a început la Paris 
reuniunea reprezentanților în Comi
tetul de legătură a delegațiilor Par
tidului Comunist Francez, Partidului 
Socialist Francez și Mișcării Radica
lilor de Stingă.

Charles Fitermann, pentru P.C.F., 
Pierre Beregovoy pentru P.S.F. și 
Franțois Loncle pentru radicalii de 
stingă au fost însărcinați de parti
dele lor cu pregătirea reuniunii la 
nivel înalt a partidelor stîngii fran
ceze care va avea loc miercuri.

sumate pe plan mondial, se arată în- 
tr-un raport prezentat ieri la cea de-a 
X-a Conferință mondială a ener
giei. Din producția mondială de pe
trol. America de Nord consumă 33 la 
sută; Europa occidentală, care produce 
aproape 1 La sută, consumă 27 la sută ; 
Japonia produce 0,04 la sută și con
sumă 10 la sută. In schimb. America 
Latină, care produce 10 la sută, con
sumă numai 6 la sută, iar Orientul 
Mijlociu și Africa, care produc îm
preună peste 45 la sută, consumă 
abia 4 la su*tă.
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Agravarea decalajelor dintre state- 

ie dezvoltate și „lumea a treia", di
ficultățile tot mai serioase care con
fruntă țările în curs de dezvoltare 
cărora le lipsesc materiile prime și 
resursele energetice necesare au im
plicații nu numai pe plan intern. în 
viața economică și social-politică a 
țărilor respective, dar afectează evo
luția economică generală, cauzind 
grave dezechilibre, fenomene de cri
ză, cum sînt acelea prin care trec 
statele occidentale în prezent. înseși 
țările dezvoltate au început să înțe
leagă „limitele" posibilităților de a- 
sigurare cu resurse energetice și ma
terii prime, în special după cri
za din 1973 și, ca urmare, pun în 
mod acut problema găsirii unor so
luții valabile, de durată. Or, aceas
ta nu se poate înfăptui decît in con
textul general al eforturilor îndrepta
te spre lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Așa cum arată experiența Româ
niei, a altor state în curs de dez
voltare, rolul hotăritor in procesul

ședinte al Frontului Libanez, aflat 
într-o vizită la Damasc, cu care a 
avut o convorbire. La sfirsitul între
vederii. Chamoun a declarat că dis
cuțiile s-au purtat asupra viitorului 
relațiilor siriano-libaneze în toate 
domeniile. '

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Aflat în vizită oficială la Washing
ton. ministrul afacerilor externe al 
Israelului. Moshe Dayan, a fost 
primit la Casa Albă de președintele 
Jimmy Carter si a conferit cu vi
cepreședintele Walter Mondale. se
cretarul de stat, Cyrus Vance, și cu 
consilierul pentru problemele secu
rității naționale. Zbigniew Brze
zinski.

Purtătorul de cuvînt prezidențial. 
Jody Powell, a declarat că cele două 
părți au exprimat puncte de vedere 
divergente asupra problemei partici
pării palestinenilor la viitoarele con
vorbiri de pace, inclusiv la Confe
rința de la Geneva, si a hotărîrii 
guvernului israelian de a plasa așe
zări ne malul vestic al Iordanului.

In următoarele două săptămîni. la 
Washington urmează să sosească mi
niștrii de externe ai Egiptului. Si
riei si Iordaniei pentru convorbiri in 
problema perspectivelor de convoca
re a Conferinței de la Geneva, con
tactele urmînd să fie continuate la 
New York, cu prilejul lucrărilor se
siunii Adunării Generale a O.N.U. — 
menționează agenția United Press 
International.

prinse în direcția dezvoltării teleco
municațiilor pe plan național, între
prinderea „Compania Peruana de 
Telefonos" va proceda la instalarea 
a 27 000 noi linii în capitala tării. 
Lima,

ADEN. — Programul de dezvoltare 
social-economică a Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului pre
vede investiții substanțiale pentru 
dezvoltarea învățămîntului. In țară 
se înfăptuiește programul de gene
ralizare a învățămintului primar. In 
vreme oe în anul școlar 1972/1973 au 
fost înscriși 181 000 elevi. în anul 
școlar 1978/1979 acest număr se va 
dubla. Pentru realizarea acestui plan 
vor fl construite cîteva sute de școli 
noi.

a subliniat necesitatea de a se de
pune în continuare eforturi centru 
dezvoltarea industriei si a agricultu
rii, precum si necesitatea dezvoltării 
cooperării între statele arabe. El a 
reamintit apoi că viitoarea conferință 
a miniștrilor arabi ai afacerilor ex
terne, ce se va desfășura la Tunis, la 
12 noiembrie, va pregăti cea de-a 
opta reuniune arabă la nivel înalt.

