
PR!MIRl LA TOVARĂȘUL 
NSCOLAE CEAUȘESCU

Mareșalul V. G. Kulikov
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

T ov a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, 
secretar general. al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, a primit.

joi, 22 septembrie, pe V. G. Kulikov, 
comandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
lă Tratatul de la Varșovia, mareșal 
al Uniunii Sovietice, aflat intr-o 
vizită in țara noastră.

La Întrevedere a participat ge
neral-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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MUNCITORUL DE AZI
producător

proprietar

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi la amiază, 

■ pe dr. Josef Staribacher. ministrul 
federal al industriei, comerțului și 
meseriilor din Austria, președintele 
părții austriece în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică și cooperare industrială .4i 
tehnică, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la București.

La primire au participat loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții 
române în comisie, si 
șescu. șeful Agenției 
Republicii Socialiste. 
Viena.

Marin Ceau- 
economice a 
România la

A fost de fată -.mbasadorul Aus
triei la București, di’. Franz Wunder- 
baldinger.

în timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la sta
diul actual și perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale. con- 
statindu-se cu satisfacție evoluția lor 
favorabilă, pe multiple planuri, in 
interesul și avantajul reciproc, al 
cauzei păcii. înțelegerii și cooperării 
internaționale. în acest context s-a 
subliniat că întîlnirile la nivel înalt 
româno-austriece au adus o contri
buție de primă importantă la adin- 
cirea și diversificarea colaborării din
tre România și Austria. S-a apreciat 
că există reale posibilități pentru iri

tensificarea și adîncirea colaborării 
româno-austriece în ramurile de bază 
ale industriilor celor două țări, pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale și extinderea co
operării. S-a arătat că în cadrul se
siunii Comisiei mixte guvernamen
tale au fost 
versificare a 
și cooperării 
dustriale din ________ ____

în timpul întrevederii a fost expri
mată hotărirea României și Austriei 
de a-și aduce» în continuare, con
tribuția activă la cauza securității 
europene, la colaborare si pace in 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

stabilite măsuri de di- 
schimburilbr comerciale 
între întreprinderi in- 
eele două țări.

beneficiar
Muncind mai bine, gospodărind mai bine avuțiile țării

asigurăm creșterea continuă a propriei bunăstări
înflorirea și progresul patriei

Dintotdeauna, muncitorii și țăra
nii. oamenii muncii au fost produ
cătorii bunurilor materiale, ai mijloa
celor de producție, făuritorii avuției 
sociale. $i, de aproape trei decenii — 
de cind clasa muncitoare, sub condu
cerea partidului, a înfăptuit actul re
voluționar al naționalizării, act fun
damental pentru destinele Româ
niei —■ muncitorii au devenit stăpinii 
avuțiilor pe care le produc, ai tuturor 
avuțiilor țării. Prin naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
alături de calitatea de producători — 
pe care au avut-o întotdeauna 
în decursul istoriei — oamenii 
muncii au dobindit-o și pe aceea 
de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. calitate de care fuseseră frus
trați de-a lungul secolelor de clasele 
exploatatoare. Producători si proprie
tari ai mijloacelor de producție, ai a- 
vuției naționale, muncitorii au deve
nit, in mod firesc, beneficiarii roade
lor muncii lor, destinate să slujească 
progresului intregii societăți, imbu- 
nâtățirii condițiilor de viață ale fie
căruia și ale intregului popor.

Detinind. împreună cu întregul po
por, puterea politică si economică, 
clasa muncitoare, in frunte cu par
tidul ei comunist. îndeplinește cu suc
ces rolul de forță socială conducătoa
re în societatea noastră. în spiritul 
adincirii democrației socialiste pro
movată consecvent de către Partidul 
Comunist Român, muncitorii îsi spun 
cu hotărîre cuvîntul. participă efec-

tiv la conducerea întreprinderilor, ca 
si la conducerea treburilor statului, 
îsi exercită. în forme multiple si me
reu perfecționate, calitatea de pro
prietari si producători, de beneficiari 
ai muncii lor, asigurind prin munca 
lor plină de abnegație, prin spiritul 
de buni gospodari ai mijloacelor teh
nice și materiale din unitățile in care 
lucrează progresul economic și social 
necontenit al țării.

Oriunde ti-ai arunca azi privirile, 
vei vedea roadele minunate ale 
instaurării puterii de către clasa 
cea mai revoluționară a societății, 
dovezi ale capacității clasei munci
toare de a conduce si gospodări, in 
folosul întregii societăți, avuția națio
nală. în mîinile noastre se află astăzi 
combinatele și uzinele moderne, înzes
trate cu mașini si utilaje de inaltă 
tehnicitate, sîntem stăpinii unei avu
ții a cărei valoare este înzecită și în
sutită tată de aceea din anul naționa
lizării, iar realizărilor obținute, care 
inspiră legitimă mindrie si satisfac
ție. ti- se adaugă mtrspectivete-eran- 
dioase deschise de Congresul al 
XI-lea. de Programul partidului.

Ce înseamnă, in prezent, să fii pro
prietar si producător ? îndatoririle 
sociale care ne revin fată de prezen
tul si viitorul tării. în calitatea noas
tră de proprietari ai mijloacelor de 
producție, de producători si benefi
ciari a tot ceea ce înfăptuim sint si 
ele. indiscutabil, mult mai mari. As
tăzi. cind avem o dotare tehnică in-

comparabil mai inaltă fată de 
anul naționalizării, cind perspec
tivele dezvoltării noastre economice 
și sociale sint dintre cele mai luminoa
se, a fi proprietar și producător în
seamnă ca fiecare, la locul său de 
muncă, să acționeze cu energie și 
fermitate pentru gospodărirea rațio
nală a avuției naționale, pentru spo
rirea continuă a acesteia.

Este o caracteristică esențială, de 
bază, a întregii dezvoltări a societății 
noastre socialiste că. pe măsură ce 
creste avuția națională, sporesc si 
posibilitățile de ridicare a bunăstării 
generale. Cu cit producem mai mult, 
mai bine, mai eficient, cu atît 
avem mai mult ; altă Sursă de 
creștere a nivelului de trai nu există 
si nu poate exista în Societatea noas
tră socialistă. Dezvoltarea proprietății 
socialiste constituie izvorul bogăției 
societății noastre, baza trainică a pro
gresului economic și făuririi bună
stării întregului popor. Dar. superio
ritatea proprietății socialiste nu orx - 
reeză de la sine, in mod autofr. tt. 
Ea poate fi pusă în valoare Pe de
plin numai prin munca fiecărui 
membru al societății, chemat să ac
ționeze fără preget pentru buna 
gospodărire și dezvoltare a proprietă
ții socialiste, avutul de preț al intre
gului popor. ~ 
vem de 
lor de 
tori și 
ta îndatorire de a se acționa pretu-

Condiția pe care o a- 
proprietari ai mijloace- 
producție, de producă- 

beneficiari incumbă înal-

tindeni cu fermitate pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan, 
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii, buna intretinere a mij
loacelor de producție si utilizarea lor 
eu maximum de randament, pentru 
folosirea judicioasă a materiilor pri
me si materialelor, sporirea eficien
tei intregii activități — premisele 
unei înaintări tot mai rapide ne ca
lea progresului economic si bună
stării întregii noastre societăți, telul 
suprem al politicii partidului. în 
lumina cerințelor Codului etic, 
a înaltelor răspunderi care ne re
vin din calitatea de proprietari si 
producători, atitudinea înaintată fată 
de muncă si fată de avutul obstesc. 
combativitatea împotriva actelor de 
neglijentă, de încălcare a discipli
nei, de risipă, a oricăror manifestări 
care ar aduce prejudicii proprietății 
socialiste constituie, in toate sferele 
vieții economice și sociale, o ma
nifestare concretă a spiritului revo
luționar, militant, a patriotismului 
socialist in acțiune.

Construim societatea socialistă in 
epoca celor mai mari descoperiri ale 
științei si tehnicii, a desfășurării 
furtunoase a revolutivi tehnico-stiin- 
țifice contemporane. înfăptuim cinci
nalul revoluției tehnico-științifice. un 
cincinal care are ca o coordonată 
majoră tocmai creșterea puternică a 
forțelor de producție, ne ba’a incor-
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Vedere din Tulcea

Prin sporirea
productivității

PRODUSELE AGRICOLE
HRANA POPORULUI

să le depozităm și conservăm
cu toată grija,
Sute de mii de oameni ai muncii 

din agricultură. în sprijinul cărora au 
venit angajați din instituții și unită
țile economice, studenți si elevi, 
muncesc de zor la strînsul. transpor
tul șl depozitarea recoltei acestui an. 
Pină la această dată, produsele de pe 
șute de mii de hectare au fost puse la 
adăpost în magazii si silozuri sau au 
fost livrate industriei alimentare în 
vederea prelucrării. Este in interesul 
general al economiei tării, al întregii 
societăți și, implicit, al producătorilor 
agricoli ca întreaga recoltă să lie 
strînsă la timp si fără pierderi, pen
tru a se asigura satisfacerea cerințe
lor de consum ale populației si ma
teriile prime necesare industriei ali
mentare. Ținind seama de aceste im-, 
portante cerințe, datoria organelor și 
organizațiilor de partid, a comanda
mentelor locale si a consiliilor popu
lare este de a acționa cu fermitate 
pentru mobilizarea la aceste lucrări 
a tuturor forțelor umane de la sate, 
pentru folosirea din plin a tuturor 
mijloacelor mecanice, astfel încit in 
timpul cel mai scurt întreaga recoltă 
să fie pusă la adăpost.

Tot atît de imporfant este ca re
colta să fie depozitată cu grijă și 
păstrată în cele mai bune condiții, 
astfel încit să se evite orice pierderi. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cuvîntarea rostită recent la marea 
adunare populară din municipiul 
Suceava, referindu-se pe larg la ne
cesitatea introducerii pretutindeni a 
unui riguros spirit de economie, a 
subliniat cu putere sarcina de a se 
economisi orice gram, orice ban, orice 
bob de grîu sau fasole, asigurindu-se 
astfel folosirea cu rezultate maxime 
a mijloacelor materiale si financiare 
pe care statul si poporul le desti- 
nează dezvoltării economico-sociale a 
tării. Pentru oamenii muncii din 
agricultură, pentru lucrătorii din sec
torul prelucrării produselor agricole 
sau cei care se ocupă de păstrarea 
lor. acest îndemn are o semnificație 
deosebită din două puncte de ve
dere. Acum se string si se depozi
tează roadele acestui an. roade din

care — așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului — nu trebuie să 
se piardă nici un bob. în al doilea 
rind. nu trebuie trecut cu vederea 
faptul că. in alti ani. atît în unitățile 
agricole, dar mai ales in bazele de 
recepție, datorită neglijentelor ma
nifestate in timpul păstrării, s-au de
gradat însemnate cantităti de po
rumb. sfeclă de zahăr, cartofi. Ase
menea neglijente nu mai pot fi ad
mise sub nici un motiv. întrucit este 
vorba, mai presus !e orice, de hrana 
poporului. Se poate spune că buna 
păstrare a produselor agricole este o 
problemă de conștiință, o problemă 
care nu privește doar pe cei însărci
nați direct cu mînuirea produselor 
respective — lucrători ai bazelor de 
recepție, magazineri din unitățile 
agricole — ci pe toti oamenii muncii 
din agricultură, activiștii de partid. 
Pe toți cei care, intr-un fel sau altul, 
au contingență cu această activitate. 
Recolta întruchipează munca întregu
lui popor, la realizarea ei contribuind 
lucrătorii ogoarelor, muncitorii din 
fabrici si uzine care au asigurat 
tractoare, mașini agricole si îngră
șăminte chimice : ea este destinată 
aprovizionării populației cu produse 
agroalimentare și. de aceea, cu toții 
trebuie să dovedească un inalt spirit 
gospodăresc la depozitarea si păstra
rea ei.

Chiar si în această toamnă, 
deși condițiile de lucru sint mult mal • 
bune decît in alți ani. în coo
perativele agricole din județul Dolj, 
întrucit nu a fost corelată recoltarea 
cu transportul, unele cantități de 
știuleți de porumb au stat pe cîmp 
în grămezi. Tot astfel se întimplă cu 
cartofii în județele Suceava și Bacău.

Se desprinde, evident, necesita
tea ca organizațiile de partid, des
fășurând o amplă muncă politico- 
educativă în rindul oamenilor muncii 
din agricultură, al lucrătorilor de la 
bazele de recepție si din. industria 
alimentară, să le insufle spirit de 
răspundere și o inaltă conștiinciozi
tate in toate acțiunile pe care le des
fășoară la păstrarea sau prelucrarea

produselor agricole, pentru a se evita 
orice degradări și pierderi. Oricîte 
sancțiuni s-ar da celor 
degradarea produselor 
gubele rămin pagube si 
cuperate.

în lumina indicațiilor 
tovarășul Nicolae 
vintarea la consfătuirea de lucru cu 
activiștii si cadrele din domeniul edu
cației politice, al propagandei si ideo
logiei. este necesar să fie pusa pe 
prim plan ridicarea nivelului de con
știință al oamenilor muncii, iar acti
viștii de partid și de stat, cadrele de 
conducere de la toate nivelurile să nu 
se mulțumească doar să constate si
tuațiile de pe teren, ci să acționeze 
ferm, responsabil pentru buna desfă
șurare a intregii activități, pentru în
lăturarea oricăror neglijențe. în 
cazul de fată — păstrarea produselor 
agricole — această atitudine dinami
zatoare. cu rol de forță motrice în 
unirea eforturilor oamenilor muncii, 
trebuie să se manifeste pe tot par
cursul activității desfășurate acum 
pe ogoare : recoltarea, transportul si 
depozitarea produselor agricole. în 
oricare din aceste verigi ar apărea o 
gituire. s-ar manifesta neajunsuri, 
activistul are datoria să intervină 
imediat si hotărit, să nu se lase pină 
cind nu rezolvă problemele, oină cind 
activitatea nu intră pe făgașul nor
mal. Să nu treacă nepăsător pe lingă 
grămezile de porumb așenAte direct 
pe pămint. pe lingă pătulele desco
perite sau șirurile nesfîrșite de 
camioane care așteaptă să fie descăr
cate, ci să ia măsuri prompte in 
vederea îndreptării situației, ca ade
vărat revoluționar.

Conștiința fiecăruia să-1 îndemne să 
acționeze, pe măsura puterilor sale, 
ca toate roadele cîmpului să fie 
recoltate neîntîrziat. transportate și 
depozitate cu grijă. Nici o clipă nu 
trebuie uitată îndatorirea 
care o avem cu toții de 
păstra produsele agricole 
bune condiții, de a nu 
cea mai mică risipă. întrucit recolta 
este avuția noastră, a tuturor.

vinovati de 
agricole, pa- 
nu pot fi re-

formulate de 
Ceaușescu in cu-

esențială pe 
a strînge și 
in cele mai 
tolera nici

Aplicarea în cadrul Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc Pi
tești a unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice vizînd sporirea productivită
ții muncii s-a 
marcabile.

Astfel, prin 
de I 
destinate confecționării prelatelor si 
conteinferelor, reducerea duratei de 
vulcanizare a garniturilor presate, ri
dicarea indicelui de utilizare a ma
șinilor si instalațiilor cu 2 la sută 
fată de prevederi s-a înregistrat o 
depășire cu 2,6 la sută a nivelului 
productivității muncii prevăzut a fi 
atins la finele celui de-al treilea tri
mestru al anului in curs. Pe această 
bază, colectivul combinatului piteș- 
tean și-a îndeplinit înainte de ter
men șarcinile de plan pe 9 luni. Pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie aici se 
vor produce peste prevederi. între al
tele, 203 tone benzi transportoare și 
curele de transmisie. 179 tone garni
turi profilate. 15 tone manșoane de 
radiator. 568 tone articole tehnice din 
ebonită. 772 tone amestecuri semifa
bricate din cauciuc.

Experiența acumulată, pînă în pre
zent. in acest domeniu, de muncito
rii. inginerii si tehnicienii de aici va 
fi îmbogățită pînă la sfîrșitul anului 
prin finalizarea altor măsuri cum sint 
executarea, cu forțe proprii, a unui 
dispozitiv pentru confecționarea fur
tunurilor de tip ..Rotary" etc.

(Agerpres)

Reîntors peste milenii de 
vijelii și vitregii și măreții 
din care el a gustat 
plin și de care a fost 
dru că le-a trăit — 
diu ar trebui să arate 
explice astăzi miracolul o- 
menesc prin care tărimul 
lui de exil — Dobrogea — 
a devenit din tară de exil 
uriașa grădină, infloritoa- 
rea civilizație de astăzi, a- 
semănindu-se tot mai mult 
și cu Roma. Aceste gin- 
duri îmi trec prin minte în 
timp ce umblu prin Do
brogea mai mult pentru 
bucuria de a o vedea, ae 
a umbla prin ea, prin ma
rile ei realizări, printre oa- 

lanurile și, 
orașele

din 
min- 
Ovi- 
și să

fi descoperit aur în Do
brogea : descopeream 
toții și anunțam omul 
aur al Dobrogei. Pentru 
aurul cel mai de preț 
Dobrogei s-a dovedit de
origini și pină astăzi — iar 
astăzi acest aur strălucește 
deplin — 
Sa Omul. 
Dobrogea 
brogea de 
le lucruri

cu 
de 
că 
al 
la

și este înălțimea 
Prin oamenii săi 
a devenit ,.Do- 
aur“. Din multe- 
pe care le-am

fără milă — sufletul oame
nilor Dobrogei, făcind din 
ei oameni lucizi. tari, 
ageri la minte, răbdă
tori. muncitori, perseve- 
renți, plini de abnegație, 
îndrăzneți, spirite libere, 
mîndri, iubitori de țară, ca
pabili de sacrific®’ capabili 
de dăruire — totdeauna 
deasupra vitregiilor naturii 
și ale istoriei. A învins tot
deauna marea lor umani-

soldat cu rezultate re-

---- ,----  reorganizarea fluxului 
fabricație \ pînzelor cauciucate 
.inate confecționării prelatelor si

menii ei, prin 
grădinile ei. prin 
ei.

Sigur, de sute de 
ani în Dobrogea au 
vor mai veni oameni din 
toată România. Marea si 
Fluviul : uriașa stepă înal
tă. fantasticii munți Her- 
cinici. miraculoasa 
tă. Litoralul, uriașa 
nă a Dobrogei.

mii de 
venit și

Del- 
lumi- 

uriașa 
deschidere a Dobrogei spre 
toată tara si spre tot uni
versul : grandioasele ac
țiuni și opere, obiective 
ale construcției — ne vor 
atrage mereu din toată țara 
și din toată lumea. Doar 
Dobrogea este uriașa fe
reastră a României! Dobro
gea a devenit Un loc vi
sat, un pămînt iubit, ales. 
Vin aici mai ales 
excepționali — 
care, indiferent in 
de țară au văzut 
zilei, s-au născut 
brogea in singele 
Mă gindesc la mulți - 
rinari. constructori de nave, 
navigatori, constructori de 
orașe, oameni ai marilor 
industrii, oameni de știin
ță, oameni ai marii agri
culturi. Dobrogea este țara 
marilor ambiții. Atunci 
cind scrisesem primele pa
gini din ..Dobrogea de aur" 
— nu apelam la această 
metaforă pentru că s-ar

oameni 
oameni 
ce colt 
lumina 

cu Do
lor, 

ma-

...Și i-am spus

„DOBROGEA
DE AUR"

scris despre realizările Do
brogei și despre oamenii 
săi — mă voi opri asupra 
unuia singur — uriașa în
credere a Dobrogei 
partidul comunist și 
conducătorul său. Privind 
cu atenție în urmă — este 
ca și cum Dobrogea a avut 
dintotdeauna în inima ei 
de aur. Partidul Comunist 
Român.

O mai generoasă umani
tate ca în sufletul dobro
genilor — ca în sufletul în
tregii Românii 1 — pentru 
că există o unitate, o iden
titate perfectă intre ceea ce 
spun aici despre oamenii 
Dobrogei și ceea ce se poa
te spune despre poporul ro
mân în întregime — o mai 
nobilă umanitate este greu 
de găsit în istorie. Aspri
mile naturii, ale pămințu- 
lui lor. vitregiile istoriei 
au ascuțit îndelung — și

in 
in

tate. Au perseverat să dăi
nuiască aici, lipiți, legați 
de dealurile lor, de stînci- 
le lor. de podișul lor, de 
arșița lor, de secetele lor ; 
lipiți, înrădăcinați între 
mare și fluviu, ca pe meto- 
pele Monumentului Tri
umfal de la Adamclisi — 
legați de uriașul disc al 
Dobrogei cu lanțuri de nă
dejdi și de perseverență și 
de încredere în viață, cu 
lanțuri de furtuni împleti
te din soare, din existență, 
din sete de viață — la țăr
mul mării, la țărmul cu 
lună și cu soare, Prometeu 
smulgînd într-una viața din 
piatră seacă, din foc ; 
smulgînd apa din adîncul 
pietrei, cu griul, cu porum
bul. cu turmele lor, cu vi
ile lor. cu cîntecele și cu 
năzuințele lor — plugari, 
crescători de vite, pescari, 
ciobani, herghelegii, pie-

trart, cărăuși, tăietori da 
stuf și lemne, mici mese
riași. mici marinari, mici 
constructori de bărci și șa
lupe, mari hamali, argați, 
miei ‘funcționari, mulți și 
mari truditori ai pămîntu- 
lui smulgîndu-și traiul — 
învățați cu greul, aprigi la 
muncă, visînd, nădăjduind 
mult, sporind Intr-o drep
tate și in mai bine — oa
meni scăldați în soare, îm
părați ai vinturilor și ai 
singurătăților cosmice ala 
Dobrogei lor — o lume sur
prinzătoare cu sufletul des
chis spre toată zarea, aș- 
teptînd parcă acea uriașă 
scinteie a revoluției arătin- 
du-se pe zarea lor

„Dobrogea de aur..." Trec 
prin sufletul ei de grîu. de 
constelații fascinante, 
grădini și podgorii, 
satele ei înfloritoare, 
inima ei de aur, prin 
ma ei omenească. îmi 
amintesc cind i-am 
pentru prima oară „Dobro
gea de aur". înain
tea mea i-au spus astfel 
părinții mei. iar ei luaseră 
aceste cuvinte de adorație 
de la părinții lor și tot ast
fel, în urmă, generațiile 
i-au îndurat arșițele, vitre
giile, i-au prețuit bunăta
tea și măreția și au iubit-o, 
au adorat-o cu aceste cu
vinte, cu acest nume „Do
brogea de aur". Eu am 
strigat-o cu acest nume în- 
tr-un moment mare al Do
brogei și al țării — în zi
lele in care Dobrogea ra
porta partidului și dădea 
de veste țării întregi înche
ierea acțiunii istorice a uni
rii țărănimii muncitoare a 
Dobrogei într-o singură, 
uriașă și puternică familie.