Campania 
electorală 

din Pakistan
ISLAMABAD 20 (Agerpres). — A- 

proximativ 30 000 de persoane au 
participat luni, la Rawalpindi, la pri
mul mare miting organizat in ca
drul campaniei pentru alegerile le
gislative din luna octombrie de 
Partidul Poporului al fostului prim- 
ministru. Zulfikar Aii Bhutto.

Pe de altă parte, Begum Nusrat 
Bhutto, soția fostului prim-ministru 
pakistanez Zulfikar Aii Bhutto, a a- 
dresat o cerere Curții Supreme din 
Rawalpindi în care protestează îm
potriva deținerii soțului său si a ce
lorlalți zece conducători ai Partidu
lui Poporului.

recuperării rămîneril in urmă pe 
plan economic și social îl au munca 
și eforturile fiecărui popor, mobili
zarea tuturor resurselor sale materia
le șl umane, în scopul creșterii for
țelor de producție. In acest sens, tot 
mai multe state din Africa, Asia și 
America Latină au întreprins măsuri 
în direcția lichidării treptate a de
pendenței lor economice de monopo
lurile străine în domeniul energiei, 
au adoptat măsuri de întărire a su
veranității asupra resurselor lor ma
teriale, inclusiv energetice, au înfăp
tuit naționalizări totale sau parțiale, 

trecînd sub control național exploa
tarea, prelucrarea și comercializarea 
bogățiilor energetice.

Desigur, progresele realizate de ță
rile în curs de dezvoltare ar fi fost 
și mai mari dacă s-ar fi asigurat un 
acces larg, neîngrădit al tuturor po
poarelor la cuceririle științei și teh
nicii contemporane. Tocmai de a- 
ceea țara noastră se pronunță 
și acționează pentru o largă coo
perare internațională in acest do
meniu. România a subliniat în re
petate rînduri necesitatea formulării 
unor principii care să guverneze acti
vitatea și cooperarea statelor în do
meniile materiilor prime și dezvol
tării. să asigure dreptul statelor lipsite 
de materii prime și energie de a bene
ficia, fără discriminare, pe bază de a- 
corduri avantajoase, de resursele ne
cesare dezvoltării lor economice și so
ciale. precum și imperativul ca si
tuația din domeniul materiilor prime, 
surselor de energie, dezvoltării și, in 
general, din relațiile economice inter
naționale să nu fie folosită, în nici

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 
au început lucrările celei de-a 175-a 
sesiuni a Comitetului Executiv al 
Uniunii Interparlamentare. Sînt 
dezbătute probleme legate de pregă
tirea celei de-a 64-a Conferințe a 
Uniunii Interparlamentare.

5,7 milioane șomeri înregistrați 
în tarile Pieței comune■ •

„Tendința de creștere a șomajului nu dă semne de modificare tn viitorul 
apropiat", a declarat Gaston Geens, președintele Consiliului miniștrilor de 
finanțe din țările Pieței comune. La încheierea unei reuniuni a miniștrilor 
de finanțe din statele membre al C.E.E., Geens a precizat că în cele nouă 
țări ale Pieței comune există, la ora actuală, 5,7 milioane șomeri înregis
trați — NIVELUL CEL MAI RIDICAT DIN ULTIMII APROAPE 30 DE ANI. 
Geens a arătat, de asemenea, că ultimul raport asupra producției industriale 
în C.E.E. indică, în luna mai, o scădere de 2,5 la sută fată de ianuarie a.c.

AFRICA AUSTRALĂ
„Luptăm pentru independență și democrație, 

pentru lichidarea imperialismului 
și colonialismului"

declară secretarul general al Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Mișcarea de eliberare din Zimbabwe 
respinge integral propunerile britani
ce de soluționare a conflictului din 
Rhodesia, a declarat la Stockholm, 
unde efectuează o vizită. Robert Mu
gabe. secretar general al Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.). 
„Noi nu am luat armele în mină 
pentru a întări puterea colonială a 
guvernului britanic", a spus liderul 
Z.A.N.U.