Fac parte din viața Do
brogei, sînt un produs al 
ei. Și mă gîndesc la acele 
energii și trăsături morale 
ale acestor oameni care au

de 
prin 
prin 
ini
ma! 

spus

Traian COȘOVEI
(Continuare în pag. a Il-a)

întreprinderea de utilaj chimic din Gâești. în secția cazangerie se lucreazâ 
în ritm intens la execuția unei instalații pentru industria chimică

au Îndeplinit planul pe nouă luni
Industria județului Alba
Oamenii muncii din industria jude

țului Alba s-au alăturat colectivelor 
de muncă care au îndeplinit sarci
nile de plan pe 9 luni. Avansul de 
timp cistigat de către colectivele in
dustriale din această parte a tării 
constituie premisa încheierii bilanțu
lui pe trei trimestre cu o producție su
plimentară in valoare de peste 270 
milioane lei. Totodată, productivita
tea muncii va inregistra o creștere 
fată de prevederi de 4 500 lei pe fie
care angajat, rezultat al măsurilor si 
acțiunilor întreprinse pentru perfec
ționarea tehnologiilor de lucru. îm
bunătățirea organizării producției și 
a muncii, folosirea cu randament 
sporit a agregatelor, instalațiilor si 
spațiilor productive. Sporurile valo
rice se vor regăsi, la finele lunii 
septembrie. în însemnate cantități de 
produse. între care 100 tone mașini 
și utilaje pentru industria minieră, 
9 525 mașini electrice de spălat rufe. 
761 tone plăci fibrolemnoase. 22 000

tone sare, articole de porțelan In va
loare de peste 6 milioane lei. 379 tone 
cărămizi refractare pentru industria 
metalurgică și alte bunuri materiale.

Furnaliștii din Hunedoara 
și Călan

Furnaliștii de la Hunedoara si Că
lan anunță îndeplinirea planului de 
producție pe trei trimestre, succes 
obținut ca urmare a materializării 
unui complex de măsuri privind a- 
plicarea și extinderea unor tehnolo
gii eficiente de topire și elaborare a 
șarjelor, creșterea indicilor de utili
zare a agregatelor și prelungirea du
ratei de funcționare a acestora în
tre reparații, îmbunătățirea organiză
rii producției și a muncii. Se esti
mează că în avansul de timp cîștigat 
se vor produce de către furnaliștii 
din cele două importante centre si
derurgice hunedorene, pînă la finele 
lunii septembrie, mai mult de 100 000 
tone fontă peste sarcinile de plan pe 
9 luni. (Agerpres).
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O emoționantă scrisoare ne ■ 
trimite pensionarul G, Tănase 
din strada Palanca. București : •
„Poate că niciodată nu se va . 
vorbi îndeajuns despre grija 
părintească a societății noastre [ 
pentru sănătatea fiilor ei. Nu
mai in momentele de cumpănă I 
Hi dai seama, cum se zice, „pe | 
viu", de această mare binefa
cere a orinduirii noastre, asa ■ 
cum mi s-a intimplat si mie in- I 
sumi. La sfirsitul anului trecut ■ 
am suferit un prav accident si. 
la virsta mea — am 74 de ani — I 
nici eu nu mai credeam că o să | 
mi se „repare" picioarele si o 
să mai merg ca lumea. As vrea I 
să aduc si pe această cale mul
țumirile mele meticilor Bu- 
zescu, Nadiu si Eremia de la . 
Spitalul de urgentă si. odată cu I 
ele, să-i anunț marea mea bucu- I 
rie că mă simt zdravăn, pe pi
cioarele mele. Ca dovadă, pot 
să vă spun că si în acest an — 
asa cum am făcut-o la fiecare 
sfirsit de vară — m-am urcat ■ 
singur-singurel pe acoperișul I 
casei pentru a-l repara si a-l • 
da cu smoală, pregătindu-l pen- . 
tru iarnă. Lucru pe care nu ere- I 
deam c-o să-l mai fac vreodată". I

I Paznicul...

Organele și organizațiile de partid 
din județul Bacău au înțeles că scri
sorile și audiențele, prin bogăția de 
fapte și idei ce se desprind din ele, 
constituie un neprețuit tezaur de ex
periență. o modalitate concretă de 
cunoaștere a realităților și preocupă
rilor cetățenilor, reprezintă o cale 
importantă de participare a maselor 
la înlăturarea neajunsurilor care mai 
apar, la perfecționarea întregii acti
vități.

Pentru a înlesni oamenilor contac
tul direct cu un șir de cadre cu 
munci de răspundere, în activitatea 
noastră s-a cristalizat, cu rezultate 
tot mai bune, practica organizării 
audiențelor la locul de muncă. Mem
brii secretariatului sau ai birou
lui Comitetului municipal de partid 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de exem
plu. se deplasează periodic in uni
tățile economico-sooiale ale muni
cipiului , participinri la adunări 
generale de partid, adunări ale gru
pelor sindicale, adunări ale organiza
țiilor U.T.C. Ce înseamnă o astfel 
de participare 7 Desigur, în primul 
rînd o îmbunătățire substanțială a 
conținutului adunărilor ca atare. în 
același timp, după adunări, in sălile 
respective, primul secretar al comi
tetului municipal, ceilalți secretari 
sînt la dispoziția celor care doreșc 
să stea de vorbă cu conducătorii or
ganelor locale de partid și de stai, 
într-un astfel de cadru, oamenii dis
cută deschis o multitudine de aspecte 
care-i preocupă, spun lucrurilor pe 
nume, contribuind la îmbunătățirea 
muncii, a climatului psiho-social din 
colectivele lor. Așa au fost soluțio
nate. la Uzina de cauciuc, unele pro
bleme de aprovizionare tehnico-ma- 
terială, sau la Uzina de petrol — o 
seamă de aspecte privind organizarea 
echipelor de muncă.

Fără îndoială, un mare număr de 
probleme se dezbat în diferite adu
nări. dar nu întotdeauna cei care au 
ceva de spus — fie că au de formulat 
propuneri, fie că sesizează anumite 
anomalii lipsuri, greutăți — iau cu- 
vîntul în adunări. în întîmpinarea a- 
cestora. comitetul de partid de la în
treprinderea metalurgică din Bacău, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii au venit prin metoda desfă
șurării unul dialog scris cu angajații. 
Dincolo de legătura permanentă pe

care conducerea întreprinderii o în
treține cu colectivul, asigurind astfel 
accesul liber, calea deschisă a an- 
gajaților la cadrele care dețin di
ferite responsabilități, metoda res
pectivă constă din montarea, la ga
zeta de perete. unei cutii speciale, 
în care cei ce doresc introduc scrisori 
adresate direct conducerii unității. Si 
trebuie spus că zilnic apar aici scri
sori prin care se fac propuneri pri-

glte. Ia fata locului, diverse proble
me sesizate prin scrisori sau audien
te. La Trustul petrolului Moinesti. de 
pildă, biroul comitetului județean a 
dezbătut și stabilit măsuri privind 
îmbunătățirea conducerii producției : 
la Helegiu. biroul a analizat aspecte 
ale activității din cele două coopera
tive agricole de producție din comu
nă, luind măsuri îndeosebi în direc
ția organizării, muncii și respectării

punsul cuvenit, discuți ndu-se cu el 
cu atentie. cu răbdare. în mod prin
cipial.

Un loc important în activitatea de 
soluționare a scrisorilor revine, după 
cum se știe, comisiilor speciale de 
oameni ai muncii, constituite ne lin
gă comitetele de partid sau birourile 
organizațiilor de bază care sînt chema
te ca, săptăminal, să urmărească modul 
de rezolvare a propunerilor, su-

actionează aceste comisii, nrezentînd 
apoi constatările în fata celor peste 
400 de membri ai comisiilor din 
municipiu. La întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si lo- 
cativă. de pildă, constatările comi
siei speciale de oameni ai muncii au 
fost analizate în plenara comitetului 
de partid din întreprindere, iar mă
surile stabilite au impulsionat activi
tatea cadrelor de conducere din uni-

ÎN MIEZUL VIEȚII, ÎN MIJLOCUL OAMENILOR - 

preocupare statornică a organizațiilor de partid, a activiștilor

SOLUȚIONAREA SCRISORILOR Șl AUDIENȚELE - 
mai mult pe teren, mai puțin in birouri

| păzit
| de Grivei

Control inopinat, la miez de 
I noapte, pe la unități economice 

din județul Bistrița-Năsăud lă
sate în grija ochiului de Argus 

Ial paznicilor. Nu știm dacă paz
nicii pe care-i vom aminti aici 
au auzit de-alde Argus și Mor- 
feu. dar s-a văzut cu siguranță 

Ică dorm atit de adine, de poți 
să tai și lemne pe ei. In loc să 
stea în post de veghe, treabă 

I pentru care e plătit, Toader Ba- 
lotici din Lelești s-a dus acasă 
și s-a trîntit in pat cît e de 

Ilung. Ștefan Ilieș din Sintereag 
și Vasile Filipean din Mocod 
n-au părăsit posturile, dar sfo- 
răiau de mama focului, că le 

Iplîngeai de milă cînd îi trezeai 
și-i vedeai cum cască și își tros
nesc oasele amorțite. Dar cel mai 

I „ingenios" dintre ei s-a dovedit
Ioan Zăgrean din Săsaru, care 
și-a legat cîinele de gheretă pen
tru a nu mai fi deranjat. Cu alte 

I cuvinte, cîinele păzea... paznicul. 
| Dar cum credinciosul Grivei a 

fost declarat nevinovat, a fost 
I scutit de amendă. A „încasat-o"

stăpînul lui.
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De ce i-o 
fi trebuit... 
perucă?

O întimplare amuzantă ne is
torisește cititoarea noastră Mi- 
rela O., din București. Mergind 
in concediu la rudele ei in 
Bacău, intr-o după-amiază a ie
șit la o plimbare prin oraș. Spre 
seară, în timp ce se întorcea 
acasă, în dreptul podului din 
cartierul Letea i-a aținut calea 
un individ. „Nici una, nici două, 
s-a repezit asupra mea — ne 
scrie M.O. — si, in primul mo
ment, am crezut că vrea să-mi 
fure geanta. Am încleștat cit am 
putut mîinile pe ea, hotărîtă să 
nu-i dau drumul. Tocmai mă 
pregăteam să strig după ajutor, 
cind. intr-o fracțiune de secundă, 
individul mi-a smuls peruca din 
cap si a rupt-o la fugă. Pe mo
ment. gestul lui, pur si simplu, 
m-a făcut să bufnesc in ris. 
Apoi am stat si m-am întrebat : 
De unde o fi știut că port pe
rucă ?“ Intr-adevăr : de unde ? 
Și încă ceva : La ce i-o fi tre
buit, că doar n-avea — cum se 
zice — chelie 7

Manevră 
greșită

în gara Lugoj, I.R. lucra ca 
manevrant. După terminarea 
lucrului, în loc să-și vadă de 
drum spre satul din apropiere, 
unde locuia, s-a oprit la un 
„pahar de vorbă". Unul. două, 
nouă... Apucîndu-1 seara, s-a 
urcat pe bicicletă si a început 
să meargă nu ca pe... roate, ci 
tot alăturea cu drumul. Alun
gind la podul peste rîul Bega și 
nemaiputînd s-o ia Prea mult 
razna nici la dreapta, nici la 
stingă, s-a lovit de o bară late
rală, s-a dezechilibrat, a căzut 
în apă și s-a înecat.

Dii, căluții!
Pe strada Poștei din Urziceni, 

lucrători ai miliției, aflati în mi
siune. au descoperit urme de 
cai. Cum știau că prin partea 
aceea a orașului nu mai sînt su
rugii si postalioane. le-au luat... 
urma si au ajuns pină la poarta 
casei lui Ion M.

— V-ați cumpărat cai ? — a 
fost întrebată gazda.

— Nu. dar de ce mă întrebați 7
— Am văzut urmele lor si-
— Și dacă ziceți, asa o fi. dar 

nu-s caii mei.
— In mod sigur nu. pentru ca 

sînt furați din Buzău, nu-i 
asa 7

— Așa o fi. dacă ziceți, dar sa 
știți că nu eu. că eu i-am spus 
lui Cezărică—

Cezărică Ionel Stănescu din 
Buzău adusese caii furați vină 
la Urziceni cînd la trap, cînd la 
galop... Tot asa a fost obligat 
să-i ducă si înapoi, plus ce mai 
urmează.

Dii, căluții !
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vind organizarea unor locuri de 
muncă, se ridică diverse probleme. 
Totodată, s-a stabilit ca imediat, a 
doua zi. răspunsurile semnate de di
rectorul întreprinderii să si apară 
la gazetă. Ca si audienta la locul 
de muncă, această metodă tinde să 
se generalizeze atit in întreprinde
rile industriale, cît si în mediul rural.

Nu numai a recepționa mesaiele 
oamenilor, ci a da dovadă de maxi
mă răspundere in soluționarea con
cretă a problemelor — iată principiul 
pe care-1 cultivă comitetul nostru ju
dețean la nivelul tuturor organelor de 
partid si de stat. Deseori, secretariatul 
comitetului județean sau membrii bi
roului se deplasează in unele între
prinderi sau unități agricole pentru 
a dezbate. împreună cu colective lăr-

legalitătii privind loturile în folosință.
La comitetul nostru județean, ca si 

la comitetele de partid municipale, 
orășenești, comunale se înregistrează, 
zilnic, numeroase scrisori. Important 
este că. potrivit Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. din iulie 1976. fiecare scri
soare a primit răspuns în termenele 
stabilite și a fost soluționată in lu
mina legislației în vigoare și a po
sibilităților existente. Numeroase se
sizări se referă la probleme cetățe
nești de deosebită importantă care, 
privite cu toată răspunderea, cerce
tate cu toată arija. au determinat mă
suri din partea organelor în dreot. 
Dar. desigur, sint si situații cind lu
crurile nu se pot soluționa imediat. 
.Veghem insă cu griiă ca. indiferent 
de împrejurare, oamenii să afle răs-

gestiilor. criticilor adresate de anga
jați, să-i informeze asupra felului 
cum au fost soluționate cele semna
late. în județul nostru funcționează 
380 de asemenea comisii, cuprinzind 
2100 membri. Numărul mare al 
celor ce compun aceste comisii evi
dențiază grija manifestată pentru 
rezolvarea operativă, eficientă a pro
blemelor sesizate de oameni. Dar de
sigur esențial este ca aceste comisii 
să nu figureze doar în scripte, ci să 
se manifeste ca organisme de lucru, 
promotoare consecvente ale unei 
înalte responsabilități pentru solutio
narea la timp a scrisorilor, propu
nerilor. sesizărilor. Pornind de la a- 
ceste cerințe. Comitetul municipal de 
partid Bacău a controlat în perioada 
27 iulie—5 august. într-un mare nu
măr de organizații de bază, felul cum

tate pentru îmbunătățirea muncii în 
domeniul întreținerii fondului locativ, 
alimentării cu apă. transportului în 
comun, cît si rezolvarea mai opera
tivă a altor aspecte sesizate de ce
tățeni.

Nu am putea însă afirma că. în to
talitate. aceste comisii acționează po
trivit sarcinilor ce le-au fost stabi
lite. cauza constînd. în ultimă instan
ță, în lipsa unui, control exigent, 
prompt din partea organelor de 
partid. De aici și situații cînd unele 
scrisori nu sint rezolvate la timp, 
primesc răspunsuri încropite in 
grabă, superficial ori sint îndrep
tate spre... soluționare chiar ce
lor criticat!. După cum este adevă
rat si faptul că la unele organe de 
partid si de stat audientele nu se tin 
întotdeauna de către cei stabiliți prin

hotărîre. ci de Înlocuitori cu o com
petentă mai restrânsă, din care cauză 
oamenii pleacă uneori nemulțumiți da 
atitudinea manifestată față de cerin
țele lor.

Legătura permanentă Intre orga
nele de partid și masa oamenilor 
muncii, eficiența acestei legături sa 
consolidează prin străduința, care 
Cste in același timp și datoria 
activiștilor, de a se afla toi timpul 
printre oameni, de a Ie cunoaște pro
blemele, preocupările si de a milita 
cu răspundere pentru a le soluționa 
pină la capăt. Numărul mare de scri
sori si audiente adresate comitetului 
de partid este. în acest fel. o dovadă 
a încrederii si prestigiului de care se 
bucură organele de partid. Sint însă 
unele situații cînd oamenii ocolesc 
organul de partid comunal sau din 
întreprindere, mergînd direct .sus", 
la comitetul municipal sau județean. 
Cunoaștem motivele acestei practici: 
uneori, la comitetul comunal — cum 
ar fi. de pildă, la Balcani, Colonesti. 
Plopana sau Berești-Tazlău — oame
nii nu găsesc audiența necesară fată 
de doleanțele lor. Pe de altă parte, 
unii dintre cei cărora li se adresea
ză nu cunosc destul de bino legisla
ția în vigoare, prevederile Codului 
muncii, ale legii sistematizării ori re
tribuției în cooperativele agricole de 
producție. Din aceste cauze, numeroși 
cetățeni pierd inutil timpul, producția 
are de suferit și. de aici, numeroase 
alte si alte neajunsuri. Sînt lipsuri 
mai vechi, pentru înlăturarea cărora 
sin tem deciși să acționăm cu mal 
multă fermitate si perseverentă.

Avînd în vedere neajunsurile pe 
care le cunoaștem, cerința de a le 
înlătura grabnic și a ne îmbunătăți 
activitatea și în acest domeniu, co
mitetul județean de partid a sta
bilit măsuri vizînd creștere» răs
punderii, la toate nivelurile, pen
tru rezolvarea în condiții opti
me a problemelor ridicate de oa
meni, contribuind astfel la ampli
ficarea legăturilor partidului cu cele 
mai diverse categorii de oameni ai 
muncii, la perfectionarea neîncetată 
a activității noastre economica și 
sociale.

Constantin EACATUȘU 
secretar al Comitetului județean 
Bacâu al P.C.R.

0 meserie, o calificare superioară

veritabilă „brățară de aur"-pentru

un număr
Botoșani, puternica dez- 
industriei solicită, in 

circa 29 000 de cadre

POPASURI TURISTICE
2
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în județul Cluj

tot mai mare de femei
în județul 

voltare a 
acest cincinal. _— 
calificate, din care 23 000 de munci
tori. Scade necontenit numărul celor 
necalificati. al celor angajați in munci 
auxiliare. Este semnificativ, in acest 
sens, faptul că 85 la sută din ofertele 
de serviciu ale oficiului forțelor de 
muncă sînt pentru muncitori califi
cați. Și cum în resursele disponibile 
femeile constituie 83 la sută, este lim
pede de ce însușirea unei meserii 
este condiția însăși a angajării plena
re a femeilor in industria județului, 
in celelalte domenii ale economiei.

Asistam, deunăzi, la oficiul forte- 
lor de muncă la discuțiile angajati- 
lor de aici cu cele care solicitau un 
Ioc de muncă, la strădaniile acesto
ra de a rezolva fiecare caz în parte, 
potrivit cu virsta. cu pregătirea si 
dorințele exprimate. Lucru deloc u- 
sor. întrucît fiecare solicitare consti
tuie o problemă care trebuie trata
tă cu deosebită griiă. Intervin, a- 
poi. fel de fel de motive — unele 
întemeiate, altele neîntemeiate — de 
refuz de a primi oferte, a celei de a 
doua sau chiar mai multora, pină 
cind se alunge la o rezolvare conve
nabilă. Din discuțiile la care am a- 
sistat. cît si din relatările lucrători
lor oficiului forte de muncă rezul
tă că o mare parte din femeile care 
doresc să muncească nu au o cali
ficare anume. Ele cer posturi de 
muncă necalificată. Or. asemenea 
posturi, duoă cum ne spunea tova
rășul Victor Raveica, șeful biroului 
forte de muncă, sînt tot mai pu
ține. Si e normal să fie astfel. în 
iudet se construiesc mereu unităti in
dustriale noi. se modernizează cele 
existente. Toate acestea au nevoie de 
mină de lucru calificată. Din datele 

. nu.se la dispoziție de specialiștii de 
la Direcția județeană a muncii și o- 
crotirilor sociale rezultă clar o ne
concordantă : pe de-o parte un dis
ponibil. în mare parte feminin, de 
forță de muncă necalificată si ne de 
altă parte oferte de serviciu pentru 
posturi care cer calificare. Desigur, 
soluția este una singură : însușirea 
unei meserii de către femeile card-si 
exprimă dorința de a munci în in
dustrie sau în alt domeniu de activi
tate. Ce s-ar putea face. în acest 
sens ?

— Forța de muncă feminină merită 
toată atenția din partea tuturor fo
rurilor locale — ne spune tovarășul 
Vladimir Mogîrzan. directorul Direc
ției muncii si ocrotirilor sociale a 
județului Botoșani. S-au făcut efor-. 
turi notabile pentru ca sarcinile puse 
în fața unităților economice de Ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973 să prindă viață: 
la sută din angajații întreprinderilor 
și instituțiilor botosănene sînt fe
mei ; 35,3 la sută din muncitorii din 
industrie sînt femei. Sînt unități, 
dintre cele noi, care au depășit pon
derea stabilită : la ..Electrocontact" 
39,5 la sută din angajați sînt femei, 
față de 35 la sută, cît fusese stabi
lit : la întreprinderea 
iluminat din Dorohoi 
meilor trebuia să fie

38.6

de corpuri de 
ponderea fe- 

de 21 la sută,

constituie. în prezent, 41,2 
din personalul muncitor al 

Aceste importante
dar ele 
la sută 
acestei unități, 
procente s-au realizat prin acțiuni
le eficiente de atragere si calificare 
a forței de muncă feminine, organi
zate de către întreprinderi. Din cele 
4 000 de persoane care se califică 
anual, o treime sînt femei : ele sînt 
prezente în toate formele de cali
ficare. Aceste acțiuni vor Rebui să 
ia amploare. întrucît politica de in
vestiții este strins corelată cu spe
cificul resurselor de forță, de muncă 
din județ : unitățile industriale ce 
se prevăd a se construi. în acest 
cincinal, vor crea încă 6 000 de noi 
locuri de muncă pentru femei. Iată

acum, 
cu

: -
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

lată un obiectiv 
de stringentă actualitate 

în județul Botoșani, 
aflat într-un amplu 

și rapid proces 
de dezvoltare industrială

de ce neconcordanta amintită tre
buie tratată cu toată seriozitatea. 
Se cer găsite căi și soluții pentru 
a determina orientarea resurselor de 
muncă feminine spre profesiile de 
care economia județului are nevoie, 
in prezent și în perspectivă.

Tovarășul Mihai Cojocaru. socio- 
log-psiholog la Direcția județeană a 
muncii si ocrotirilor sociale, amin
tea o seamă de preocupări îndrep
tate tocmai in acest sens : organiza
rea unor acțiuni, în colaborare cu 
organizațiile U.T.C., de orientare 
profesională a tineretului în confor
mitate cu necesită‘ile social-econo- 
mice ale județului ; mai multă 
jă pentru ca în toate cursurile 
calificare să fie cuprins si un 
cent corespunzător de femei : 
distribuirea bărbaților în munci
grele și ocuparea acestor posturi de 
către femei. La rîndul său. tovarășul 
Vasile Munteanu. președintele con
siliului tineret muncitoresc din ca
drul comitetului județean U.T.C., ne 
informa despre munca politică des
fășurată în rîndul tinerelor fete in 
vederea pregătirii pentru muncă. în 
special a absolventelor liceelor 
cultură generală ; secretarii 
din întreprinderi, ca membri 
siliilor oamenilor muncii, 
crearea condițiilor materiale 
sare pentru ca
cazul — tinerele muncitoare să-și 
poată completa studiile. „Printre 
preocupările noastre principale, a a- 
dăugat interlocutorul, se află orga
nizarea unor acțiuni educative. în
deosebi la sate, pentru combaterea 
mentalității unor familii cum că 
„fetele nu au nevoie de prea multă 
carte", inchizindu-le astfel perspec
tiva unei calificări superioare. De

gri
de 

pro- 
re- 

mai

de 
U.T.C. 

ai con- 
sprijină 

nece-
acolo unde este

DOBINZILORÎNSCRIEREA
IN LIBRETELE C.E.C.

do- 
cuvenite pentru sumele 
în libretele de economii 
1976 sau în anii ante-

Casa de Economii și Consem- 
națiuni continuă înscrierea 
binzilor 
păstrate 
în anul 
riori.

înscrierea dobînzilor se efec
tuează în tot cursul anului de 
către toate sucursalele și filiale
le C.E.C.. precum și de agențiile 
autorizate, pentru libretele emi
se de acestea.

La cererea depunătorilor, do
bînzile pot fi înscrise și în li
bretele de economii ale căror 
fișe de cont se țin de alte sedii 
contabile.

Libretele de economii în care 
vă puteți înscrie dobînzile sint 
următoarele : libretul de econo
mii cu dobîndă. libretul de e- 
conomii cu dobindă și cîștigurl, 
libretul de economii cu dobîndă 
și ciștiguri în autoturisme, li
bretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate 
personală și libretul de economii 
pentru turism.

Unitățile C.E.C. înscriu dobîn
zile la cererea depunătorilor 
sau cu prilejul efectuării unor 
operații de depunere sau resti
tuire de sume pe libretele men
ționate.

asemenea, ne-am propus să urmă
rim menținerea unei proporții echi
tabile a fetelor în școlile profesio
nale. în liceele de specialitate".

După cum este firesc, incadrarea 
în muncă si calificarea femeilor se 
află pe primul plan al preocupărilor 
Comitetului județean al femeilor. 
Tovarășa Elena Olteanu. președinta 
acestui comitet, ne informa despre 
ceea ce s-a întreprins, pină
în colaborare cu sindicatele si 
organizațiile de tineret, cu direcția 
județeană a muncii, sub directa în
drumare a organizațiilor de partid 
pentru aplicarea. |n funcție de cerin
țele specifice ale județului Botoșani, 
a politicii partidului, de atragere tot 
mai accentuată a femeilor in acti
vitatea productivă, de sporire a a- 
portului lor la crearea de valori ma
teriale. „Comisiile de femei vor tre
bui să fie și mai active, spunea dîn- 
sa, în organizarea unor acțiuni edu
cative menite să le determine pe fe
mei să-și însușească o meserie.
depună eforturi pentru propria rea
lizare profesională. Va 
dăm un nou conținut, mai bogat și 
mai adecvat lectoratelor cu părinții 
(îndeosebi ai fetelor din anii 
școală terminali

Una dintre cele mai recente 
unități turistice construite in 
județul Cluj este Cabana Buru. 
amplasată la circa 20 km de 
Turda, la intrarea în Munții 
Apuseni, în apropiere de Cheile 
Turzii. Un atractiv popas tu
ristic este și Terasa Căpuș, si
tuată pe șoseaua națională E. 15 
Cluj-Napoca — Oradea, lingă o 
frumoasă pădure de stejari. Tot 
pe șoseaua internațională E 15, 
în apropiere de localitatea Lun- 
cani, se află Hanul pescarilor. 
Pe același traseu, la 680 m alti
tudine, pe Valea Crișului Re
pede, se află o altă unitate a 
cooperației de consum, popasul 
.turistic ,și restaurantul Izvorul 
Crișului’.

să

trebui să

Cabana Buru județul Cluj

•■4- ■

în județul Vrancea

z-

de 
clasa a X-a și a 

XII-a), să combatem concepția gre
șită a unora care caută pentru fii
cele lor locuri de muncă „la birou", 
cultivînd ideea eronată că „industria 
nu e pentru fete". Dar. ocupindu-ne 
mai stăruitor de factorul subiectiv, 
nu trebuie să neglijăm crearea con
dițiilor materiale necesare afirmării 
profesionale a femeii. Mai sînt încă 
întreprinderi care evită angajarea 
femeilor. Numai așa se explică fap
tul că la întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb, unde femeile ar 
trebui să reprezinte 19 la sută din 
personal, s-a ajuns abia la 12,5 la 
sută (există fete calificate in mese
ria de strungar, dar sînt preferați 
bărbații) ; la I.M.A.I.A. — Botoșani, 
potrivit procentului stabilit, femeile 
ar trebui să reprezinte 30 la sută 
din totalul angajaților. dar sînt nu
mai 3,9 
rea de 
nu este 
situații
din partea forurilor în drept, pentru 
ca aceste procente, stabilite printr-o 
hotărîre de partid, să fie respectate 
întocmai".

Meseria este, cum spune zicala, o 
brățară de aur pe care femeile o 
poartă cu mîndrie, ca pe o bijuterie 
de mare preț. Fără meserie, după 
cum se vede si din cele de mai sus, 
munca femeilor nu poate fi sporni
că, nu se poate ridica la nivelul ce
rințelor tehnicii moderne.

la sută ; nici la intreprinde- 
șuruburi angajarea femeilor 
privită cu ochi buni. Sînt 

ce necesită măsuri hotărîte

Rodica ȘERBAN

(Urmare din pag. I)
înălțat pe pămintul Dobro
gei „Cimentul păcii", plat
forma metalurgică Medgi
dia, orașul nou Medgidia, 
Termocentrala O v i d i u, 
Combinatul chimic Năvo
dari ; întreaga și complexa 
platformă industrială 
ternică a Constanței ; 
gindesc la ampla 
ră de cooperativizare și 
modernizare a agriculturii, 
care aureolează Dobrogea 
prin exemplul de fermitate 
revoluționară și care a o- 
ferit 
del. 
baze 
fice 
tale,
Traian ; mă gindesc la e- 
forturile generoase în ar
hitectură și construcții. 
Spiritul de inițiativă, pio
nieratul autentic ; curajul 
și fermitatea 
angajează în 
pere mari ; 
profesională, 
sete de

pu- 
mă 

ope-

țării întregi un mo- 
Mă gindesc la acele 
ale cercetării științi- 

și stațiuni experimen
ta Palas, Valul lui

cu care se 
acțiuni și o- 

competența 
permanenta

perfecționare, de

l

/■
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La poalele munților Vrancei, 
la peste 600 m altitudine, pe 
Valea Oituzului, într-un cadru 
natural îneîntător, cooperația de 
consum din județul Covasna a 
amenajat Hanul Brețcu-Oituz, 
care oferă — în orice anotimp 
— condiții optime pentru odih
nă și reconfortare. Această fru
moasă unitate turistică se află 
la 2 km de localitatea Brețcu, 
pe șoseaua națională Brașov — 
Tg. Secuiesc — Gh. Gheorghiu- 
Dej (D. N. 11, km 81). Ea dis
pune de 56 locuri de cazare în 
camere cu confort modern și în
călzire centrală, precum și de un 
restaurant.

Hanul Brețcu-Oituz asigură 
turiștilor un plăcut loc de popas 
și totodată un punct de plecare 
în atractive excursii spre munții 
și dealurile din Împrejurimi.

Hanul Brețcu — Oituz — județul Vrancea

Ilustrată din Suceava

în județul Suceava

in orașul Șiret, cea mai nor
dică așezare a județului Sucea
va, important punct turistic pe 
șoseaua E-20, s-a inaugurat nu 
de mult o nouă și modernă 
unitate de cazare și alimentație 
— hanul turistic „Șiretul".

Odată ajunși aici, la dispozi
ția oaspeților Țării de Sus stau 
un restaurant amenajat la de
misolul clădirii și un altul la 
parter, in prelungirea căruia se 
află o terasă cu 80 de locuri și 
un bar de zi. La etajul hanu
lui, in camerele confortabile 
mobilate cu gust, dispunind de 
apă curentă caldă și rece, de te
lefon și televizor etc., pot fi 
găzduiți 60 de musafiri. (Gheor
ghe Parascan).

calificare neîncetată, setea 
de orizont și de competi
ție ; tenacitatea, ambiția 
profesională, demnitatea și 
consecvența muncitorească 
comunistă cu care iși duc 
la capăt marile lor angaja-

cea ; la construcția marilor 
șantiere navale de la Con
stanța. Mangalia și Tulcea: 
mă gindesc la eforturile 
uriașe ale saltului de la 
construcția de bărci, șalu
pe, reparații, la construcția

Tul-structorii municipiului 
cea. Mă gindesc la multe 
recorduri și performanțe 
ale Dobrogei.

Constructorii de obiective 
industriale, constructori de 
orașe și sate moderne, con-

DOBROGEA
mente — sint trăsături ale 
oamenilor Dobrogei — sînt 
virtuți care angrenează in 
mod fericit Dobrogea în e- 
fortul general al’ țării — și 
care situează Dobrogea la 
cotele spirituale, morale 
cele mai înalte ale țării 
Întregi.

Mă gindesc în continuare 
la ampla și strălucita ope
ră de construcție a litora
lului, la opera de mari 
proporții de extindere și 
modernizare a portului 
Constanța și a portului Tul

navelor de mare tonaj, la 
construcția navei „Inde
pendența". Mă gindesc la 
marea operă de plantări de 
podgorii și livezi, terasări 
de dealuri, construcția ma
rilor sisteme de irigații în 

’ toată Dobrogea: mă gindesc 
la constructorii marelui 
combinat petrochimic Năvo
dari, la constructorii cana
lului Dunărea — Marea 
Neagră ; la constructorii și 
tînăra clasă muncitoare de 
pe platforma Combinatului 
metalurgic Tulcea, la con-

structorii litoralului, con
structori de vapoare, mun
citori din cele mai com
plexe și mai înaintate ra
muri ale industriei ; o a- 
devărată elită de marinari 
navigatori, ingineri, tehni
cieni, medici, profesori și 
învățători, oameni de ști
ință. zootehniști, docheri, 
țesătoare, scafandri, meca
nizatori ai agriculturii, 
crescători de vite, pescari 
ai Deltei, pescari ne mare 
și pe oceane, mineri ; un 
număr impresionant de fe-

mei muncitoare în toate 
domeniile, arheologi, fero
viari, ciobani — alcătuiesc 
universul uman generos, 
care m-a atras, care mi-a 
dezvăluit mereu înalte e- 
xemple de muncă, de no
blețe omenească, de uma
nitate, de măreție. Sufletul 
meu s-a simțit, se simte 
totdeauna în elementul său 
în acest univers uman 
Dobrogei.

I-am spus „Dobrogea 
aur" pentru oamenii 
pentru încrederea ei 
partid, pentru vocația
comunistă, pentru limpezi
mea cu care s-a simtit 
totdeauna cuprinsă în ma
rile inițiative ale partidu
lui ; pentru tot ce construc
ția socialistă a eliberat, ca 
energie creatoare, în adîn- 
cul ei. „Dobrogea de aur" — 
pentru noblețea și măreția 
ei umană — și pentru stră
lucirea și măreția și trăi
nicia operei sale într-o 
continuă creștere și desă- 
vîrșlre.

al

de 
ei, 
in 
ei
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UN „SECRET DE PRODUCȚIE'* PE CARE ÎL ÎMPĂRTĂȘIM TUTUROR

CUM S-A REUȘIT DEPĂȘIREA SISTEMATICĂ 
A SARCINILOR DE EXPORT

la întreprinderea de mașini electrice București
în 8 luni, prevederile de Plan Ia 

export au fost depășite cu 25 milioa
ne lei-valută. Venind în întâmpina
rea unor solicitări ale partenerilor 
externi, pînă la sfîrșitul anului se 
vor livra, peste prevederile de plan, 
alte însemnate cantități de produse. 
Unde s-a obținut acest succes 7

— La noi, la întreprinderea de 
mașini electrice din București — 
ne-a răspuns Secretarul comitetului 
de partid. Constantin Moisescu.

Este acesta un succes influențat 
de vreo conjunctură favorabilă pe 
Piața internațională, sau sînt sarci
nile de plan prea mici 7 Nu. hotărit 
nu I Așa cum aveam să constatăm 
în întreprindere, prevederile de plan 
la export sint depășite permanent, 
lună de lună, an de an. Și nu este 
vorba de un spor oarecare al volu
mului exportului, ci de o creștere, 
a acestuia într-un ritm constant 
înalt. Iată cum a evoluat în ultimii 
ani volumul exportului la' întreprin
derea de mașini electrice din Bucu
rești. comparativ cu anul 1971. în 
procente :

1973
180

1975
250

1977
350

După cum se poate observa din 
datele prezentate în tabel, la între
prinderea bucuresteană, unitate din- 
tr-o ramură de virf a tehnicii mo
derne. în numai șase ani volumul 
exportului a crescut de 3,5 ori. La 
finele actualului cincinal. în anul 
1980. acesta va fi de 4,5 ori mai mare 
decît în 1971. De la șeful biroului 
export al întreprinderii, inginerul 
Aurel Seiceanu, ne-am notat că în- 
tr-o singură lună din acest an se 
realizează întreaga producție de ex
port a anului 1967.

Competitiv — 
prin calitate 

tot mai înaltă...
Am adresat mal multor muncitori, 

tehnicieni si ingineri din întreprin
dere întrebarea : Cum explicați 
succesele pe care le obțineți în do
meniul exportului 7 Un prim răspuns 
la această întrebare a fost : Chiar 
ziarul „Scînteia". în urmă cu cîteva

RECOLTA: Din cîmp spre magazii
pe drumul cel mai scurt

Pentru strîngerea produselor toamnei, în toate unitățile agricole au 
fost intocmite programe de lucru care prevăd, pe zile, ce cantități să 
fie recoltate, mijloacele de transport necesare, locurile de depozitare. 
De asemenea, prin decizii ale consiliilor populare au fost prevăzute 
orare de lucru, astfel incit fiecare zi să fie folosită din plin. Cum se 
îndeplinesc aceste cerințe ? Iată cîteva constatări prilejuite de raidul 
nostru în județele Bacău, Buzău și Bihor.

BACĂU:

Prioritate stringerii cartofilor
în județul Bacău s-a obținut o pro

ducție bună de cartofi. Iată de ce 
membrii cooperativelor agricole și 
lucrătorii din întreprinderile agricole 
se străduiesc să strîngă repede în
treaga recoltă și să o însilozeze in 
condiții optime. De altfel, la Tamași, 
Livezi, Poduri, Gîrleni, Hemeiuși și 
in alte cooperative agricole recolta
tul cartofilor s-a încheiat. Am sosit 
la cooperativa agricolă din comuna 
Nicolae Bălcescu tocmai în momen
tul cînd cei circa 120 de oameni cu
legeau cartofii de pe ultimele hec
tare din cele 100 cultivate. Cu aju
torul a 7 autocamioane, tuberculii 
sint transportați direct în depozitele 
I.L.F. Bacău. Tovarășul Cezar Duță, 
președintele cooperativei, ne-a infor
mat că în cel mult 3—4 zile vor fi 
transportate ultimele 300 de tone de 
cartofi care se mai află încă pe cîmp.

Un popas la fermele I.A.S. Bacău. 
La Itești, bunăoară, se lucra la re
coltat. sortat și transportat cu toate 
forțele mecanice și manuale. Se fo
loseau, între altele, trei mașini de re
coltat gi trei sortatoare mecanice. In 
ajutorul muncitorilor de aici au venit 
peste 400 de elevi si studenți din Ba
cău. Organizați pe echipe, suprave
gheat! îndeaproape de cadre didactice 

> si tehnicienii fermei, ei aduc o con
tribuție însemnată la strînsul recoltei. 
Ing. Mircea Nicolau. șeful fermei, ne 
spunea că producția medie pe cele 
180 ha cultivate este de peste 28 000 
kg la hectar, iar pe unele suprafețe 
depășește 30 000 kg la hectar. Iată de

BUZĂU

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Buzău au obținut un succes 
de seamă : au încheiat recoltarea 
florii-soarelui pe întreaga suprafață 
de 23 900 hectare cît s-a cultivat in 
acest an. Cum a fost cu putință ca, 
într-un timp relativ scurt, să fie 
strînsă întreaga producție de floarea- 
soarelui 7 Ne răspunde tovarășul 
Gheorghe Maftei. director adjunct al 
direcției agricole : „Utilajele de re
coltat au fost concentrate pe parce
lele care au ajuns mai devreme la 
maturitate. în această privință, .spe
cialiștii au dat dovadă de multă răs
pundere. urmărind zi de zi mersul 
coacerii. Apoi, utilajele au fost folo
site la întreaga capacitate. Desigur, 
strîngerea la timp a recoltei e un lu
cru bun. Dar s-a realizat si o altă 
cerință, mult mai stringentă : s-a 
evitat risipa de semințe prin scutu
rare. în fiecare cooperativă au fost 
organizate echipe din care au făcut 
parte cooperatori, personalul admi
nistrativ din unități, precum și nu_ 

zile, a adus la cunoștința cititorilor 
săi faptul că la Tîrgul internațional 
de la Plovdiv, unul din produsele 
întreprinderii bucureștene — eonver- 
tizorul de sudură tip „C.S.C.A. 250 A“ 
— a primit medalia de aur. Este 
vorba deci de o recunoaștere una
nimă a nivelului tehnic înalt al pro
duselor fabricate de întreprinderea 
de mașini electrice din București.

Faptul că produsele unității sînt 
concepute și realizate în conformi
tate cu standardele si normele in
ternaționale. la nivelul celor mai 
bune produse similare fabricate in 
alte țări dezvoltate economic, creea
ză nremișe ea ele să fie, de la pri
mele loturi de fabricație, competiti
ve pe piața mondială, solicitate de 
numeroase firme de peste hotare, 
demonstra ing. Eugen Nicolaescu. 
șeful atelierului cercetare-proiectare 
mașini de curent continuu. Da. unul 
din „secretele" succeselor pe care le 
obține întreprinderea bucuresteană în 
domeiiiul exportului îl constituie 
preocuparea statornică a colectivului 
său pentru asimilarea în fabricație a 
unor produse de inalt nivel calitativ, 
cu parametri tehnico-economici ridi
cați. O dovedesc, între altele, și cer
tificatele eliberate de cele mai re
numite institute de specialitate din 
lume, unde 
sale 
gate 
care 
nică 
sporit al partenerilor străini 
solicită produsele cu marca 
București. Colectivul 
înregistrează o „rată" 
întregii producții de 4 ani. iar ci
clul cercetare-productie de serie se 
situează, in medie, intre un an, un 
an și jumătate. Așa se și explică 
faptul că. în prezent, ponderea pro
duselor noi si modernizate reprezin
tă 60 la sută din volumul total al 
producției. Pe o asemenea bază. 
I.M.E. București livrează o serie de 
comenzi într-un termen de 3—4 luni 
de la contractare, termen asigurat nu 
de multe firme de peste hotare.

sînt trimise produsele 
pentru a fi încercate si omolo- 
ne plan international — intre 
Institutul federal de fizică teh- 
din R.F.G. — numărul mereu 

care 
I.M.E.

întreprinderii 
de înnoire a

...Și prin eficiență 
economică 

mereu sporită
— Nu mai este necesar să de

monstrăm că un export eficient ore- 

ce lucrătorii fermei, cu sprijinul ce
lor care le-au venit în ajutor, fac to
tul pentru a încheia recoltatul la 
timp si fără pierderi.

Totuși, în județ, recoltatul car
tofilor ar putea fi intensificat. O do
vedesc și rezultatele diferite ale unor 
unități vecine. în vreme ce la Ite'ști 
se lucrează de zor. alături, la coo
perativa agricolă din Berești-Bistrița, 
unitate mare cultivatoare de cartofi, 
invocîndu-se vremea ploioasă, lu
crările se tărăgănează de la* o zi la 
alta. Ca atare, recolta a fost strînsă 
doar de pe jumătate din suprafața 
cultivată. în aceeași situație se află 
si cooperativele agricole Traian, 
Cîrligi, Filipești. Săucești. De men
ționat că mari cantități de cartofi, 
deși au fost scoase din pămînt. con
tinuă să se afle pe cîmp în grămezi, 
în bătaia ploilor si a vîntului. Si 
aceasta pentru că mijloacele de trans
port nu sînt folosite la întreaga ca
pacitate. Atît la Traian, cît și la coo
perativa agricolă din Itești. autoca
mioanele vin tîrziu. staționează mul
tă vreme pe cîmp pentru că nu s-a 
organizat bine încărcarea lor. Ba mai 
mult, uneori pleacă doar cu jumătate 
din cantitatea pe care ar trebui s-o 
transporte. Se impun, așadar, măsuri 
operative din partea organelor jude
țene în vederea intensificării recol
tatului si transportului, astfel incit, 
în timpul cel mai scurt. întreaga pro
ducție de cartofi să fie depozitată cu 
grijă. (Gh. Baltă).

urma combinelor 
treierate la ca-
aceste zile munca

meroși angajați din cooperative, care 
au strins toate capitolele de floarea- 
soarelui rămase în 
ce apoi au fost 
pătul tarlalelor".

Este firesc ca în 
pe ogoare să nu înceteze pină cînd 
toate roadele toamnei vor ajunge la 
adăpost. în magazii. în județ s-a 
trecut cu forte sporite la culesul 
porumbului, recolta fiind strînsă de pe 
12 000 ha. Iată o secvență de muncă 
întîlnită zilele acestea la coope
rativa agricolă din Smîrdanu. Ora 
5.30. Cunoscînd locul de muncă 
stabilit. de cu seara la programarea 
operativă a lucrărilor, două echipe, 
totalizînd 60 de cooperatori din ferma 
nr. 4, au plecat la tarlaua „Tăbăcean- 
ca“ să strîngă sfecla de za
hăr. Din ferma nr. 2. alte echipe au 
fost repartizate la încărcarea și trans
portul sfeclei cu cele 9 autocamioane 
și 4 tractoare cu remorci. Primul trans
port trebuie să ia „startul" spre 

supune ca produsele pe care le li
vrezi să fie realizate cu o inaltă pro
ductivitate a muncii, cu cheltuieli de 
producție cît mai mici — ne relata 
strungarul Dumitru Șurcă.