Miting la Johannesburg împotriva atrocităților 
regimului rasist

O deputată sud-africană cere demiterea ministrului poliției 
și justiției

PRETORIA 20 (Agerpres). — A- 
proximatlv 2 000 de persoane au 
participat la un miting ce a avut 
loc în orașul Johannesburg, pentru 
a-si exprima protestul în legătură cu 
moartea liderului tineretului de cu
loare. Steve Biko. survenită într-una 
din închisorile regimului rasist din 
R.S.A.. in condiții neelucidate încă. 
Luînd cuvintul în cadrul mitingului. 
Helen Suzman, deputată din partea 
opoziției, a cerut demiterea minis
trului sud-african al politiei si jus
tiției. J. Kruger, pentru refuzul a- 
cestuia de a deschide o anchetă in 
cazul militantului de culoare Steve 
Biko si a condamnat așa-zisa legis
lație a regimului rasist, al cărei scop 
este întemnițarea patriotilor africani. 
Helen Suzman a reamintit că multi 
militanti au decedat, asemenea lui 
Steve Biko. în temnițele regimului

agențiile
transmit :

Convorbiri mongolo-bul- 
gOre*  •I'-lmiaaShiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, l-a primit 
marți ne Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, aflat într-o 
vizită oficială de prietenie în R.P. 
Mongolă. A avut loc o convorbire in 
probleme ale relațiilor bilaterale. 
Marti a avut loc. de asemenea, o 

un fel, drept mijloc de presiune sau 
amestec în treburile interne ale altor 
state.

In concepția țării noastre, una din 
componentele de bază ale edificării 
noii ordini economice internaționale 
este realizarea unui raport just in
tre prețurile materiilor prime și ale 
produselor industriale — ceea ce are 
o însemnătate deosebită în ce pri
vește soluționarea problemei ener
giei. Aceasta ar însemna crearea de 
condiții echitabile atit pentru dețină
torii de materii prime, cît și pentru 
producătorii industriali, impulsionînd 
astfel dezvoltarea economică gene
rală, progresul tuturor popoarelor.

O altă caracteristică remarcabilă a 
zilelor noastre o constituie preocu
parea tot mai accentuată de a se e- 
conomisi energia, de a se găsi noi 
resurse, noi căi de înlocuire a com
bustibililor clasici. Un rol major se 
acordă progresului tehnologic și per
fecționării structurilor industriale in 
scopul reducerii consumului de e- 
nergie și materii prime. In numeroase 
state, inclusiv cele dezvoltate din 
punct de vedere economic, s-au în
tocmit programe de economisire a 
energiei și se manifestă preocupare 
pentru asigurarea de noi resurse ener
getice. Așa, de pildă, zilele trecute, 
Senatul S.U.A. a aprobat partea din 
programul energetic al Administrației 
referitoare la conservarea energiei. 
Potrivit prevederilor, după anul 1980 
se interzice punerea in circulație a 
oricărui tip de automobil care va 
avea un consum de benzină excesiv. 
De asemenea, sînt preconizate mă
suri privind îmbunătățirea gradului 
de etanșeitate a locuințelor și folo
sirea pe scară mai largă a energiei 
solare, printre altele pentru încălzi
rea clădirilor aparținînd instituțiilor 
guvernamentale și publice.

Totodată, oamenii de știință, spe
cialiștii din domeniul energiei iși 
alătură glasul la cererile opiniei pu
blice mondiale. privind necesitatea 
convertirii resurselor folosite astăzi 
pentru inarmare in scopul dezvoltă
rii economico-sociale, fapt care ar 
oferi soluții de durată și la o serie 
de probleme acute legate de criza 
materiilor prime și a energiei.

Interesul cu care este urmărită 
Conferința mondială a energiei de
curge din convingerea că ea poate și 
trebuie să aducă o contribuție de 
seamă la elucidarea „dosarului ener
giei", la eforturile în direcția lichi
dării decalajelor și edificării unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale, spre binele, progresul și 
fericirea întregii omeniri.

Nicolae PLOPEANU

După cum informează agenția 
B.T.A., la lucrările conferinței parti
cipă reprezentanți ai grupurilor na
ționale interparlamentare, precum și 
observatori din partea O.N.U. și a- 
gențiilor specializate ale Organizației 
Națiunilor Unite, a altor organizații 
internaționale și regionale.