Această cerință se regăsește preg
nant în preocupările 
fiecărei secții 
derii. cît și. 
obținute pînă 
te. realizarea 
port, creșterea 
sînt considerate si tratate ca o cau
ză a întregului colectiv, ca un o- 
biectiv de maximă importantă, care 
se înfăptuiește printr-o activitate 
stăruitoare la fiecare loc de mun
că. Si încă o precizare. „La noi. la 
fiecare loc de muncă. în producție, 
nu se face nici o deosebire între 
produsele destinate exportului si cele 
pentru beneficiarii interni : întreaga 
producție trebuie să fie de cea mai 
bună calitate, realizată cu o inaltă 
productivitate, cu consumuri cit mai 
mici". Aprecierea aparține ing. Con
stantin Giurgiu, șeful compartimeri- 
tulul de control tehnic al calității 
producției. Realitatea confirmă a- 
ceastă apreciere. Priviți datele din 
tabelul de mai jos : ele se referă 
la creșterea productivității muncii în

cotidiene ale
Si atelier al întreprin- 
desigur. în rezultatele 
acum. Cu alte cuvin- 
productiei pentru ex- 

eficientei acesteia.

Produsul Anul Unitatea 
de măsură

1965 1970 1977
Motoare asincrone miniere 14 9.7 8.4 kg/kW
Motoare de curent continuu

Pentru tracțiune urbană 12.5 12,2 8,5 kg/kgm
Convertizoare de sudură 61.2 44 38 kg/kW

Aceste consumuri nu numai că 
s-au redus substanțial de la an la 
an. dar ele au ajuns să se situeze 
la unele produse la nivelul celor 
realizate în țări industriale cu tra
diție. Cu toate acestea, colectivul în
treprinderii bucureștene este decis să 
nu se oprească la asemenea rezul
tate ; în toate compartimentele uni
tății se consideră că mai există încă 
rezerve pentru a persevera în, a- 
ceastă direcție, pentru creșterea. în 
continuare, a parametrilor tehnico- 
functionali la toate produsele si îm
bunătățirea întregii activități produc-

si 
10 
al 
al

25
cooperatori au

tomatelor,

centrele de preluare Pogoanele 
Grindu la ora 7.30. Au plecat cu 
minute mai devreme. Transportul 
doilea era stabilit la 11.45. iar 
treilea — la orele 17. Două dintre
remorci nu au reușit să se înscrie 
in grafic cu 25 minute la a doua 
cursă, din cauza intensificării trafi
cului rutier pe șoseaua națională. De 
remarcat că • eoonomistul și contabi
lul cooperativei lucrau la cîmp, în 
formația de cooperatori. Alți trei 
funcționari erau cuprinși în forma
țiile de la decoletarea sfeclei de 
zahăr, iar 15 — la grădina de le
gume. integrați in cele două echipe 
de cooperatori. La grădină, 
________ j. __ fost repartizați 
culesul și încărcatul 
alți 25 la recoltarea gogoșarilor 
castraveciorilor. Pregătirea terenului 
pentru însămînțările de toamnă 
a revenit unei formații de mecani
zare compusă din 8 pluguri și 4 
discuri. Seara am notat citeva re
zultate : recoltatul și transportul 
sfeclei de zahăr — 120 tone; oule- 
sul florii-soarelui pe 30 ha; expe
diat — 13 tone legume 'etc.

Cu deosebire se cuvin remarcate ac
țiunile ample care se desfășoară în a- 
ceastă perioadă în legumicultura. în 
cooperativele agricole mari producă
toare de legume — Costești. Gheră- 
șeni, Mărăcineni. Săgeata. Smîrdanu, 
Movila Banului, Mihăilești — formații
le de muncă sînt ajutate de către elevi 
și cadre didactice. Zilnic, din unitățile 
cooperatiste se recoltează și se ex
pediază spre I.L.F. și I.P.I.L.F. 800 
tone legume și 300 tone cartofi. Din 
aceste cantități, 80—100 tone sînt re
partizate pieței pentru aproviziona
rea curentă a populației.

O întrebare la adresa fabricii din Oradea:
Am cultivat sfecla pentru ca zahărul să se risipească pe cîmp?

de zahăr din 
prelucrat. în 

zi. mai puțin cu 
de tone de sfe

Fabrica 
Oradea a 
medie pe 
800—1 000 
clă fată de grafice.

Asigurarea cu materie 
primă se face în cantităti 
îndestulătoare, duoă un 
plan bine gîndit si într-o 
perfectă colaborare între 
unitățile producătoare si 
compartimentul agricol al 
fabricii. Si de o parte si 
de alta am retinut îndeo
sebi răspunderea cu care 
se acționează pentru ca 
tot ceea ce se recol
tează să ajungă la fa
brică în cel mult două 
zile. Graficele de recolta
re se stabilesc săotămînal. 
dar spre deosebire de alti 
ani se lasă la latitudinea 
consiliilor intercooneratis- 
te să repartizeze pe fie
care cooperativă în parte 
cantitățile ce urmează a 
se livra zilnic, toate aces
tea corelate cu torta de 
muncă si mijloacele me
canice din cooperative, 
planul de transport 
C.F.R. Cooperativele 
gricole ar putea intensifi
ca recoltatul, dar fabrica 

cu 
pe 
a-

această unitate economică, compa
rativ cu anul 1971. in procente :

1973
125

1975
131

Ce înseamnă pentru întreprinderea 
bucuresteană asemenea niveluri ale 
productivității muncii 7 Mult, foarte 
mult, dacă avem în vedere că un 
singur procent de creștere a pro
ductivității muncii este echivalent cu 
un spor anual de producție in va
loare de peste 15 milioane lei. Ceea 
ce se cuvine subliniat. în mod deo
sebit. este faptul că — odată cu per
fectionarea continuă a procesului de 
fabricație, introducerea si extinderea 
unor tehnologii si procedee tehnolo
gice noi. cu folosirea pe scară v lar
gă a elementelor tipizate, intensifi
carea acțiunii de autoutilare. aici 
fiind abordate si rezolvate unele din
tre cele mai dificile probleme 
tivitătii productive care au 
creșterea simțitoare, an de 
productivității muncii — un 
deosebit a fost pus pe reducerea con
sumului de materii prime si mate
riale si. îndeosebi, de metal. în a- 
cest sens, este edificator modul cum 
au fost diminuate greutătilă speci
fice ale produselor fabricate in în
treprindere. Iată cîteva date : 

ale ac- 
dus la 
an. a 
accent

tive. Este si firesc, întrucît colecti
vul acționează stăruitor pentru fruc
tificarea rezervelor interne existen
te. astfel incit ridicarea însușirilor 
produselor să se realizeze în con
cordantă cu cele mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnice contemporane, cu 
cerințele creșterii eficientei econo
mice. valorificării superioare a 
teriilor prime si materialelor. în 
cerințe ale progresului nostru 
nomic și social.

ma- 
fapt. 
eco-

Iile ȘTEFAN 
Dumitru TÎRCOB

Utilaje de mare randament folosite la recoltarea cartofilor în unitățile agricole 
din județul Brașov (Urmare din pag. I)

Zăbovim cîtva timp în grădina de 
legume a cooperativei agricole din 
Costești. Ferma condusă de inginerul 
Aurel Stroe a obținut rezultate bune: 
pînă acum s-au strins 800 tone de 
roșii și se apreciază că se vor mai 
aduna tot cam pe atîtea, in afară 
de cantități mari de alte legume. Să 
strîngi și să expediezi repede pro
duse atît de perisabile nu-i o 
treabă ușoară. De aceea, cei 150 coo
peratori din cadrul fermei, in spri
jinul cărora au venit copiii lor —

nu poate primi mai mul
tă sfeclă.

în procesul de produc
ție de aici sînt multe de
fecțiuni. Lipsa de asisten
tă tehnică, de supraveghe-

Analizîndu-se situația la 
fata locului, se aiunge la 
concluzia că aceasta se 
datoreste mai ales modu
lui cu totul nesatisfăcător 
în care este curățată si

Defecțiunile
în organizarea producției 

impun intervenția imediată 
a centralei de specialitate

re si îndrumare este e- 
videntă. Am văzut con
ducte care curg oină ce 
inundă pardoseala ; in 
ziua cînd am fost acolo 
funcționau doar jumă
tate din mașinile de 
tăiat, si aceasta în ciuda 
faptului că în siloz în
cepeau de acum să se a- 
dune mari cantităti de sfe
clă. Atît directorul între
prinderii. Gheorghe Mo- 
sescu, cit si unul din șefii 
de schimb 
mare de 
care este

acuzau gradul 
impuritate cu 
adusă sfecla.

sortată sfecla pe canalul 
de alimentare, punct de 
lucru în care adeseori nu 
se asigură nici un fel de 
asistentă tehnică. Ar mai 
fi apoi indisciplina care 
se manifestă in diferite 
forme : de la absentele de 
la serviciu pînă la linsa 
de răspundere a unor ca
dre tehnice. Aceasta, ca si 
neacoperirea cu forță de 
muncă fac ca zilnic fa
brica să lucreze cu un de
ficit de 80—100 de munci
tori. Nerespectarea regi
mului de funcționare de

1977
170

Tntr-una din secțiile întreprinderii ..Tehnoton" dm lași

Toate investițiile 
finalizate Ia termen

Pe șantiere industriale din Alba Iulia: 
BINE, DAR MULT LOC PENTRU Șl MAI BINE

Alba Iulia au 
lucru si mari

Constructorii din 
un front larg de 
sarcini de îndeplinit. Cum folosesc 
acest început de toamnă, darnic in 
zile frumoase ? Pe ce căi și cu ce 
eficiență acționează constructorii 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție, astfel îneît fiecare investiție, 
mare sau mică, să fie finalizată la 
termenul planificat 7 Sînt întrebări 
justificate, intrucît la Alba Iulia și 
pe ansamblul județului Alba, în do
meniul investițiilor, s-au acumulat în 
acest an serioase restanțe. Și așa 
cum a indicat conducerea partidului, 
in această perioadă trebuie depuse 
eforturi energice, bine organizate atit 
din partea constructorilor, cît și a be
neficiarilor, astfel îneît programul de 
dezvoltare social-economică a fiecă
rui județ, a fiecărei localități să fie 
exemplar înfăptuite.

Pe trei 
dustriale 
structor : 
Trustului 
din Cluj-Napoca — se desfășoară o 
vie și rodnică activitate. La noua ca
pacitate de producție de la între
prinderea „Porțelanul", lucrările în
cepute în luna mai a.c. înaintează 
văzînd cu ochii. Structura noilor hale, 
a fost înălțată și se lucrează la mon
tarea chesoanelor acoperișului. Pre
zent la acest punct de lucru, ing. 
Dumitru Ungureanu, șeful biroului 
tehnic al șantierului, ne relatează că 
aici a fost utilizată metoda execută
rii mecanizate a săpăturilor pentru 
fundații și turnarea betoanelor in 

dintre marile șantiere in- 
ale municipiului — con- 
Șantierul Alba Iulia al 

de construcții industriale

*

elevi la școala din comună — sînt 
organizați in 6 echipe și lucrează 
după grafice precise.

în încheiere, se cuvine să notăm 
că din aceste zile s-a trecut la pre
gătirea patului germinativ in vede
rea însămîntării griului si a celorlalte 
culturi. Ba mai mult: au și fost in- 
sămințate 16 000 hectare 
80 200 hectare prevăzute a 
vate în această toamnă.
Ceaușescu. Mihai Bâzu).

din cele 
fi culti- 

(Florea

la secțiile de evaporație și 
rafinărie a dus la două o- 
priri ale fabricii (a cite 12 
ore), la pierderi tehnolo
gice apreciabile. Aseme
nea ..locuri înguste", ca si 
o înțelegere îngustă a 
spiritului de colaborare 
între toti factorii chemați 
să coordoneze activitatea 
de producție produc zil
nic pagube de zeci de mii 
de lei.

Este evident că o con
tribuție mai mare si mai 
eficientă trebuie să aducă 
centrala de specialitate, a 
cărei prezentă nu se sim
te decît prin intermediul... 
telexurilor sau telefoane
lor. Este o cerință imnusă 
de situația cu totul neco
respunzătoare în care isi 
desfășoară activitatea fa
brica. de necesitatea re
zolvării neîntîrziate a u- 
nora dintre soluțiile teh
nice si constructive. Un 
rol important revine în a- 
cest sens si organelor lo
cale de partid si de stat, 
care trebuie să urmăreas-' 
că cu si niai multă aten
ție aplicarea programului 
de măsuri adoptat. (Au
rel Pop. Iosif Pop). 

cofraje metalice modulate, atît la 
fundații, cit și la monolitizarea grin
zilor de la acoperiș. Eficiența s-a vă
dit imediat : creșterea substanțială a 
productivității muncii și economisirea 
unui important volum de manoperă. 
Ca urmare, lună de lună, planul a 
fost depășit în medie cu peste 1 mi
lion lei, stadiul lucrărilor fiind in 
avans față de grafice.

Firește, unde se muncește bine, 
este loc și de mai bine. Dovedește 
aceasta o situație intîlrtită chiar pe 
șantier. O macara lucra de zor la 
coborîrea unor chesoane de pe... un 
sector de acoperiș. Acestea erau în
cărcate într-o mașină care le trans
porta aproximativ 30 metri în inte
riorul halei. Aici, o altă macara le 
descărca și le urca pe...acoperiș pen
tru a fi montate. Două macarale, 
două mașini, 10—12 muncitori erau 
angajați în această treabă care se a- 
seamănă cu isprăvile lui Păcală. Ex
plicațiile maistrului Vasile Goșa nu 
sint clare.

— Este o greșeală a proiectantului 
(I.P.I.U. din București, n.a.j. Pe o 
planșă a documentației se prevăd în 
sectorul respectiv chesoane fără go
luri, iar pe alta — chesoane cu go
luri. Acum, facem modificarea nece
sară.

— Chiar o greșeală 7 Ați studiat 
documentația temeinic. înainte de a 
vă apuca de lucru 7

— De fapt, nu aveam unde să de
pozităm chesoanele, pentru că au so
sit înainte de a fixa grinzile în sec
torul unde le montăm acum.

Și atunci, chesoanele au fost depo
zitate pe acoperiș, în altă zonă... Iată 
cum constructorul își pune singur 
bețe-n roate.

Dacă pe acest șantier chesoanele 
pentru acoperiș sînt plimbate din- 
tr-un loc in altul, la o nouă între
prindere, de covoare plușate, tot a 
industriei ușoare, acestea sînt aștep
tate ca pîinea caldă. Consecința ?

— Prin tolerarea întîrzierij. in pri
mirea chesoanelor, avansul de două 
luni ciștigat pînă acum se pierde — 
ne mărturisea îngrijorat tehnicianul 
Erhardt Schumann, șeful punctului 
de lucru. Ne trebuie aproape 630 che
soane și avem contractate pentru 
cest an doar 97. Este drept că 
aflăm la începutul investiției, dar 
pe acum întrevedem posibilitatea 
punem in funcțiune acest obiectiv 
un trimestru mai devreme.

Furnizorii de chesoane, cărora șan
tierul din Alba Iulia al T.C.I. Cluj- 
Napoca le adresează un apel tovără
șesc, sînt întreprinderile de materiale 
de construcții din Buzău, Călărași și 
Timișoara.

împreună cu inginerul Ion Mărcu- 
leț, șeful lotului de construcții de la 
platforma unei alte investiții din ca
drul întreprinderii mecanice, am fost 
pe șantierul unei capacități prevăzute 
să intre parțial in producție la sfîr
șitul acestui an. Anumjte obiective 
au fost deja predate beneficiarului. 
Totuși...

a- 
ne 
de 
să 
cu

MUNCITORUL DE AZI
porării celor mai înaintate cuceriri 
ale științei si tehnicii. Iată de ce 
a fi astăzi proprietar si producător, 
beneficiar al roadelor muncii tale 
înseamnă a milita activ si consecvent 
pentru introducerea in producție a 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii 
contemporane, pentru promovarea 
largă a experienței înaintate. în
seamnă să-ți aduci o contribuție 
personală la marele efort pentru 
înnoirea si modernizarea continuă a 
producției si tehnologiilor de fabri
cație, la organizarea superioară a în
tregii activități productive. Cu alte 
cuvinte a fi proprietar si producător 
impune — alături de dragoste pen
tru muncă, de conștiinciozitate exem
plară în realizarea sarcinilor — spi
rit creator, inițiativă în rezolvarea 
tuturor problemelor producției, o ac
țiune stăruitoare pentru ca organi
zarea întreprinderilor să fie în asa 
fel realizată îneît potențialul tehnic, 
de cercetare si creație — valorificat 
superior — să se concretizeze într-o 
eficientă economică mereu sporită.

Desigur, măsurile de perfecționare 
a organizării si conducerii, de adin- 
cire a democrației economice. înfăp
tuite in ultimii ani de partidul nos
tru, au creat un cadru optim de ma
nifestare a gîndirii creatoare, a ini
țiativelor muncitorești valoroase, 
participării tuturor celor ce muncesc 
la conducerea si organizarea superi
oară a producției și a muncii. Totul 
este ca acest cadru să fie cit 
din plin folosit. înlăturindu-se 
manifestare de 
conservatorism, 
justificată fată 
organizatorice 
același timp, introducerea orom-esu 
lui tehnic și organizarea științifică a 
producției si a muncii nu pot fi si nu 
trebuie să fie privite nici un mo
ment ca acțiuni de campanie, con- 
iuncturale. ci ca un proces continuu, 
care să antreneze pe toti membrii 
colectivelor de muncă si al cărui 
obiectiv final trebuie să fie creșterea 
susținută a eficientei economice.

Asa cum este cunoscut, dezvoltarea 
tortelor de producție — stimulată in 
mod hotărît de proprietatea socia
listă — progresele industrializării au 
creat un cadru nou muncii. La noi. 
muncitorii nu mai lucrează în ate
liere primitive, insalubre, ci în hale 
luminoase, dotate cu mijloace de

rutină, birocrație 
orice reținere 
de ideile tehnice 
noi. valoroase.

mai 
orice 

sau 
ne- 
saa 
în

— La forjă nu mai putem lucra 
pentru că lipsesc documentațiile pen
tru fundațiile de utilaje — ne spune 
șeful lotului. Pentru pardoseala de 
la etajul sculăriei abia in august am 
primit soluția de execuție a izolării. 
Sint neasigurate unele racorduri teh
nice.

— Proiectantul, I.C.P.T.S.C. Bucu
rești (Institutul de cercetări și pro
iectări tehnologice pentru sectoare 
calde) execută proiectele după ce au 
sosit utilajele pe șantier, intervine 
ing. Gheorghe Drăghici, șeful secției 
de scule. Cînd primim utilajul, tri
mitem la București, la proiectant, un 
delegat cu cartea tehnică a mașinii 
pentru a se întocmi documentația.

Este o pretenție cel puțin ciudată a 
proiectantului, avind în vedere că u- 
nele utilaje nu sint prototipuri, ci se 
execută de mulți ani in țară.

Și mai încurcată este problema li
vrării de utilaje. Beneficiarul, cu o 
echipă proprie formată din 20 mun
citori, asigură montajul lor. Au fost 
montate pînă in prezent utilaje in 
valoare de peste 14 milioane lei. 
Unele însă lipsesc. întreprinderea ■ 
de utilaje din Alba Iulia, situată pe 
aceeași platformă industrială, s-a an- ; 
gajat să execute 8 cuptoare de încăl
zire pentru forjă, ajutindu-și astfel 
vecinul. După ce a expirat termenul 
promisiunii, luna august a.c., a pus 
condiții : „Vă execut totuși cuptoare
le, dacă îmi asigurați materialele ne
cesare". Ce ajutor mai este acesta 7 
Alți furnizori oferă o parte din uti
laje... la anul. Ignorînd termenul de 
punere în funcțiune a unor capacități, 
„Independența" din Sibiu a contrac
tat pentru acest aui doar 5—10 la sută 
din utilajele pe care trebuie să le 
execute. în aceeași situație se află 
și întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești cu cele trei linii de acdpe- 
riri metalice și alte utilaje de trata- 

. ment chimic., pe care... le-ar livra iu 
trimestreld ÎI și III 1978.

Greutățile de acum erau într-un fel 
prevăzute. Investiția a demarat cu 
stîngul, fără a se cunoaște cu exacti
tate profilul și tehnologiile. Ministe- , 
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. forul de resort, doar cu puțin 
timp in urmă a intervenit la fața 
locului în sprijinul șantierului. Este 
imperios necesar ca, în lunile urmă
toare, să se acționeze cu operativi
tate maximă, pentru a se găsi cele 
mai bune soluții problemelor ridicate 
de constructor și beneficiar, astfel 
îneît această capacitate de producție 
să intre în funcțiune la' termenul sta
bilit. Activitatea acestor trei șantie
re industriale din Alba Iulia dove
dește că buna organizare a muncii, a- 
provizioaarea corespunzătoare a 
punctelor de lucru, strînsă colaborare 
a constructorului, beneficiarului, pro
iectantului și furnizorului de utilaje 
sînt condițiile necesare asigurării unUi 
ritm de execuție cît mai rapid.

Ștefan D1N1CĂ 
corespondentul „Scinteii"

moderne, de înaltă tehnici- 
acest context, creșterea

In prezent, proprle- 
inseamnă să 

de cunoștințe 
înseamnă să

producție 
tate. în 
nivelului de pregătire profesională si 
politică a tuturor celor ce muncesc 
dobîndeste o importantă deosebită. 
Astăzi, ca să conduci o mașină mo
dernă — sublinia secretarul general 
al partidului — se cere să. fii cel pu
țin un tehnician, un muncitor care a 
absolvit liceul.

A fi deci, 
tar și producător 
ai un bogat „bagaj" 
tehnice si economice, ________ ___
depui un permanent efort pentru ri
dicarea nivelului de pregătire poii- 
tico-profesională, in direcția însușirii 
si aplicării celor mai avansate me
tode de organizare si conducere a ac
tivității productive. Mai bine pregă
tit profesional, fiecare om al muncii 
va realiza în unitatea în care lucrea
ză indici superiori în folosirea mij
loacelor tehnice si valorificarea re
surselor de materii prime si mate
riale. o înaltă eficientă economică. 
Mai bine pregătit politic, fiecare om 
al muncii va înțelege mai clar sem
nificațiile politice si economice ale 
sarcinilor stabilite de partidul nos
tru, va acționa în deplină cunoștință 
de cauză pentru înfăptuirea acestora, 
mobilizînd, în acest scop, pe toti 
tovarășii lui de muncă. Pe aceste te
melii. activitatea desfășurată devine 
mai eficientă, iar roadele muncii 
noastre — ai căror beneficiari directi 
sîntem si care nu not fi decit în ra
port cu ceea ce a produs fiecare 
acolo unde este proprietar — vor fi 
mai bogate, considerabil mai mari.

Dispunem de experiență si price
pere. de toate mijloacele pentru ca 
avuția națională, agonisită prin mun
ca fără preget a întregului popor, să 
sporească si mai rapid în acest cinci
nal. Stă în puterea si priceperea. în 
inițiativa si răspunderea fiecărui om 
al muncii si a tuturora ca. prin în
deplinirea si depășirea sistematică a 
indicatorilor de plan si. îndeosebi, a 
celor calitativi, de eficientă a pro
ducției, să-si aducă o contribuție 
sporită la creșterea avuției naționale, 
a venitului național, la asigurarea, 
pe această bază, a resurselor ne
cesare dezvoltării în continuare. în 
ritm susținut, a economiei. înfăptui
rii integrale a Programului adoptat 
de conducerea partidului în vederea 
creșterii mai accentuate a bunăstării 
Întregului popor în actualul cincinal.
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’pitit revoluționar-de muncă,
ordine și disciplină

regulamentului

Din frumusețile folclorului romanesc Foto : Gh. Vlnțilă

cred
de rigiditate

a ti- 
unor 
toate 
ca o 
tine-

cale decit prin întronarea in școală, 
de către fiecare, a seriozității și fer
mității ia aplicarea exigențelor : in- 
cepind cu nivelul predării, cu asigu
rarea unui invățămînt științific, mo
dern, cu instruirea practică, temei
nică și continuind cu organizarea 
judicioasă a colectivului de elevi, cti 
realizarea unei activități vii, intere
sante și atractive in cadrul organiza
ției U.T.C., cu antrenarea intensă a 
elevilor in acțiunea de autogospodă- 
rire a liceului, cu implicarea familiei 
î.i procesul educativ. Neglijarea ori
căreia dintre laturile acestui proces 
duce la perturbări, slăbește eficien
ța educației și instrucției, atentează 
la spiritul de disciplină și ordine, la

Trăim. în aceste zile, emoțiile si 
reocupările atît de puternice si de 
line de semnuicații ale iiiceputului 
nui nou an școlar, in care sint apii- 
ate măsurile adoptate de condu- 
erea partidului privind perfection a- 
ea și modernizarea invățămintului 
le toate gradele. In mod firesc, aces- 
e măsuri înscriu pe coordonate noi, 
uperioare intreaga activitate de tur
nare, de educare a omului nou. con
structor conștient și devotat al so- 
■ietății socialiste multilateral dezvol
tate și al comunismului in patria 
noastră.

Procesul complex de formare 
ierei generații, de asigurare a 
cadre bine pregătite pentru 
sectoarele de activitate include, 
componentă esențială, educarea
retului școlar în spiritul disciplinei 
conștiente. Pe bună dreptate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. atrăgînd 
atenția că dtti unele școli ies absol
venți cu slabe cunoștințe, insuficient 
pregătiți pentru muncă, pentru viață, 
aprecia că aceasta se datorește fap
tului că „nu se acordă toată atenția 
bunei organizări a procesului de in
struire, a practicii, nu se asigură dis
ciplina în invățămînt și in producție 
a elevilor". „Trebuie să introducem 
disciplină în întregul învătămînt 1 Să 
introducem un spirit revoluționar de 
muncă, de ordine 1“ a cerut secreta
rul general al partidului.

Experiența arată că în lumina aces
tor indicații, a altor precizări cuprin
se în documentele de partid, in re
gulamentele școlare, în ordinul mi
nistrului educației și invățămintului 
cu privire la întărirea continuă a or
dinii și disciplinei in școli și in in
stituțiile de invățămînt superior (din 
anul trecut), toate unitățile școlare 
au înscris printre preocupările lor 
fundamentale educarea elevilor și 
studenților în spiritul disciplinei. Re
zultatele acestor preocupări sint insă 
atit de diferite de la un colectiv șco
lar la altul Incit apare firească ne
cesitatea unei analize aprofundate a 
problemei. O asemenea analiză ar 
putea constitui obiectul unor dezba
teri în consiliile profesorale, în co
misiile diriginților și chiar în colec
tivele de catedră. In aceste rindurl 
aș dori să stărui asupra necesității 
unei concepții clare, unitare asupra 
disciplinei școlare, ca rezultat al în
tregii munci educative.

O analiză atentă a rezultatelor în
registrate în această privință în anul 
școlar precedent relevă faptul că 
succesele obținute în instruirea și 
educarea elevilor nu pot veni pe altă

Pentru ca invățămintul
sa-și sporească mereu 

forța educativă

conștiința răspunderii ce se formea
ză acum în activitatea din școală.

Concentrindu-ne atenția asupra 
efortului de îmbunătățire a conți
nutului invățămintului, de ridicare a 
nivelului său științific și de legare a 
sa tot mai strinsă de producție și de 
viață, transpunind cu fermitate in 
viață indicațiile date de secretarul 
general al partidului cu prilejul des
chiderii anului de învățămînt la 
Iași, va trebui să urmărim cu și mai 
multă atenție nivelul științific al 
lecțiilor, al activităților de instruire 
practică — elemente inseparabile ale 
disciplinei.

Educarea în spiritul disciplinei 
conștiente, bazate în primul rind pe 
înțelegerea necesității de a avea în 
școală și în afara ei o .conduită dem
nă. în concordanță cu spiritul de 
muncă și ordine obligatoriu in în
treaga activitate școlară și extrașco- 
lară, este o sarcină pe care uneori 
unii dintre colegii noștri o înțeleg, 
dar o aplică în mod prea general și 
nediferențiat spre a obține eficiența 
necesară. Vorbim în școală de disci
plină : mi se pare că a scăzut destul 
de mult respectul datorat normelor 
vieții de elev, inclusiv acelora prevă
zute de regulamentul școlar, care. în 
multe locuri, a rămas o simplă bucată 
de hîrtie. Elevii înșiși, organizația 
U.T.C. din școală trebuie să militeze 
cu convingere pentru ca principiile

de conduită în școală și în afara ei 
să fie integral respectate. Nu 
că avem a ne teme.
dacă pledăm pentru respectarea ri
guroasă,. strictă a 
școlar.

Ordinea și. disciplina constituie 
elemente de bază care asigură înfăp
tuirea in bune condiții a Întregului 
program educativ. Trebuie să se 
pună bazele unei adevărate autodis- 
cipline, ale unei puternice 
lective care să ia poziție 
absențelor nemotivate, 
la lecții, lenei și chiulului.
vă si laolaltă, profesori, organizații 
de tineret, părinți trebuie sa insiste 
constant in procesul educativ pe ce
rința respectării normelor de condui
tă obligatorii pentru toți elevii ; pre
zentă activă la școală, ținută cores
punzătoare, munca și învățătură 
conștiincioasă, respect față de cei 
maturi etc. în această optică se cere 
permanent îndrumată participarea 
elevilor înșiși la procesul de organi
zare a vieții școlii, la asigurarea or
dinii și disciplinei, la cursuri și la 
activitățile tehnico-productive. în a- 
ceastă optică se cer organizate ți 
desfășurate serviciul pe școală și pe 
clase, păstrarea. îngrijirea și dezvol
tarea bazei materiale a laboratoare
lor, cabinetelor și atelierelor, respec
tarea și aplicarea prevederilor regu
lamentului școlar și ale ordinului 
ministrului educației și invățămintu
lui cu privire la intărirea continuă a 
ordinii și disciplinei. Principiile 
autodisciplinei trebuie să guverneze 
mai ferm activitatea ext-rașcolară a 
elevilor noștri. încrederea și respon
sabilitățile acordate elevilor le mă
resc, in mod evident, răspunderea 
pentru faptele și comportarea lor, 
pentru întreaga viață a școlii, le spo
resc voința de afirmare, de manifes
tare a personalității fiecăruia.

în aceste direcții cred că trebuie 
să acționăm mai ferm, sub conducerea 
organizațiilor de partid — profesori, 
organizații de tineret, părinți — in- 
tensificînd și îmbogățind procesul 
educativ de formare a elevilor in 
spiritul disciplinei și- seriozității in 
îndeplinirea sarcinilor lor sociale — 
învățătura, munca — în comportarea 
zilnică, la școală și în societate, al 
respectului pentru îndeplinirea an
gajamentelor politico-sociale asuma
te ca uteciști. ca pionieri.

vi
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Retrospectiva Petre Abrudan
Au trecut 8 ani de 

la ultima expoziție 
personală deschisă în 
București de maestrul 
clujean Petre Abru
dan. Analizîndu-i per
sonalitatea artistică, 
profesorul George O- 
prescu scria atunci : 
„Bun desenator, exce
lent si sigur, iată im
presia pe care o dă si 
expoziția actuală, prin 
faDtul că. deși pictura 
sa prețuiește simpli
tatea si formele cit 
mai aDroaoe de natu
ră. reduse insă la c- 
sential. desenul in tră
sături precise. ener
gice. totdeauna expre
sive. este poate Însu
șirea cea mai izbitoa
re în lucrările sale".

Recenta retrospecti
vă deschisă tot in să
lile Dalles confirmă 
odată mai mult juste
țea acestei caracteri
zări. Ne îndeamnă la 
această afirmație nu 
numai faptul că rein- 
tîlnim citeva din lu
crările expuse atunci 
(trebuie să remarcăm 
de la început că ma
rea majoritate a nîn- 
zelor prezentate acum 
sînt de dată recentă), 
ci preocuparea con
stantă a pictorului 
pentru desen, ca ele
ment esențial al com
poziției. Ceea ce picto- 
ruKpare a căuta este 
In primul rind o or
dine naturală, 
larea riguroasă 
selor. încălzită 
sibllitatea față 
Iul natal. în 
tigarea atentă 
anotimpuri, 
motive 
vădește o 
pasiune pentru repre
zentarea nămîntului.

un adevărat cult 
solului 
sale.
ră
mec

opinii co- 
impotriva 
pasivității 
Ueopotii- TIMIȘOARA

Oaspete la casa de cultură
• Cum își petrec tinerii timpul liber ? • Clădirea, cît ar fi de frumoasă, 
rămîne cu pereții reci, dacă programele nu sînt străbătute de

REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTELE

LA REVISTA 
„ERA SOCIALISTĂ" 

revistă teoretică și social- 
politică a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

freamătul vieții

Prof, emerit Ion DRAGII 
directorul liceului
de motematicâ-fizicd 
„Ion Neculce"-Bucureștl

Am intrat în Casa de cultură a ti
neretului din Timișoara in momente 
solemne : se oficiau căsătorii, și vas
tele holuri erau parcă pline de emo
țiile tinerelor perechi in fata unei 
noi vieți. Intilnire surprinzătoare, dar 
in multe privințe semnificativă, ofi
cierea căsătoriei intr-un „templu al 
tinereții" mi se părea a avea darul de 
a sublinia și mai mult importanta 
acestei ceremonii. Ar fi trebuit poate 
să rețin doar solemnitatea si frumu
sețea momentului. încărcătura lui 
emoțională. Totuși n-am putut să nu 
mă întreb dacă pregătirea într-un 
mod cu 
tui act 
casă a 
face cu 
merită intr-adevăr 
din viata fiecăruia.
de cultură a tineretului fată de oas
peții ei m-a surprins. Nu îndreptă-

■ tea un atare moment și o partici
pare a casei de cultură prin progra
me simple. ușor de realizat, capabile 
să atragă cit mai mulți,tineri la ase-

- menea ceremonii : o floare, un grup 
de tineri care să le facă o urare, să 
cînte o melodie ? Toate aceste simple 
și. de ce n-am spune, minime atentii 
au darul de a apropia tinerii, de a-i 
atrage in circuitul vieții sociale. Dar, 
din păcate, nu s-a întimplat asa. La 
acele ore. doar citiva adolescenți se

pregătirea
adevărat sărbătoresc a aces- 
esential desfășurat într-o 
tineretului 
mai multă

desfășurat
nu s-ar fi putut 
grijă, așa cum o 
marile momente 

„Răceala" casei

îr.virteau în jurul unor jocuri meca- 
nice, 
lingă 
beau 
Cam 
unei 
n-am avut deloc sentimentul că este 
vorba de o casă a tineretului, deși 
clădirea e frumoasă. impunătoare 
prin volumele sale închise între pe
reți de sticlă si piatră lustruită.

Desigur, planurile de activități sint 
relativ bogate, la panoul din hol fie
care se pare că-și poate alege ce pof
tește. Totuși, oricit de bogate ar fi 
planurile, ele nu pot „încălzi" imagi
nea pe care am descris-o mai sus: 
in fond, pentru ce alcătuim planuri 
dacă tinerii care vin aici, mai cu sea
mă in asemenea prilejuri de o mare 
frumusețe, au la dispoziție numai un 
spațiu, nu și o ambiantă, frumoși dar 
reci pereți de sticlă, nu și atmosfera 
prietenească, petrecerea sărbătoreas
că in cinstea lcțr ? Ce prilej mai po
trivit de petrecere, de bucurie decit 
acesta ?

Programul înfățișat de tovarășul 
Gh. Galitin. metodist, este la prima 
vedere 
amintit mesele rotunde, dezbaterile, 
întîlniri cu personalități 
concursurile, montajele literare, spec
tacolele aniversare, tot atitea mani
festări necesare si binevenite, deduse

vreo 2—3 perechi se agitau pe 
mesele de tenis, ceva mai multi 
o cafea la bufetul de la subsol, 
acesta era peisajul animat al 
zile de sfirsit de săptămină si

cuprinzător, divers. S-au

cunoscute.

mai clar efortul

toate acestea, si 
fi continuată, nu

acestui co

insiruirea ar 
pot ascunde 

progra-

articu- 
a ma
de sen- 
de so- 
inves- 

a unor 
spatii si 

românești, el 
adevărată

al 
roadelor 

pictu* 
far- 

___  __ _  rosti
rea simplă a lucru
rilor. în lirismul dis
cret. uneori de o tris
tețe simplă, netruca- 
tă. Prin intermediul 
acestor lucrări inspi
rate de peisajul spe
cific împrejurimilor 
Clujului, avem prile
jul de a descoperi, 
dincolo de frumusețea

si
Este o 

al cărei 
stă in

sau armonia motivu
lui. farmecul ascuns, 
capabil să le integre
ze intr-un limbai mo
dern cu multiple po
sibilități de sugestie.

Asemeni colegilor 
săi de generație. Pe
tre Abrudan afirmă in 
lucrările prezentate o 
viziune 
lă. 
Ies, 
tă 
se 
ră 
sură", „Peisaj 
pe valea muntelui1 
„Dimineața în parc". _ 
„Periferie" etc., peisa- ‘ 
iele se adună in jurul 
aceleiași viziuni cen
trale. care tinde să 
cuprindă parcă rotirea 
naturii, egală si veș
nică.

închinată ființei u- 
mane. năzuințelor ei 
celor mai inalte. pictu
ra lui Petre Abrudan 
se definește orintr-un

monumenta- 
Peisajul. mai a- 
ilust.rează aceas- 

tendință. Fie că 
intitulează „$u- 

veche", „Casă cu 
de
>«

de sugestie di- 
si percutantă, 

plină de

Casa de cultură din Lugoj

limbai propriu cu 
forță 
rectă
Atmosfera 
sensibilitate a peisaje
lor sau a naturilor sta
tice îsi află în aceste 
condiții un corespon
dent firesc în încer
carea de a contura 
imaginea unor eroi 
precum Horia. Cloșca 
Si Crisan. 'în omagiul 
adus eroilor de la 
1907. sau celor de 
la 1877. Deși atît de 
diferite tematic, lucră
rile se remarcă Drin 
efortul impregnat de 
sinceritate de a supu
ne realitatea unor legi 
interioare. în fata unei 
tematici sociale sau 
istorice, artistul nu re
curge la argumen
te de ordinul expre
sivității exterioare, 
nu simte nevoia 
plaseze o scenă 
profund dramatism 
man cum este, 
pildă, „Moartea 
vistului" sau „Con
fruntare pe redută" 
într-un decor creator 
de atmosferă, pentru 
că descoperă în insusi 
modul de tratare al 
imaginii suficiente si 
elocvente resurse de 
expresivitate.

Parcurgînd această 
selecție, retrospectivă, 
de' reală ținută artis
tică. care nu s-a vrut 
o cuprindere exhausti
vă a operei, cl mal 
curînd o rememorare 
de ordin afectiv a 
unor teme predilecte, 
arta maestrului' Petre 
Abrudan ne apare 
Încă o dată ca o artă 
a rigorii si echilibru
lui compozițional.

Marina PREUTU

»

PROGRAMUL l

10.00
12.00

12.15
12.20
16.00
16.05

M
ț î

din necesitatea formării tineretului 
nostru. Dacă adăugăm acestor preo
cupări bogata prezentă a formațiilor 
artistice pe alte scene ale tării, con
turăm 
lectiv.

Dar 
putea
monotonia si chiar sărăcia 
melor din ultimele săotămini. Să spi
cuim : o zi a elevului, una a studen
tului. o dezbatere tehnico-ștlintifică, 
in restul săptăminii —activități la dis
cotecă. în afara sibilinicelor zile ale 
elevului și studentului, singura ac
țiune nominalizată rămîne o confe- 
rintă-dezbatere. interesantă, dar in
suficientă pentru o săptămină de ac
tivitate. Credem că numai biblioteca 
cu program permanent si discoteca 
deschisă doar în unele seri nu vor 
îi în stare să creeze acea afluență de 
tineri pentru a folosi posibilitățile 
edificiului impunător. Deoarece, asa . 
cum ni s-a relatat, unele formații ar
tistice se află cam de mult, in va
canță : brigada artistică e absentă de 
pe scenă de citeva 
matia de teatru, de 
dansul modern. Ar 
fanfara, cu program 
torul, și un cunoscut ansamblu folclo
ric. care duce, la fel ca alte aseme
nea formații, greul si prestigiul acti
vității culturale a Casei de cultură a 
tineretului din Timisoara. Să mai no
tăm si faptul că o serie de formații 
sau de cercuri profesionale pun abia 
acum bazele activității lor.

Rămine insă discoteca, descoperire 
considerată „salvatoare" in activitatea 
unor așezăminte culturale. Pui placa 
și-ți vezi de treabă. Tinerii ascultă 
Si se pot mișca in ritmul unui cintă- 
ret mai mult sau mai puțin îndrăgit-. 
Fără.îndoială; tineretul are nevoie, de 
distracție, iar dansul corespunde ne
voilor virstei. Rămine insă de văzut 
dacă această modalitate este sufi
cientă. satisface scopul propus, sau 
dacă nu a devenit in unele locuri, 
din rutină si comoditate, aproape 
unicul mijloc de distracție oferit ti
neretului. Citiva tineri mărturisea'! 
că resimt de mai multă vreme mono
tonia serilor la discotecă, caracterul 
lor mecanic si fără surprize de la o 
săptămină la alta. De aceea, subli
niau aceștia, unii din noi vin mai rar 
pe aici.

Mai mult spirit tineresc, o investiție 
de gîndire superioară, diversificarea 
programelor în concordanță cu aspira
țiile tinerilor ar răspunde cu sigu
ranță necesității de a transforma 
Casa de cultură a tineretului din Ti
mișoara printr-o bogată activitate a 
tinerilor, a tuturor utecistilor acestui 
mare oraș într-o instituție mai plină 
de viată, capabilă să capteze în vas
tele ei săli tumultul si entuziasmul 
tinereții care clocotește afară, ne 
șantiere. în întreprinderi si scoli.

Prin tematica sa variată. „Era so
cialistă" se adresează unui cerc 
larg de cititori, vine în sprijinul 
tuturor celor care se preocupa de 
problemele teoriei și practicii fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, celor care vor să fie 
la curent cu principalele fenomene 
ideologice, social-politice. econo
mice ale lumii contemporane, abor
date in lumina politicii Partidului 
Comunist Român, a concepției ma- 
teriallst-dialectice.

Abonamentele se fac la oficiile 
poștale și agențiile P.T.T.R. din 
toată tara, prin factorii poștali și 
difuzorii de presă din întreprinderi, 
instituții si de la sate.

Rețineți: Pentru trimestrul 
a.c. se mai fac abonamente in 
excepțional pînă in ziua de 30 
tembrie.

Prețul unui abonament este
18 lei trimestrial, 36 de lei semes
trial si 72 de lei anual.

IV 
mod 
sep-

de:

teatre
săptămini ; for- 
asemenea. ca si 
trebui amintită 

prelungit pe li-

Emil VASILESCU

Curentul cultural de la „Contemporanul"»

Universitatea cultural-stiintifică 
bucuresteană va inaugura. în cu
rînd. un nou an de învătămînt. 
Peste 15 000, de oameni ai muncii, 
de vîrste si profesii diferite, vor a- 
vea prilelul să frecventeze cursuri si 
cicluri tematice de cultură genera
lă. de informare si perfecționare pro
fesională. o bună parte dintre aces
tea fiind organizate direct la locul 
de muncă, în întreprinderi si insti
tuții. Cei ce se înscriu, 
zile, pentru 
popular 1977—1978 au ocazia să re
marce Si o serie de noutăti : sporirea 
numărului cursurilor de educație pa
triotică si cetățenească, precum si a 
acelora vizînd perfecționarea prote- 
sională. Dintre cursurile noi semna
lăm între altele „Concepția P.C.R. 
despre rolul națiunii socialiste" ; „E- 
conomia românească în cincinalul re
voluției stiintifice-tehnlce" ; „Rolul 
activ al României în viata interna
țională" ; „Civilizații milenare pe pă- 
mîntul României: rădăcinile stră
vechi ale civilizației românești" ; 
„Scurtă istorie a civilizației univer
sale" i „Elemente de semiotică ge-

în aceste
anul de învătămînt

nerală" : „Scurtă istorie a astronau- 
ticii". Ca o secție distinctă a uni
versității bucurestene va funcționa, 
începind din acest an. Facultatea de 
arte plastice, ale cărei cursuri vor fi 
eșalonate ne o perioadă de 3 ani. In 
cadrul acesteia vor fi predate cunoș
tințe de istoria si teoria artelor, pre
cum si o serie de discipline comple
mentare menite să contribuie la o 
informare complexă asupra creației în 
genere, la înțelegerea operei de artă. 
In 
se 
re 
de __  . . . ___ . .
miei noastre naționale. La fel de u- 
tile sînt noile cursuri de informare 
si perfecționare profesională : ..Ana
liza sistemelor informational-decizio- 
nale în întreprinderi" ; „Conducere și 
creativitate" ; „Conducerea științifi
că în transporturile aeriene" s.a. în 
programa noului an de învătămînt 
au fost înscrise, totodată, noi cursuri 
de limbi străine — latină, maghiară, 
poloneză, portugheză, sîrbă.

suita cursurilor tehnico-aplicative 
remarcă o mal mare dlverslflca- 
a celor de informatică, in funcție 
necesitățile crescînde ale econo-

(Agerpres)

9.00 Teleșcoală. Album școlar :
• Prietenii literare si litera
tură epistolară • Arta pe 
înțelesul tuturor. Documentar 
de inițiere în arta plastică
• Grădina casei. Documen
tar TV.
Telecinemateca 
Corespondenții județeni trans
mit...
Telex 
închiderea programului 
Telex
Teleșcoală. Itinerar Istoric : 
Alba Iulla

16.35 Emisiune în limba germană
18.30 Prim-plan
18.50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copil : 

Cuore
19.30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate
20.00 Anchetă socială : „Drum

lung, drum scurt"
20.35 Film artistic : „Simon Blan

co". Premieră TV. Producție 
a studiourilor mexicane. în 
distribuție : Antonio Aguilar. 
Jacqueline Andere. Mario 
Almada. Regia : Mario Her
nandez

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 8

17.00 Pe teme economice
17,15 Concert popular susținut de 

corul șl orchestra simfonică 
ale Filarmonicii „George E- 
nescu". Dirijor : Mircea Cris- 
tescu

18.00 Ora veselă
18.55 Publicitate
19,05
19,30
19,50

20,00

Radar pionieresc 
Telejurnal
Tribuna experienței Înain
tate
Treptele afirmării — pianis
tul Alexandru Pancu

20,40 Baladă pentru un erou con
temporan. Documentar, pro
ducție a studioului „Sahla- 
fllfn"

21.15 Telex
21,20

21,50

22,15

Emisiune de știință t Sunet - 
zgomot — armonie
Blocnotes — informații utili
tare
închiderea programului

După trecerea a mai bine de un 
deceniu de la apariția ultimului stu
diu de ansamblu asupra curentului 
de la revista „Contemporanul". Z. 
Ornea publică o lucrare de ample 
proporții, care-și propune nu numai 
să reia tema și să întregească ta
bloul cu ceea ce istoriografia noastră 
a adus nou în ultima vreme, dar să 
determine configurația reală a aces
tui curent și rolul exact pe care l-a 
jucat in confruntarea de idei a vre
mii. Lucrarea, intitulată Curentul 
cultural de la „Contemporanul", apă
rută cu deplină justificare în colec
ția „Momente — sinteze" a editurii 
„Mînerva", reprezintă o contribuție 
serioasă în literatura problemei pre
cum și în aceea, mai largă, a isto
riei mișcării socialiste de la noi dm 
tară.