Mugabe a expus poziția Frontului 
Patriotic Zimbabwe asupra propune
rilor anglo-americane în cursul unor 
convorbiri cu ministrul de externe 
suedez. Karin Soeder. După Întreve
dere. el a declarat : „Ne-am rid .» 
la luptă pentru a ne cuceri 
nendenta și a lichida imperialismul 
si colonialismul. Victoria înseamnă 
pentru noi independentă șl democra
ție. Structurile imperialismului tre
buie să dispară in întregime din A- 
frica australă".

rasist si că sute de alti patriot! a- 
fricani se află in închisorile din 
R.S.A.

Participant!! la miting au adoptat 
în unanimitate rezoluții cerând de
miterea lui Kruger.

★
Premierul guvernului rasist »ud- 

african. John Vorster. a anuntat, 
marți, hotărîrea regimului său de a 
chema la 30 noiembrie la urne pe 
alegătorii albi din Republica Sud- 
Africană în cadrul unui scrutin anti
cipat.

Numai 4.2 milioane de albi din 
populația de 25.4 milioane a Repu
blicii Sud-Africane au drept de vot. 
Cei 18 milioane de negri. 727 000 asia
tici si 2.37 milioane de mulatri nu 
pot, in virtutea legislației rasiste a 
regimului de la Pretoria, să participe 
la scrutin.

de presă

întrevedere între Stanko Todorov si 
Jambin Batmunh. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole.

Comunicatul comun publi~ 
cat la Phenian, la încheierea vizitei 
în R.P.D. Coreeană a delegației de 
partid si guvernamentale din Guineea 
Ecuatorială, condusă de Masie Ngue- 
ma Biyogo Negue Ndong, președinte 
de onoare al Comitetului Central ai 
Partidului National Unit al Oa
menilor Muncii din Guineea Ecua
torială, președintele Republicii Gui
neea Ecuatorială, exprimă satisfac
ția ambelor părți pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si cooperare 
între cele două popoare, transniite 
agenția A.C.T.C. Guineea Ecuato,' îi- 
iă, șe arată în comunicat, expri 
sprijinul său si solidaritatea totală 
cu poporul coreean in lupta pentru 
reunificarea independentă si pașnică 
a patriei si subliniază că problema 
reunificării Coreei trebuie să fie so
luționată de poporul coreean însusi.

In cadrul manifestărilor prile
juite de centenarul Independen
ței de stat a României, la pri
măria orașului Manila a fost or
ganizată o expoziție de foto
grafii si montaje prezentind 
momente ale luptei pentru in
dependentă a poporului român 
si aspecte ale activității pre
zente din tara noastră in di
verse domenii. Au rostit alocu
țiuni ambasadorul României in 
Republica Filipine, Filip Tomu- 
lescu, primarul orașului Manila 
si președintele Asociației orașe
lor înfrățite, care au reliefat 
semnificația momentului istoric 
al proclamării independenței 
României si au evidențiat 
cursul ascendent al relațiilor 
româno-filipineze pe multiple 
planuri.

Congresul P.S.D. din Da
nemarca a reales pe primul mi
nistru Anker Joergensen în funcția 
de președinte al acestei formațiuni 
politice. Ministrul transporturilor în 
actualul guvern. Kjeld Olesen. a fost 
reales vicepreședinte el partidului.

Desemnarea de candidați 
pentru alegerile generale 
în Costa Rica.Partidul de «uver- 
nămînt din Costa Rica — Eliberarea 
Națională — si-a desemnat candida- 
tii în alegerile generale de anul vii
tor la funcțiile de deputațl, ratifi- 
cînd. totodată, desemnarea lui Luis 
Alberto Monge drept candidat al 
partidului la funcția supremă în stat. 
Observatorii opinează că șansele re
prezentanților „Eliberării Naționale" 
de a cistiga in alegeri sint reale.

Două avioane de tip 
„Phantom", «Părtinind forțelor 
americane staționate în R.F.G.. g-au 
prăbușit marți, in apropiere de lo
calitatea Schoemberg. După toate 
probabilitățile, cele două aparate s-au 
ciocnit în zbor. Un pilot și-a pier
dut viata, iar alti trei au fost grav 
răniți.