Spre deosebire de al ti autori care, 
în măsura în care au mutat fondul 
chestiunii de pe terenul cultural și 
politic pe cel artistic, au vădit astfel 
și. o anumită exagerare. Z. Ornea a- 
duce discuția pe adevăratul ei teren 
de existență, in care sint posibile u- 
pele întregiri, dar in nici un caz nu 
vom avea de înregistrat importante 
schimbări de perspectivă. Intr-ade
văr, „Contemporanul" s-a născut in 
Iașii anilor ’80, concentrînd o serie 
de spirite din intelectualitatea locală și 
acționînd ca un factor de dinamizare 
și mobilizare a conștiințelor într-un 
fel în care numai „Junimea", cu vreo 
două decenii mai înainte, o făcuse. 
Și in acest caz, un grup de intelec
tuali foarte tineri, cu preocupări ge
nerale. mai mult științifice și educa
tive decit literare, au fost corifeii 
unei mișcări cu tendințe radicale, 
democratice. întemeiate pe rațio
nalism și spirit critic și anima
te de un mare elan combativ. Tn 
acest sens, deși ea nu a menajai 
cercurile convorbiriste, după cum ob
serva încă de mult G. Călinescu (Is
toria literaturii române, 1941, p. 481), 
revista a continuat criticismul juni
mist, cîstigînd prin vivacitatea pole
mică numeroase aderențe și simpa
tii, o mare popularitate (să nu uităm 
că revista s-a tras într-un tiraj de 
vreo zece ori mai mare decit vechile 
„Convorbiri..."). Succesul acesta nd 
poate fi explicat decit prin, progra-

mul social mai larg, prin ideologia 
socialistă pe care „Contemporanul1* 
o afirma din ce în ce mai deschis, 
precum și prin condițiile noi pe plan 
social și cultural în care a apărut. 
Este, după cum se știe, baza de afir
mare a mișcării socialiste românești, 
pe care cartea respectivă o analizează 
cu pătrundere, utilizînd o largă bază 
documentară. Factor de efervescență și 
de confruntare intelectuală, revista 
n-a avut însă și un program literar ex
clusivist și nici nu s-a Întemeiat pe 
o grupare de scriitori aptă să ali
menteze cu creațiile ei paginile unei 
publicații care, sub acest raport, se

Note de lectură

prezintă destul de modestă. Ea era 
rezultatul eforturilor de clarificare si 
deschidere spre nou ale unor ideo
logi cuceriți de ultimul cuvînt al ști
inței în biologie, în teoria socială, in 
educație, militanți in contextul dez
voltării pe care o ia mișcarea socia
listă. Cercetarea lui Z. Ornea ur
mărește deci acest plan, făcînd o a- 
naliză îndreptățită vieții atit de agi
tate a acestei publicații de mare va
loare prin puternicele ecouri stirnite 
într-un public larg, ea însăși expre
sia stadiului atins de mișcarea noastră 
muncitorească în plin avînt. Toate a- 
cestea, dar și neînțelegerile șl contra
zicerile lăuntrice sau de principiu sint 
puternic Duse în lumină. Toc
mai pentru că ecourile Si ad
versitățile trezite in numeroase 
cercuri ale vieții noastre cul
turale de atunci au fost atît de 
vii și de diverse, orice simplificare in 
prezentarea lor devine păgubitoare 
pentru înțelegerea începuturilor miș
cării socialiste de la noi din țară pe 
plan cultural. Ele nu se confundă 
desigur cu mișcarea mai limitată și 
mai plină de agitație a revistei, care 
însă le reflectă și le promovează.

Bsențială în această privință ni 
se pare realizarea portretului com
plex al lui loan Nădejde, promotorul 
și animatorul revistei și in același 
timp una din figurile cele mai inte

resante și contradictorii ale epocii. 
Erudit divers și precoce, spirit in- 
conformist și de multe ori violent 
și intolerant, dar și inconsecvent, ne
păsător față de problemele specific 
artistice, el a marcat indiscutabil cu 
pecetea sa o întreagă mișcare de idei. 
Evoluția sa ulterioară, părăsirea de 
fapt a programului socialist și eșua
rea în rîndurile partidului liberal, 
apoi sfîrșitul în desconsiderarea și 
uitarea generală dau Întregii lui vieți 
o aură tragică. Reconstituirea acțiu
nii sale constituie o reușită dintre 
cele mai importante a autorului stu
diului. care nu sacrifică deloc ade
vărul pentru a îndulci asperitățile 
unui contur cituși de puțin simplu.

E un merit indiscutabil al lui Nă
dejde de a fi imprimat curentului de 
la „Contemporanul" un stil intelec
tual, iar democratismului 
științifice, spre 
mișcări dominate 
dini și apeluri 
care avea să-i ia 
considera cumva 
avea să-1 eclipseze, cel puțin pentru 
istoria politică și literară, anume Do- 
brogeanu-Gherea, o fire atit de deo
sebită de a sa, a beneficiat, desigur, 
și din cauza meritelor sale pe tărim 
literar, de o atenție mult mai sus
ținută din partea istoriografiei noas
tre de pînă acum Și pe drept cu
vînt, deoarece, indiferent de limitele 
sale, autorul Studiilor critice a fost 
un teoretician și un om de acțiune, 
nu doar promotorul pasionat al unei 
tendințe, ci și un om care a încercat 
să răspundă unei problematici com
plexe, să desfășoare o acțiune cu 
consecințe mai îndepărtate, dind dis
putelor sau polemicilor un sens mai 
înalt și mai general.

Situarea exactă a raporturilor din
tre inițiatorii curentului și unii figu- 
ranți mărunți, rolul lor pe măsura 
meritelor respective au constituit un 
obiectiv de seamă al autorului mo
nografiei. Z. Omea posedă calitatea 
de a investiga pasionat, dar nu și a 
deforma din pasiune, de a reconsti
tui și restitui momente însemnate 
din Istoria culturii în strînsă legătură 
cu mișcarea socialistă românească.

său baze 
deosebire de alte 

mai mult de atitu- 
sentimentale. Cel 
locul și, fără a se 

în rivalitate cu el,

Alexandru GEORGE

• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert extraordinar 
de muzica ușoara cu MIKIS THEO- 
DORAK1S și formația sa (Grecia)
— 19.
• Teatrul National București (sala 
luare) : Richard al Ill-lea — 19,30, 
(sala mica) : Comedie de modă 
vecue — 19,30, (sala Atelier) : 
Desime — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Deschiderea 
stagiunii simfonice. Concert sim
fonic. Dirijor : Mlrcea Basarab. 
Solist : Ion Voicu — 20.
• Teatrul de comedie ; Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
studio) : Oameni ieiUrtți — 19,30.
• Teatrul Giulești : Da sau Nu 
-ț 19.30. (la Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii aces
tui pămint — 11.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista eu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lașa supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „I. Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17.

cinema
• Odiseu și stelele : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Hercule in centrul Pămintului : 
lUCEAFARUL — 8,45; 10,45; 12.45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20.45, la grădină
— 19,30, FAVORIT — 11,15; 13.30; 
16; 10,15; 20,15.
• Aventura lui Darwin : FAVO- 
hIT —9.
• Buzduganul cu
CAPITOL
grădină — 19, PATRIA 
16; 19,30. EXCELSIOR 
16; 19.30. MODERN — 9: 12,30; 16;
19.30, la gradina
< „Hindenburg"
11,45; 14.30; 17.30:
— 8,45; 11,30 ■
HOKA — 9.
la gradină —
• judecătorul Fayard zis „Șe
riful- : EFORIE — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30. PARC HOTEL — 19.
• Unde infloresc crinii î VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. COTROCENI — 9; 11.15; 13,30; 
15.43; 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; 13,45, O
noapte furtunoasă — 18,15; 20,30 ; 
CENTRAL.
• Spaniole la Paris : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20,
GRADINA TITAN — 19.15, GRA
DINA MOȘILOR — 19.15.
• Corsarul negru : GRIVITA — 
9; 12; 16; 19, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, la grădină — 19, 
FLAMURA — 11,30; 15,30; 19.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
• Epidemia : LIRA —
20.15.
• Pisicile aristocrate —■ 8,30:
11,15; 13,45; 16,30, Trei zile șl trei 
nopți — 18; 20 : DOINA.
• Nora : BUCEGI — 9.30; 12; 15; 
17.30: 20.
a Explozia :
17,30; 19,30.
• Străina :
15,15; 18,30, „
ARTA — 9; 12; 15,15; 18,30, la gră
dină — 19.
• Să nu crezi că nu mai exist i 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15,
• Necunoscutul din noapte : GIU
LEȘTI — 9; 11,45; 14.30: 17.30;
20.15. VOLGA — 9; 11.45; 14,30;
17,15; 20.
• Prețul vieții : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Cartea junglei — 9.30: 11,30;
13.30, O scrisoare pierdută — 16; 
19 : FLACARA.
• Cenușa : FLOREASCA —- 9,30; 
13; 16; 19.
• Oaspeți de (Cară i VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului t PA
CEA — 16; 18; 20.
• Micul vrăjitor șl marele cinci 
— 9,30; 11,30; 13,30, Salvele Au
tore! — 13.45; 18; 20 : MUNCA.
• AI șaptelea cartuș : PRO
GRESUL — 18; 18; 20.
Î Pinocchio — 15,45. Astă-sear»

ansăm in familie — 18; 20 : COS
MOS.
• Frații mei, păsări călătoare t 
GRADINA LIRA — 20.15.
• Inspectorul șl fantoma > GRA
DINA UNIREA — 19.
• Minte rece : GRADINA FLA
CARA — 18,15.

trei peceți :
9; 12.30; 16: 19,30, la

— 9; 12,30;
- 9; 12,30 r

— 18,45.
: SCAlA — 9;
20,15, FESTIVAL 

14,15; 17; 19,45, AU- 
11,45; 14,30; 17,15; 20, 
19.

Fayard zis
— 9;

15.30; 18;

FERENTARI — 15,30;

BUZEȘTI — 9; 12; 
la grădină — 19,
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Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

Dragi tovarăși.
în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat îi Gu

vernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Viet
nam, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului prieten vietna
mez un salut frățesc și cele mai calde felicitări cu prilejul primirii țării 
dumneavoastră în Organizația Națiunilor Unite și In organismele sale.

Primirea în Organizația Națiunilor Unite a Vietnamului reunificat sub 
stindardul socialismului, după o luptă îndelungată, eroică și plină de sacri
ficii, subliniază o dată In plus că nimeni si nimic nu poate infringe un popor 
hotărît să-și dobîndească și să-și apere dreptul la viață liberă și indepen
dentă, dornic să participe, pe bază de egalitate în drepturi cu toate națiu
nile lumii, la viața internațională, la dezbaterea și soluționarea, în confor
mitate cu interesele popoarelor, a problemelor cu care este astăzi confrun
tată omenirea.

Ne exprimăm încrederea că țările noastre vor conlucra fructuos si în 
Organizația Națiunilor Unite, pentru creșterea rolului și contribuției acestui 
important for internațional la securitatea și pacea întregii lumi, la lichida
rea subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice internaționale, în 
realizarea dezarmării, respectarea principiilor dreptului internațional de că
tre toate statele, în dezvoltarea largă a colaborării neîngrădite între popoare.

Urăm din toată inima succes deplin în activitatea pe care Republica 
Socialistă Vietnam o va desfășura în Organizația Națiunilor Unite și în ce
lelalte organisme internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase mulțumiri. In numele 
poporului hondurasian și al guvernului militar pe care am onoarea să îl 
prezidez, pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia sărbătoririi, 
la 15 septembrie, a unei noi aniversări a proclamării independentei patriei 
noastre.

Al dumneavoastră sincer șl bun prieten,

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO
Șeful statului Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

,. Participanții la cel de-al VIII-lea Congres european de gerontologie 
clinică, din 33 de țări ale lumii, iși exprimă dorința de a închina întreaga ior 
activitate cauzei nobile de prevenire și vindecare a îmbolnăvirilor la vîrstnici 
și bătrini, in scopul prelungirii vieții active a omului. întregul congres își 
exprimă convingerea, fondată pe baze științifice, că sînt posibilități multi
ple de realizare a scopului propus și face în acest sens un apel către toți 
oamenii de știință din întreaga Europă pentru cooperare științifică.

Participanții au apreciat elogios școala românească de gerontologie.
Congresul mulțumește conducerii statului român și dumneavoastră per

sonal, tovarășe președinte, pentru găzduirea și condițiile deosebite puse la 
dispoziția participanțiior, pentru sprijinul larg pe care dumneavoastră per
sonal l-ați acordat promovării cercetării științifice gerontologice și dezvol
tării asistentei medico-sociale a populației vîrstnice din România, așa cum 
au demonstrat lucrările delegației române la acest congres.

PREȘEDINTELE CELUI DE-AL 
VIII-LEA CONGRES EUROPEAN 
DE GERONTOLOGIE CLINICA 

Acad. prof. dr. Ana Aslan

vremea
Timpul probabil pentru Î4, 25 șl 28 

septembrie. In țară : Vremea se va 
răci treptat in toate regiunile țării. Ce
rul va fi variabil, cu innorărl mai ac
centuate in jumătatea de nord-vest a 
țării, unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi izolate. La munte, precipita
țiile vor fi sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Vîntul va prezenta intensifi
cări locale de scurtă durată (35—45 km 
la oră). Minimele vor fi cuprinse între 
6 șl 14 grade, izolat mai coborîte în 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
12 și 22 de grade, mai ridicate la în
ceputul intervalului in sud-est. Ceață 
locală. In București : Vreme în curs 
de răcire. Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vîntul va pre
zenta intensificări trecătoare.

De la Departamentul 
Aviației civile 
a României

Departamentul Aviației civile a 
României informează că, în seara 
zilei de 21 septembrie, un avion, al 
Companiei ungare MALEV, de pe 
linia aeriană Istanbul—București— 
Budapesta, s-a prăbușit în raza co
munei Coșereni.

în urma accidentului, 29 de persoa
ne. dintre care 8 membri ai echipa
jului, și-au pierdut viața. Au fost 
luate imediat măsuri pentru ajutora
rea celor 24 de pasageri supraviețui
tori, dintre care 2 răniți ușor, care 
au primit toate îngrijirile necesare.

în conformitate cu normele inter
naționale, expertiza se efectuează de 
către autoritățile române, fiind nu
mită în acest sens o comisie guver
namentală de anchetă. La locul acci
dentului a sosit, de asemenea, joi, 
o comisie ungară de experți.

BUDAPESTA 22 (Agerpres), — 
Agenția M.T.I.. reluînd un comu
nicat al Ministerului Comunica
țiilor al R.P. Ungare, anunță că la 
bordul avionului se aflau 53 per
soane, din care 35 cetățeni al R.P.U., 
patru cetățeni ai R.F.G., șase cetățeni 
turd și opt persoane din efectivul 
echipajului. Potrivit cercetărilor în
treprinse pînă în prezent, au rămas 
în viață 24 persoane — 23 cetățeni 
unguri și I turc. Și-au pierdut viața 
21 călători și 8 membri ai echipa
jului.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

După concursurile demonstrative din Mexic

Admirație față de măiestria 
gimnastelor țării noastre 

„Nadia Comăneci a cucerit inimile 
spectatorilor mexicani"

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Echipa feminină de gimnas
tică a României în frunte cu tripla 
campioană olimpică Nadia Comăneci 
și-a încheiat turneul de concursuri 
demonstrative în Mexic, prezentînd 
în seara zilei de 21 septembrie un 
spectacol de rămas bun desfășurat 
în sala Auditoriului Național din 
Ciudad de Mexico.

Televiziunea a transmis în direct 
spectacolul de adio, iar ziarele au 
Dublicat numeroase articole si repor- 
taie privind evoluția în Mexic a 
gimnastelor românce. Sub titlul „Na
dia Comăneci a luat cu ea inima po
norului mexican" ziarul „El Dia“ 
scria între altele : Nadia „a răpit" 
inima tuturor mexicanilor cu minu
natele demonstrații de gimnastică 
oferite în tara noastră si care au 
luat sfîrsit printr-un strălucitor 
succes în sala Auditoriului Național. 
Este greu de descris emoția si inte
resul suscitate în Mexic de prezenta 
Nadiei Comăneci si a celorlalte gim-

FOTBAL

Selecționata secundă a României a cîșligat partida 
cu reprezentativa Kuweitului

KUWEIT 22 (Agerpres). — Pe sta
dionul central din Kuweit. în fața 
a Dește 40 000 de spectatori, s-a des
fășurat întâlnirea amicală de fotbal 
dintre selecționata secundă a Româ
niei si reprezentativa Kuweitului, 
întilnirea — viu disputată, cu nu
meroase faze interesante — s-a în
cheiat cu scorul dp 1—0 (0—0) în 
favoarea fotbaliștilor români. Unicul

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu. a primit, joi 
la amiază, delegația Ministerului fe
deral al Tineretului, Familiei și Sănă
tății din R.F. Germania, condusă de 
Fred Zander, secretar parlamentar de 
stat, care face o vizită în tara noas
tră.

în numele membrilor delegației șl 
al său personal. Fred Zander a mul
țumit pentru prilejul oferit de a vi
zita tara noastră si de a cunoaște ne
mijlocit realizările poporului român.

în cadrul întrevederii a fost evocat 
cu satisfacție cursul ascendent al bu
nelor relații statornicite intre cele 
două țări în spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt între conducăto
rii Republicii Socialiste România și 
Republicii Federale Germania.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, l-a primit joi 
dimineață pe dr. Josef Staribacher, 
ministrul federal al industriei, co
merțului și meseriilor, conducătorul 
delegației austriece care a participat 
la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte de colaborare econo
mică și cooperare industrială și teh
nică româno-austriece.

lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece

Joi s-au încheiat, la București, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-austriece de colaborare economică 
si cooperare industrială si tehnică.

în cadrul lucrărilor, desfășurate în
tr-o atmosferă cordială, părțile au 
subliniat cu satisfacție rezultatele 
fructuoase înregistrate în dezvoltarea 
cooperării în domeniile industriilor 
siderurgică, constructoare de mașini 
si electrotehnică, chimică, de prelu
crare a lemnului, cît și în ceea ce 
privește îndeplinirea prevederilor A- 
cordului comercial pe termen lung 
semnat, anul trecut, la Viena. Au 
fost stabilite noi măsuri în vederea 
dezvoltării cooperării industriale și a 
schimburilor economice româno-aus
triece. în lumina programului con
venit în cadrul dialogului la nivel

Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe 
libiene Populare Socialiste

Cu prilejul Zilei naționale a Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. ambasadorul acestei țări la 
București, Yahia Zakaria Al Muka- 
dami, a oferit, joi seara, o recepție.

Au participat Ion Pătan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Trandafir Cocîrlă, ministrul 

naște din echipa României. Amatorii 
de sDort mexicani au avut fericita 
ocazie de a vedea „ne viu" exerci
țiile acestei uimitoare gimnaste care 
este Nadia Comăneci.

Miile de spectatori nrezenti în sala 
Auditoriului Național au exprimat 
prin aplauzele lor îndelungate admi
rația față de valoarea sportivă fără 
seamăn a Nadiei Comăneci. La sfir- 
șitul demonstrației Nadia si coechipi
erele sale au fost răsplătite cu ro
pote de aplauze.

Ziarul ..Excelsior" relata la rîndul 
său : „Nadia Comăneci si echipa 
olimpică de gimnastică a României 
au demonstrat in exercițiile lor infi
nită gratie, suavitate alături de o im
pecabilă tinută tehnică. Fără îndo
ială. prezența Nadiei Comăneci in 
Mexic va face să crească popularita- 
tea gimnasticii, atrăgînd în practi
carea acestui sport mii si mii de copii 
mexicani".

gol al partidei a fost înscris în mi
nutul 75 de Nedelcu,

Selecționata secundă a României a 
utilizat in prima repriză formația : 
Răducanu — Tănăsescu, Ciugarin. 
Mehedintu, Turcu, Dinu, Dobrin, 
Octavian Ionescu, Anghel, Mircea 
Sandu. Lucescu, Duoă pauză. în lo
cul lui Mircea Sandu a jucat Ne
delcu. iar in locul lui Lucescu — 
Radu Nunweiller.

S-a făcut, totodată, un schimb de 
opinii asupra perspectivelor si căilor 
de dezvoltare a relațiilor dintre orga
nizațiile de tineret din ambele țări, 
ca o contribuție a tinerei generații din 
România si R.F. Germania la dezvol
tarea colaborării si consolidarea sen
timentelor de prietenie, stimă si res
pect reciproc între cele două popoare.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au partici
pat Ion Traian Ștefănescu, prim-șe- 
cretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu si Radu Enache, secretari 
ai C.C. al U.T.C.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.F. Germania Ia 
București, dr. Johannes Lohse,

în timpul convorbirii au fost anali
zate rezultatele lucrărilor actualei se
siuni a comisiei mixte, evidențiin- 
du-se cursul ascendent al relațiilor 
economice româno-austriece, precum 
și posibilitățile largi de creștere și 
diversificare a cooperării dintre cele 
două țări în diferite sectoare in
dustriale,

(Agerpres)

înalt dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si cancelarul federal 
Bruno Kreisky, din iulie 1975.

La încheierea sesiunii, președinții 
celor două părți în comisia mixtă, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, si Josef Stari
bacher. ministrul federal al indus
triei. comerțului si meseriilor, au 
semnat un protocol. Documentul Sta
bilește noi acțiuni în domenii de 
interes reciproc, căi de lărgire a co
laborării economice bilaterale pe 
multiple planuri, de creștere si di
versificare a schimburilor de mărfuri 
si cooperării pe terte Diete.

★
în după-amiaza aceleiași zile, de

legația economică guvernamentală 
austriacă a părăsit Capitala.

(Agerpres)

energiei electrice. Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învătămîntulul. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai altor instituții centrale, personali
tăți ale vieții economice si cultural- 
științifice. Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, alti membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

În cîteva rînduri
TENIS. — Au continuat lntilnirile 

turneului international de tenis de la 
Paris. Iată rezultatele : Vilas — Jou
bert 6—0. 6—2 ; Jauffret — Barthes 
7—6. 6—3 ; Bedel — Tiriac 6—4, 6—2; 
Barazzutti — Freyss 6—3, 6—2 ; Zu- 
garelli — McNamee 7—6, 6—2.

HOCHEI. — în cadrul turneului 
internațional de hochei pe gheață 
pentru „Cupa Sovietski Sport", care 
are loc in orașul Ufa. echipa Trak
tor Celiabinsk a învins cu scorul de 
12-2 (3—0. 3—1. 6—1) formația Di
namo București.

CARTING. — Primul concurs ofi
cial de carting pentru probele de 
coastă se va desfășura simbătă la 
Bisericani (Piatra Neamț). în pro
gram figurează intreceri pentru cla
sele 125 si 175 cmc. Simbătă diipă- 
amiază și duminică vor avea loc la 
Roman întrecerile ițltimei etape a 
campionatului național de regulari
tate la carting.

VOLEI. — Partidele din ziua a 
doua a turneului international mas
culin de volei de la Lublin s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Po
lonia (A) — România 3—0 (15—4,
16—14. 15—7) ; Polonia (B) — Franța 
3—0 (16—14. 15—7, 15—2),

HALTERE. — Campionatele mon
diale de haltere au programat in o- 
rasul vest-german Stuttgart întrece
rile de la categoria semimijlocie, în 
care victoria a revenit sportivului so
vietic Iuri Vartanian, cu un total de 
345 kg. Pe locurile următoare : Pe
ter Wenzel (R.D. Germană) — 337,500 
kg si Guenter Schliwka (R.D. Ger
mană) — 330 kg. La cele două sti
luri, medaliile de aur au fost cuce
rite tot de Iuri Vartanian, cu 152,500 
kg la stilul „smuls" și 192,500 kg la 
stilul „aruncat".

ȘAH. — După cinci runde. în tur
neul internațional de sah care se des
fășoară în orașul polonez Zabrze 
conduce Rainer Knaak (R.D. Germa
nă). cu 3,5 puhcte. urmat de maes
trul român Mihai Ghindă — 3 punc
te. în runda a 5-a. Mibai Ghindă a 
remizat cu polonezul Pytel, iar Knaak 
l-a invins pe Petkevici.

Cronica zilei
Joi după-amiază. tovarășul Ștefan 

Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. s-a întîlni-t la C.C. al P.C.R. 
cu Ilias Iliou. președintele Uniunii 
Democratice de Stingă din Grecia 
(E.D.A.).

Cu acest prilei. a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român si 
Uniunea Democratică de.Stingă.

★
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a Zilei Armatei populare bulgare, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, general-co
lonel Ion Coman. a trimis o telegra
mă de felicitare generalului de ar
mată Dobri Djurov. ministrul apărării 
populare al Republicii Populare Bul
garia.

Joi seara, la Casa centrală a arma
tei a avut loc o adunare consacrată 
celei de-a 33-a aniversări a Zilei Ar
matei populare bulgare, la care au 
participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost prezenti Petăr Da- 
nailov Hristov. ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria în tara noas
tră. si membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Emil Ștefănescu.

Despre inseimnătatea evenimentului 
a vorbit colonelul Nedko Dimitrov, 
atașatul militar, aero și naval al R. P. 
Bulgaria la București. Participanții la 
festivitate au vizionat, apoi, o expo
ziție de fotografii si filme înfătisînd 
aspecte din viata si activitatea mili
tarilor Armatei populare bulgare.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. Bulgaria s-a 
intîlnit cu militari români dintr-o 
garnizoană, precum si cu cadre și e- 
levi ai Liceului militar „Dimitrie 
Cantemir" din Breaza.

*
La București s-a semnat joi un 

protocol adițional la Acordul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul Regatului Belgiei cu 
privire la transportul de mărfuri e- 
fectuat cu autovehicule comerciale. 
Documentul este menit să contribuie 
la facilitarea transporturilor rutiere 
de mărfuri în trafic international, la 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

★
La 22 septembrie a.c. a părăsit 

Capitala Teodoro Quiros Castro, am
basadorul Republicii Costa Rica, care 
și-a încheiat misiunea în țara noas
tră.

★
Joi s-au deschis, la Centrul euro

pean pentru învățămintul superior 
din București, lucrările reuniunii 
științifice internaționale cu tema 
„Matematica sistemelor și informa
tica în cercetarea contemporană". 
Organizată sub egida Biroului de 
cooperare științifică europeană al 
UNESCO, în colaborare cu Universi
tatea București și Universitatea Cam
bridge, manifestarea reunește perso
nalități ale vieții științifice din An
glia, Franța, R.F. Germania, Suedia, 
S.U.A., U.R.S.S. și România. Acțiunea 
se înscrie în seria de manifestări 
științifice inițiate de UNESCO în 
spiritul Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, propunîndu-și să sti
muleze schimburile de vederi în do
meniile matematicii aplicate și in
formaticii, să contribuie la promova
rea cooperării științifice internațio
nale. H

In ședința ■ inaugurală au rostit 
alocuțiuni Gheorghe Tache, adjunct 
al ministrului educației și învățămîn- 
tului, George Ciucu, rectorul Univer
sității București, Thomas Keller, di
rectorul Centrului european pentru 
invățămintul superior, și Jose Jaz, 
directorul Biroului de cooperare ști
ințifică europeană, reprezentant al 
directorului general al UNESCO.

(Agerpres)

------------------- RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ -------------------

„VISION":

Pledoarie pentru un consum alimentar rațional
Revista „Vision" publică, sub semnătura renumitului medic mexican 

Samuel Maynes Puente, un articol consacrat problemei consumului ra
tional de alimente, din care redăm fragmentele de mai jos :

„Deși ar putea să pară o exage
rare, lucrul e absolut sigur : obezii 
se sinucid cu lingura, cu furculița și 
își sapă propria groapă cu dinții. 
Obezitatea are atît de mari impli
cații asupra sănătății și vieții, incit, 
odată, maestrul gastronom Brillant- 
Savarin spunea : «Cind se întîlnește 
la o reuniune socială vreo tinără 
doamnă durdulie si toată lumea o 
admiră, găsind-o minunată, eu. ti- 
nind seama de experiență, mi-o ima
ginez zece ani mai tîrziu si suspin 
dîndu-mi seama de ravagiile pe care 
i le va provoca obezitatea».

Trebuie să acceptăm că obezitatea 
este o punte între sănătate și un 
mare număr de suferințe. Estq, de 
asemenea, unul din fenomenele pa
radoxale ale timpului nostru. în timp 
ce două treimi din omenire suferă 
din pricina fbamei. cea de-a treia 
«suferă» ca urmare a consumului 
prea mare de alimente.

Obezitatea are o importantă sem
nificație clinică si socială, datorită 
frecvenței sale care. în anumite me
dii. poate atinge 20 sau 25 la sută 
din populația adultă, precum și da
torită predispoziției obezilor de a 
contracta diverse boli grave. Există 
numeroase clasificări ale tipurilor de 
obezitate. O propunem pe cea mai 
simplă : obezitatea exogenă, produsă 
de excesul de alimente ingerate pe 
fondul unei diminuări a consumului

R.P. UNGARĂ

Noi localități cu statut de oraș
Patru localități din R. P. Ungară 

au obținut recent statut de orașe : 
Dunakeszi (23 000 locuitori). la nord 
de Budapesta. Bonyhăd (13 000 locui
tori), Siklos (10 000 locuitori), ambele 
în apropiere de marele centru eco
nomic Pecs, și Marcali. situat la sud 
de lacul Balaton (10 000 locuitori). 
Astfel, numărul așezărilor urbane 
ale Ungariei a ajuns la 87.

Ultima „promovare" de aceeași 
factură a avut loc în 1973. Există 
criterii stricte pentru ridicarea unor 
comune la rangul de așezări urbane, 
în ce privește populația, se cere ca 
zona urbană să fie locuită de cel 
puțin 8 000 de persoane, iar creșterea 
demografică să rămînă constantă în 
cursul unei perioade de minimum 
cinci ani. Localitatea candidată la 
statutul de oraș trebuie să dispună

R.P. POLONĂ

Plantațiile de pe munții de steril
în Polonia sînt în curs vaste lu

crări de lichidare a munților de ste
ril din peisajul regiunilor miniere. 
Se are în vedere ca o parte din re
ziduurile provenite din mine să fie 
supuse unor procedee de reciclare. 
Este vorba, pe de o parte, de recu
perarea cărbunelui din deșeuri, iar 
pe de alta, de recuperarea materia
lelor de construcție din mină, supra
fețele dezafectate urmînd să fie 
transformate în spatii verzi. Pe 
aceste terenuri se vor planta lăstari 
înmuguriți de arbori si arbuști, ope
rațiune rapidă și ușoară. Experien
țele întreprinse au permis să se sta
bilească speciile de plop cu cea mai 
rapidă creștere si care se pretează 
pentru aceste terenuri. în condițiile 
Poloniei, tară cu întinse zone mi
niere. aceasta este metoda cu cele 
mai rapide rezultate. îndeosebi atunci

CUBA

Se lărgește rețeaua magistralelor rutiere
Printre prevederile actualului plan 

cincinal al Cubei se află și extin
derea căilor de comunicații. Unul 
dintre cele mai mari obiective în 
acest sens îl constituie ..Ferrocaril 
Central", o magistrală feroviară in 
lungime de 850 km. care va lega ca
pitala tării de Santiago de Cuba, oraș 
situat în sudul insulei. în total vor 
fi instalate și reconstruite 1 150 km 
de cale ferată, inclusiv liniile secun
dare. vor fi ridicate 53 de gări. în
tregul. proiect se ridică la o valoare 
de 600 milioane pesos. După darea în 
exploatare a magistralei, distanta 
dintre Havana si Santiago de Cuba 
va fi parcursă în 6 ore în loc de 16. 
ca pînă acum.

Guvernul cubanez a acordat încă 
de la început o deosebită importantă 
dezvoltării transportului feroviar si 
rutier. Din 1959 au fost construiți 
14 000 km de șosele asfaltate. în do
meniul circulației rutiere, cel mal 
mare proiect al cincinalului este 

de energie, si obezitatea endocrină, 
datorată unei îmbolnăviri glandulare 
verificate. Proporția între una și cea
laltă spulberă speranțele multor 
obezi care vorbesc cu multă certitu
dine de faptul că unele glande le-ar 
funcționa nepotrivit, dar cărora e 
lesne să le explicăm că singurele 
glande care le funcționează rău. din 
pricina suprasolicitării, sînt cele sa
livare. Fată de 95 la sută obezi exo
geni, există doar cinci la sută din 
cei ce se îngrașă din pricina defec
țiunilor vreunei glande.

După distribuirea grăsimii, există 
diverse tipuri de obezitate și unele 
din ele se pot considera relativ dife
rențiate. dar majoritatea nu au altă 
semnificație decît descriptivă, fără 
bază fiziopatologică sau clinică. La 
urma urmelor, ar rămîne valabilă 
clasificarea cea mai obiectivă dintre 
toate : există oameni grași care in
suflă invidie, alții care dau curaj ; 
există grași care stîrnesc rîsul și 
alții care provoacă compătimire. Că 
obezitatea e o problemă gravă, ni
meni n-ar putea să o nege, deși ki
logramul cu care ea începe diferă în. 
funcție de epoci si țări. Totdeauna 
au existat oameni grași, dar altă 
dată ajungeau să preocupe medicii 
doar cei ce atingeau proporții mon
struoase. De fapt, cum se știe. în 
unele părți ale lumii, o anumită obe
zitate e considerată drept un atribut 

de o zonă limitrofă constituită din 
30—40 comune rurale, să fie un cen
tru administrativ și de aprovizionare, 
adică să constituie un pol de atrac
ție pentru majoritatea mîinll de lu
cru disponibile din împrejurimi, să 
posede o rețea medico-sanitară de 
nivel urban, să albă constituite nu
clee ale unor rețele de căi de comu
nicație. Jumătate din locuințele viito
rului oraș trebuie să dispună de apă 
curentă si canalizare. Există, de ase
menea, criterii precise în privința ba
zei de învătămînt și instituțiilor de 
cultură.

Potrivit ultimelor statistici, popu
lația orășenească se ridică în prezent 
la 4,8 milioane de persoane, repre- 
zentînd aproape jumătate din numă
rul total al locuitorilor Ungariei.

cind trebuie împădurite dealurile de 
steril foarte înalte, în formă conică 
sau semisferică. Ea poate fi aplicată 
și în apropierea minelor de lignit, 
de minereu de fier, zinc si plumb, 
precum și pe dealurile de cenușă din 
huila rezultată din centralele ter
mice. Metoda a fost experimentată 
pe o suprafață de 2 ha la mina Smol- 
nica (unde există astăzi o plantație 
cu o vechime de 4 ani), pe 5.5 ha la 
mina Boleslaw Smialy. în aceste 
locuri, plantele au crescut si s-au 
dezvoltat într-un mediu format din 
șisturi si gresie carbonică avînd di
ferite compoziții granulometrice. mi- 
nerologice si fizico-chimice. Costul 
amenajării unor astfel de spatii verzi 
este cu 15—20 la sută mai scăzut de- 
cit în condițiile plantărilor efectuate 
pînă acum.

„Autopista Nacional", o autostradă 
modernă, care pornește de la Pinar 
del Rio spre Guantânamo. Magistrala 
va lega aproape toate capitalele de 
provincie. Pe o lungime de 310 km, 
autostrada va avea opt benzi. 860 km 
vor fi prevăzuți cu 6 benzi, iar 125 
km cu 4 benzi. Traficul pe această 
arteră de circulație va fi dublu fată 
de cel realizat pe căile rutiere ac
tuale. Pînă la darea în funcțiune a 
autostrăzii vor trebui dislocate 35 
milioane de metri cubl de nămînt și 

. folosite 52 milioane tone de material 
de construcții. Colectivele de con
structori urmează să ridice 230 po
duri si să instaleze 100 km de con
ducte. Deja a fost dată în exploatare 
o porțiune a autostrăzii în lungime 
de 100 km. care pornește de la Ha
vana spre Santa Clara. Autostrăzile 
și căile ferate duc spre noi uzine, 
spre noi centre urbane, permitind 
racordarea tuturor zonelor tării la 
ritmurile înalte ale construcției so
cialiste.

estetic și totodată semn inechivoc al 
unei poziții economice si sociale pros
pere. în prezent se acceptă că riscu
rile obezității cad asupra oricărei 
persoane, indiferent de virstă și sex, 
care începe să deviezșe de la o nor
mă de greutate relativ fixă. Cum e 
și natural, la începutul acestei de
vieri problema este mică și crește 
pe măsură ce se adaugă kilogramele, 
iar soluția, inițial simplă, devine ra
pid tot mai dificilă și costisitoare și, 
la un moment dat, imposibilă. Obe
zitatea e o boală, o alterare a stării 
de sănătate, la început atît de ușoară, 
că nu perturbă funcționarea orga
nismului și un anumit timp poate 
trece neobservată. Nu fiindcă ar lipsi 
simptomele, ci pentru că, evoluînd 
treptat, individul se obișnuiește cu 
ele.

Orice obezitate este de natură ali
mentară. Acest principiu este indis
cutabil în sensul că orice acumulare 
adipoasă care se stabilește în orga
nism provine în mod necesar din 
alimente, adică din afară. Această 
premisă este corectă, dar nu elimină 
necesitatea de a lua în considerare 
diversele circumstanțe, de multe ori 
patologice, care fac ca individul să 
ajungă la o balanță pozitivă în schim
burile sale energetice. Dintre devie
rile cele mai semnificative ale nu
triției. obezitatea creează stigmate 
permanente în personalitatea și ca
racterul individului, constituind azi o 
problemă care depășește preocupă
rile medicale".

• RAZELE LASER 
PENTRU CURĂJATUL 
FAȚADELOR. In viitor, fa
țadele clădirilor din marile ora
șe vor putea fi curățate rapid și 
fără zgomot cu ajutorul unui jet 
de raze laser. Metoda este ex
perimentată în prezent de fizi
cienii americani. Particulele care 
se depun pe pereții exteriori ai 
clădirilor în urma poluării at
mosferei dispar prin evaporare 
sub efectul energiei luminoase 
a razelor laser. Dispozitivul ur
mează să fie fixat pe o anumită 
lungime de undă pentru fieca
re material — granit, beton, 
marmură.

• FUMATUL INTER
ZIS I în Franța, nerespectarea 
interdicției de a fuma în localu
rile publice va fi sancționată 

prin amendă — e-a decis prin
tr-un decret eemnat de minis
trul sănătății, apărut zilele tre
cute în Buletinul oficial. De
cretul specifică locurile unde nu 
este permis fumatul : școlile și 
alte instituții de învățămînt de 
grad secundar ; localurile in 
care tinerii sub 16 ani vin să se 
distreze ; spitalele și orice alte 
localuri destinate pentru primi
rea și îngrijirea bolnavilor ; lo
calurile unde sînt depozitate, 
manipulate și pregătite pentru 
consum mărfuri alimentare, cu 
excepția localurilor destinate în 
principal consumului pe loc al 
acestor mărfuri ; localurile unde 
sînt manipulate substanțe toxi
ce. De asemenea, fumatul este 
interzis în ascensoarele publice, 
în mijloacele de transport in co
mun, rutiere, feroviare, mariti
me sau aeriene, cu excepția 
locurilor rezervate special fumă
torilor și, în acest caz, cu con
diția ca fumul să nu ajungă în

• STRĂMOȘUL RI
NOCERULUI. La Institutul 
zoologic din Leningrad au fost 
încheiate lucrările de restaura
re a scheletului aparținînd unui 
uriaș elasmotherium, strămoș al 
rinocerului, dispărut cu 100 000 
de ani în urmă. Pentru restau
rare au fost îmbinate mii de bu
căți ale scheletului descoperite 
pe malul rîului Caucaz. Anima
lul preistoric nu purta cornul 
pe nas ca rinocerii de astăzi, ci 
pe frunte.

• RUGINA IN CON
STRUCȚII. Cu cît sînt mai
ruginite armăturile, cu atît ele 
se leagă mai bine cu betonul 
și-1 fac mai rezistent. La aceas

locurile rezervate nefumătorilor, 
în decret se specifică, de la caz 
la caz, cuantumul amenzii.

tă constatare surprinzătoare a 
ajuns un grup de specialiști bri
tanici. După cum informează re
vista „New Scientist", pe baza 
studiului efectuat la 270 probe 
de armături, s-a constatat că în 
cazul cind rugina este îndepăr
tată de pe armătură cu ajuto
rul unor perii de sirmă, oțelul- 
beton obținut prezintă o rezis
tență mai mică.

• DIN LUMEA ACVA
TICĂ. Cercetătorii australieni 
au reușit să Identifice un pește 
fosilizat in vîrstă de 480 milioa
ne de ani. găsit în împrejuri
mile brasului Canberra. El este 
considerat cea mai veche și mai 
bine păstrată fosilă din specia 
vertebratelor. După părerea oa

menilor de știință, descoperirea 
atestă că istoria vertebratelor 
cuprinde o perioadă de peste 
500 milioane de ani. Peștele, 
lung de 15 cm, este o specie ne
cunoscută de zoologi.

• PROIECT DE DES
CONGESTIONARE A 
CAPITALEI JAPONIEI. Un 
proiect de mutare din capitală 
în prefecturile învecinate a unei 
serii de instituții guvernamen
tale a fost elaborat în ultima 
vreme. Autorii proiectului con
sideră că operațiunea preconi
zată va atrage, de asemenea, 
mutarea unui număr considera
bil de întreprinderi. în special 
din sfera prestărilor de servicii, 

și. implicit, o deplasare de pro
porții a populației în afara ora
șului Tokio, în care locuiesc în 
prezent circa 11 372 000 de per
soane. Proiectul respectiv caută 
să tină seama de faptul că. po
trivit părerii specialiștilor ni
poni. in anul 1985 numărul to
tal al locuitorilor orașului To
kio și al suburbiilor sale ar pu
tea ajunge la aproximativ 
30 000 000 de oameni, ceea ce ar 
crea probleme practic insolu
bile in sfera transporturilor, ar 
agrava poluarea mediului am
biant si ar face extrem de acută 
situația din domeniul locuințe
lor. unde si în prezent există 
dificultăți din cele mai serioase.

• PREMIILE NOBEL 
MAJORATE. Un purtător de 
cuvînt al fundației Nobel a a- 
nunțat miercuri că, începînd din 
1977, valoarea renumitelor pre

mii care se decernează anual va 
fi de 700 000 coroane suedeze, 
adică cu 20 000 de coroane mai 
mult decît pînă în prezent. In 
acest an decernarea premiilor 
pentru chimie, fizică, medicină, 
psihologie, științe economice va 
începe în a doua decadă a lunii 
octombrie.

• UN NOU SATE
LIT METEOROLOGIC, 
„Goes-2“, lansat de Administra
ția națională americană a ocea
nelor și atmosferei (N.O.A.A.), 
va începe să transmită zilele 
următoare fotografii privind 
condițiile meteorologice existen
te în sud-estul Statelor Unite, 
zona Caraibilor și o parte a 
Americii de Sud. El va permite 
mai multor companii de aviație 
sud-americane să pregătească în 
condiții mai bune planurile lor 
de zbor. în fiecare oră vor fi 

trimise două fotografii la biroul 
din Miami al companiei de 
aviație „Lineas Aeros Nicara
gua", care va furniza datele re
cepționate altor opt companii 
din diferite țări ale Americii 
Latine.

• RAVAGIILE TAIFU
NULUI „DINAH". Tai£unul 
„Dinah" care se îndepărtează în 
prezent de coastele filipineze a 
provocat moartea a 41 de per
soane, în vreme ce alte 25 000 
au rămas fără adăpost. Autori
tățile apreciază numărul celor 
dispăruți la 19. Agenția filipi- 
neză de presă relevă că un vas 
care asigura legătura între 
insule s-a răsturnat, 70 de per
soane pierzîndu-și viața.

Pagubele produse de taifun In 
cele cinci provincii ale insulei 
Luzon sînt estimate de către 
autorități la 2—3 milioane do
lari.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. Vizita tovarășului Jânos Kâdăr
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„Vietnamul militează pentru o politică de pace, 
prietenie și cooperare internațională'*

Alegerea Biroului 
Adunării Generale

în R. S. F. Iugoslavia
Conferința Uniunii Interparlamentare

Intervenția reprezentantului român

Cuvîntarea reprezentantului vietnamez 
după primirea R. S. Vietnam în O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— In primul său discurs rostit in 
fața Adunării Generale, după admi
terea R. S. Vietnam in O.N.U., vice
premierul și ministrul de externe 
vietnamez. Nguyen Duy Trinh, a 
evocat lupta indelungată și grea a 
poporului Vietnamului pentru dobin- 
direa independenței și libertății. Vor
bitorul a arătat că întregul popor 
vietnamez s-a angajat în urmă cu 
doi ani pe o cale nouă, aceea a păcii 
și independenței, a unității și so
cialismului în întreaga țară, sarcina 
primordială fiind în prezent de a 
mobiliza toate energiile in vederea 
reconstruirii țării și a vindecării 
rapide a rănilor războiului.

în ce privește politica externă, a 
arătait vorbitorul, Vietnamul a optat 
pentru o linie de pace, prietenie si 
cooperare internațională. Avind la 
bază o politică internațională inde
pendentă, Vietnamul dorește să întă
rească solidaritatea și cooperarea 
frățească cu țările socialiste, să pro
moveze solidaritatea și cooperarea 
în condiții de prietenie cu țările 
nealiniate, cu țările din Asia, Africa, 
America Latină, cu mișcările care 
luptă pentru independența națională, 
să desfășoare relații normale și de

multilaterală cu celelalte 
deosebire de regim politic, 

„   principiilor coexistenței
pașnice. „în ce privește Statele Unite, 
a subliniat reprezentantul R. S. Viet
nam, sintem " ................... "
reglementare 
blemelor i n 
normalizării 
două țări".

R. S. Vietnam este hotărită să-și 
aducă contribuția la lupta pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, urmărind prin
cipalele linii de acțiune definite în 
cadrul conferințelor la nivel înalt 
ale țărilor nealiniate de la Alger și 
Colombo.

în sfirșit, vicepremierul și mi
nistrul de externe vietnamez a ex
primat gratitudinea guvernului și 
poporului R. S. Vietnam față de ță
rile socialiste frățești, țările neali
niate, guvernele, organizațiile și per
sonalitățile iubitoare de pace și 
dreptate care au acordat un sprijin 
permanent în timpul anilor de grele 
încercări pentru poporul vietnamez, 
ca și în prezent, pentru vindecarea 
rănilor războiului și reconstrucția 
națională.

cooperare 
țări, fără 
pe baza

dispuși să discutăm o 
satisfăcătoare a pro- 
suspensie în vederea 
relațiilor dintre cele

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a pro
cedat miercuri seara la alegerea mem
brilor Biroului său. organism care are 
sarcina de a face recomandări asupra 
ordinii de zi a sesiunii.

Biroul este alcătuit din președintele 
Adunării, președinții celor șapte co
misii și din 17 vicepreședinți aleși 
după criterii geografice și politice. A- 
dunarea Generală a ales prin aclama
ții ca președinți ai consiliilor : Frank 
Edmund Boaten (Ghana), președin
tele Comisiei politice, care va exami
na în mod special problemele de dez
armare ; Bernard Neugebauer 
(R.D.G.). președintele Comisiei poli
tice speciale ; Peter Jankowitsch 
(Austria), președintele Comisiei eco
nomice ; Lucille Mair (Jamaica), pre
ședintele Comisiei sociale ; Mowaffak 
Allaf (Siria), președintele Comisiei de 
decolonizare ; Morteza Talieh (Iran), 
președintele Comisiei administrative 
Si bugetare ; Enrique Gaviria (Colum
bia), președintele Comisiei juridice.

BELGRAD 22 (Agerpres). — Pri
mul secretar al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Jânos Kâdâr, a 
sosit joi dupâ-amiază într-o vizită de 
prietenie în Iugoslavia, la invitația 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, pre-

ședințele U.C.I., Iosip Broz Tito. 
La sosirea pe teritoriul iugoslav, 
in apropierea localității Osijek, Jânos 
Kâdăr a fost întîmpinat de președin
tele Tito și de alte persoane oficiale 
iugoslave.

Evoluția situației din sudul Libanului
• Mesajul secretarului general al Ligii Arabe adresat secretarului 
general al O.N.ll. • Escaladarea luptelor creează noi obstacole 
demersurilor diplomatice pentru soluționarea situației din 

Orientul Mijlociu
CAIRO 22 (Agerpres). — Secretarul 

general al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
a adresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, un mesaj 
urgent în legătură cu situația din su
dul Libanului. în mesaj este condam
nată ..agresiunea israeliană împotriva 
palestinenilor din sudul Libanului". 
Mesajul exprimă, de asemenea, apre
cierea că. prin continuarea acestor 
acte agresive asupra poporului pales- 
tinean. sint împiedicate eforturile de 
pacte pe care le întreprind tarile ara
be interesate.

Ismail Fahmi a precizat ziariștilor că 
se depun eforturi susținute pentru 
realizarea acestui obiectiv. El a arătat 
că a inminat președintelui Carter un 
mesaj din partea președintelui egip
tean Anwar El Sadat. în care este 
abordat rolul Organizației pentru Eli
berarea Palestinei la Conferința de 
la Geneva.

SOFIA 22 (Agerpres). — Joi. în 
cadrul dezbaterilor generale ale celei 
de-a 64-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare. numeroase delegații 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor la nivel guvernamental si 
parlamentar in scopul așezării rela
țiilor interstatale pe baza principiilor 
echității si iustiției. in vederea rea
lizării de pași concreti în direcția 
eliminării surselor de tensiune si 
conflict, a stopării cursei înarmărilor 
si lichidării subdezvoltării.

în intervenția sa. loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
președinte a.i. al grupului inter
parlamentar român, prezentind pozi
ția României în principalele proble
me internaționale, a subliniat activi
tatea intensă și rodnică a nresedin-

telul Nicolae Ceausescu. acțiunile 
întreprinse de tara noastră în vede
rea edificării unei noi ordini econo
mice si politice internaționale, pen
tru instaurarea unui climat de pace 
si securitate în lume. Șeful delega
ției române a relevat importanta 
creșterii contribuției parlamentelor, 
a Uniunii Interparlamentare la solu
ționarea problemelor grave persis
tente incă în lume, care constituie 
un permanent pericol la adresa pă
cii. Au fost evidențiate preocupările . 
Marii Adunări Naționale pe linia 
securității și cooperării în Europa, 
contribuția sa la promovarea unei 
conlucrări parlamentare fructuoase 
ne plan regional si subregional, in
clusiv în Balcani.

IN DEZBATEREA CONFERINȚEI DE LA ISTANBUL

AFRICA AUSTRALĂ
„Popoarele din Namibia și Zimbabwe 

sînt hotărîte să-și cucerească libertatea 
cît mai grabnic"

Declarația președintelui S.W.A.P.O. /
Namibia și Zimbabwe vor fi eli

berate in cel mai scurt timp posibil, 
eliberarea acestor două țări este ine
vitabilă — a declarat, intr-un inter
viu acordat publicației „REVIEW OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS", ce 
apare la Belgrad, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, 
care a întreprins recent o vizită în
R. S. F. Iugoslavia. Nujoma a pre
cizat că forțele S.W.A.P.O. își extind 
operațiunile în regiunile din cen
trul și sudul Namibiei. Poporul Na
mibiei se mobilizează în ;
S. W.A.P.O., singura mișcare de 
berare a țării — a subliniat Sam 
joma. El a arătat, totodată, că, 
demonstrații de masă, greve si 
acțiuni de protest, poporul namibian 
își exprimă opoziția fermă față de 
ocuparea ilegală a tării de către re
gimul rasist, sud-african.

Președintele S.W.A.P.O. a relevat 
sprijinul acordat cauzei juste a po
porului Namibiei de O.N.U. și alte 
organizații internaționale, precum și 
de numeroase poppare ale lumii.

jurul
> eli- 
i Nu
prin 
alte

MAPUTO. — Joi s-au deschis la 
Maputo lucrările reuniunii șefilor de 
stat din oele cinci state africane de
numite „din prima linie". în cadrul 
întîlnirii. reprezentanții Botswanei, 
Tanzaniei. Zambiei. Mozambicului și 
Angolei examinează ultimele propu
neri conținute în planul anglo-ame- 
rican de reglementare a problemei 
rhodesiene. Un alt punct înscris pe 
agendă îl constituie identificarea mo
dalităților de respingere a acțiunilor 
ofensive lansate de regimul rasist 

mhodesian împotriva Mozambicului, 
Zambiei și Botswanei.

★
La Pretoria a început, joi. o nouă 

rundă de convorbiri între delegația 
țărilor occidentale membre ale Con
siliului de Securitate 
mului
consacrate 
legate de 
Namibiei, 
principala
constitui retragerea trupelor 
fricane din Namibia.

BELGRAD — Comitetul pentru po
litică externă al Adunării R. S. F. Iu
goslavia consideră că este necesară 
adoptarea de măsuri, fără nici o amî- 
nare. pentru încetarea cursei înarmă
rilor. interzicerea tuturor experiențe
lor cu arme nucleare si chimice, pre
cum si interzicerea realizării de noi 
arme de distrugere în masă, transmi
te agenția Taniug. Comitetul întrunit 
în sesiune a insistat asupra necesi
tății de a se acorda toată atentia. in 
cadrul viitoarei sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. asupra 
dezarmării, problemelor privind folo
sirea in scopuri pașnice a energiei nu
cleare pentru a se permite transferul 
liber de tehnologie nucleară și a se 
acorda asistenta necesară în acest do
meniu țărilor în curs de dezvoltare. 
Comitetul apreciază că țările în curs 
de dezvoltare sint afectate de tendin
țele nefavorabile spre întărirea mono- 
polului nuclear.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Adreșîndu-se ziariștilor după con
vorbirile avute la Washington cu 
Ismail Fahmi. ministrul egiptean de 
externe, secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, și-a exprimat preocu
parea în legătură cu consecințele pe 
care escaladarea luptelor din sudul 
Libanului le-ar putea avea asupra de
mersurilor diplomatice în curs pri
vind soluționarea situației din Orien
tul Mijlociu. El a apreciat că esțe 
deosebit de important ca situația din 
sudul Libanului să nu se extindă și 
în alte zone si să se ajungă la o 
încetare imediată a focului.

La sfirșitul convorbirilor dintre 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, și 
vicepremierul si ministrul de exter
ne egiptean. Ismail Fahmi. Casa Albă 
a dat publicității o declarație in care 
relevă că cei doi oameni politici și-au 
exprimat acordul asupra importanței 
reconvocării Conferinței de la Gene
va privind situația din Orientul Mij
lociu pînă la sfirșitul acestui an. pen
tru a se începe astfel procesul nego
cierilor între părțile implicate.

RIAD. — Un purtător de cuvînt 
oficial saudit a exprimat îngrijora
rea Arabiei Saudite în legătură cu 
„repercusiunile pe care acțiunile is
raeliene din sudul Libanului le pot 
avea asupra păcii și stabilității în 
lume". Purtătorul de cuvînt, citat de 
agenția saudită de presă, a afirmat 
că acțiunile israeliene sînt de o „ex
tremă gravitate", mai ales în con
textul concentrării eforturilor inter
naționale asupra instaurării păcii in 
Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Escaladarea luptelor în sudul Li
banului a izolat. începînd de la 16 
septembrie, postul de observatori ai 
Națiunilor Unite de la El Khiam. din 
apropiere de frontiera cu Israelul — 
a declarat un purtător de cuvînt al 
O.N.U. El a precizat că luptele grele, 
precum si tirul intens al artileriei 
israeliene asupra pozițiilor musulma
nilor libanezi și palestinenilor au îm
piedicat aprovizionarea observatorilor 
O.N.U. izolați în postul menționat.

Pentru creșterea rolului O. N. U.

Problema descoperirii și utilizării 
unor noi surse de energie

ANKARA 22 (Agerpres). — La Is
tanbul continuă lucrările celei de a 
X-a Conferințe mondiale a energiei. 
Intr-un raport prezentat plenului con
ferinței de Pierre Desprairies. pre
ședintele Institutului francez al pe
trolului. se apreciază că rezervele to
tale exploatabile de petrol ale plane
tei noastre se cifrează la 300 miliarde 
de tone. întrucît consumul mondial 
anual este de 3 miliarde de tone, iar 
nivelul său de creștere de 3 la sută 
pe an. problemele de aprovizionare 
cu derivate de petrol se vor agrava 
la sfirșitul viitorului deceniu — ara
tă raportul citat. Se scontează că pro
ducția mondială de petrol va avea 
tendința să se stabilizeze, iar apoi să 
se reducă progresiv.

Perspective promițătoare sint însă 
în domeniul exploatării zăcămintelor 
de cărbune — rezerve mondiale de 
610 miliarde tone, consum anual in 
întreaga lume — 2,7 miliarde tone. 
Prin investițiile necesare, această

producție 
apreciază 
germani.

O parte din dezbaterile Conferin
ței mondiale asupra energiei a fost 
consacrată discutării perspectivelor 
de utilizare a altor surse de energie 
decit cele convenționale.

în acest cadru. Johannes Fe1 
director al Fundației olandeze pe, 
cercetarea energiei, a susținut id... 
folosirii pe scară largă a energiei 
eoliene. El a subliniat că această po
sibilitate trebuie folosită mai ales in 
actualele condiții, cind se înregistrea
ză o creștere a prețurilor combustibi
lilor clasici și a costului noilor cen
trale electrice.

într-un alt studiu, trei cercetători 
britanici au susținut ideea că actua
lele nevoi de consum electroenerge- 
tic ale Marii Britanii pot fi acoperite 
în proporție de 50 la sută dacă ar 
fi folosită energia valurilor oceanice 
din nond-estul Atlanticului.

ar putea fi chiar triplată, 
un grup de experti vest

agențiile de presă transmit
confruntă omenireaîn problemele care

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Lazar Moisov, președintele celei 
de-a 32-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.. a subliniat. în prima sa 
conferință de presă, că dorește ca 
Națiunile Unite să fie pe deplin acti
ve în căutarea unei soluții a crizei din 
Orientul Mijlociu, pentru că — a opi
nat el — O.N.U. poate exercita o in
fluentă pozitivă asupra părților im
plicate.

Referindu-se la situația din Africa 
australă. Lazar Moisov și-a exprimat 
opinia că Adunarea Generală ar 
putea aduce o contribuție pozitivă, 
paralel cu Consiliul de Securitate,

Stația automată „Prog- 
HOZ-6” a fos*" *ansa^ i°> 'n Uni
unea Sovietică. Aceasta este desti
nată continuării cercetărilor în. spa
țiul cosmic începute in anul 1972 de 
observatorul automat „Prognoz". Sta
ția are o greutate de 910 kg și a fost 
plasată pe o orbită eliptică de mare 
altitudine de satelit al Pămîntului. 
Sistemele de bord și aparatele știin
țifice ale stației funcționează normal.

vernămînt) condus de deputatul Ian 
Micardo. membru al aripii de stin
gă a partidului, a recomandat redu
cerea cu 20 la sută a cheltuielilor 
militare ale Marii Britanii, la în
ceputul deceniului viitor. Raportul 
grupului de lucru apreciază că in 
bugetele anilor 1981 și 1982 cheltu
ielile militare ale tării vor trebui re
duse cu cite 1.825 miliarde lire ster
line. Agenția Reuter subliniază că 
publicarea raportului menționat are 
loc cu mai puțin de două săptămîni 
înainte de deschiderea Conferinței a- 
nuale a partidului de guvernămint.

La Phenian, Kim Ir Sen- pre_ 
ședințele Republicii Populare Demo
crate Coreenb. a avut convorbiri cu 
U Ne Win. președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane — 
transmite agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej â fost efectuat un schimb de 
opinii cu privire la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor bilaterale de 
prietenie si cooperare si la o seria 
de probleme de interes comun.

la soluționarea problemei Namibiei 
— teritoriu aflat sub ocupația Re
publicii Africa de Sud — ca și a 
celei rhodesiene.

Reducerea încordării internaționale 
nu poate fi trainică și nu se poate 
extinde asupra tuturor regiunilor 
lumii — a continuat vorbitorul — 
dacă nu vor fi realizate progrese în 
domeniul dezarmării. Toate țările 
membre ale O.N.U — a arătat el — 
trebuie să depună eforturi însemnate 
pentru realizarea unui pas înainte in 

dezarmării, 
treptat 

totală.

și șeful regi- 
John Vorster, 

problemelor 
independentei 

Reuter, 
i o va 
sud-a-

sud-african, 
examinării 

acordarea 
Potrivit agenției 1 
problemă abordată

„Farsa electorală" de la Pretoria 
o nouă manevră a rasiștilor

JOHANNESBURG. — Liderii popu
lației africane din R.S.A. condamnă 
organizarea de către regimul mino
ritar rasist de la Pretoria a așa-nu- 
mitelor alegeri generale rezervate 
exclusiv albilor. Astfel. Nthato 
Motlana, președintele „Comitetului 
celor zece" din orașul Soweto — „re
zervat" populației de culoare — a 
apreciat că această consultare elec
torală este lipsită de sens si necon
cludentă pentru majoritatea africană 
din R.S.A. „Politica albilor și alege
rile lor nu înseamnă nimic pentru 
africani", a subliniat el. Motlana a 
denunțat faptul că reprezentanții mi
norității albe se vor prezenta la urne 
pentru a decide soarta majorității 
populației africane, care este igno
rată de guvernul rasist al lui John 
Vorster.

La rîndul său, Gatsha Buthelezi. 
ministru-președinte al bantustanului 
Kwazulu. a declarat că „oricine este

repre- 
totalul

conștient că electoratul (alb) 
zintă o fracțiune infimă din 
populației și votul acestui electorat 
nu va putea fi privit ca reprezenta
tiv pentru punctul de vedere al sud- 
africanilor".

în cadrul alegerilor programate la 
30 noiembrie a.c. se vor putea pre
zenta la urne doar cei 2,25 milioane 
de albi. în timp ce 18 milioane de 
africani și 3 milioane de cetățeni de 
origine indiană și metiși sint privați 
de drepturile electorale.

rezolvarea problemei 
pentru a se ajunge 
dezarmarea generală și

la

Tratativele privind actualizarea
programului comun al stîngii franceze

PARIS — Joi au continuat, la 
sediul C.C. al Partidului Comu
nist Francez, lucrările reuniunii 
la nivel înalt a stîngii franceze. De
legațiile sînt conduse de Georges 
Marchais. secretar general al Parti
dului Comunist Francez. Franțoiș

Mitterrand. prim-secretar al Partidu
lui Socialist Francez, și. respectiv. 
Robert Fabre, președintele Mișcării 
Radicalilor de Stingă. Delegațiile ce
lor trei partide examinează proiec
tul de actualizare a programului co
mun al stîngii franceze.

S.U.A. au acordat viză 
ministrului de externe al 
R.P.D. Coreene, HS Dam pentru 
a lua parte la intîlnirea miniștrilor de 
externe al tarilor nealiniate, care se 
va desfășura la New York — prile
juită de cea de-a XXXII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.. a anun
țat purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat. T. Reston. Aceasta 
va fi prima vizită a lui Hă Dam în 
Statele Unite. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că nu știe nimic despre exis
tenta vreunor proiecte privind o in- 
tîlnire intre 
nord-coreean

ministrul de externe 
și oficialități americane.

La Madrid a fost deschisă, 
joi. o expoziție cuprinzind 31 
de picturi semnate de Pablo Pi
casso. Salutînd inițiativa, poe
tul Rafael Alberti, care, aseme
nea lui Picasso, a trăit in exil 
voluntar in timpul regimului 
franchist, a declarat că „aceas
ta este prima mare expoziție 
Picasso organizată in Spania".

Sint expuse lucrări realizate 
intre anii 1901 și 1968. aparți- 
nind diferitelor perioade si sti
luri ale lui Picasso.

In perspectiva alegerilor 
dill Grecia, constantin Tsatsos, 
președintele Republicii Elene, a 
anunțat joi dizolvarea parlamentului, 
în luna octombrie, și organizarea la 
20 noiembrie a alegerilor 
Adresind un apel tuturor 
nilor politice de a evita 
astfel incit alegerile să se
într-o atmosferă de calm, președin
tele Tsatsos a apreciat că recoman
darea premierului Karamanlis de a 
se ’organiza alegeri anticipate (aces
tea trebuiau să se desfășoare in mod 
normal în toamna lui 1978) „va în
tări și mai mult evoluția democratică 
a tării".

generalei 
forma tiu- 
tensiunea. 
desfășoare

membru al Biroului Politic 
al P.C. din Venezuela, can- 
partidului comunist la func- 
președinte. Comuniștii — a

Tendințe și evoluții pe scena vieții politice din Spania

LUSAKA. — Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, referindu-se la 
așa-numitele alegeri generale pro
gramate de guvernul rasist de la 
Pretoria la 30 noiembrie a.c.. a apre
ciat că această farsă electorală nu 
are alt scop decît de a înșela opinia 

. publică internațională în legătură cu 
politica de apartheid a Republicii 
Sud-Africane.

Apel al P. C. din Venezuela la unitatea forțelor de stingă
arătat el — sînt gata să ia parte la 
o reuniune a tuturor candidaților 
forțelor de stînga menită să conducă 
la unirea acestor forțe și la propune
rea unei candidaturi unice. De aseme
nea, el a evidențiat că o reuniune a 
reprezentanților forțelor progresiste 
din Venezuela este necesară și în sco
pul elaborării unui program comun 
de guvernare, care să corespundă in
tereselor maselor largi.

CARACAS 22 (Agerpres). — P.C. 
din Venezuela a adresat forțelor de 
stingă din țară apelul de a propune 
un candidat unic pentru funcția de 
președinte al republicii în alegerile 
de anul viitor — a declarat Hector 
Mujica, 
al C.C. 
didat al 
ția de

Greva feroviarilor spa
nioli. Aproape 70 000 de muncitori 
spanioli de la căile ferate au anunțat 
declanșarea unei greve de două ore 
cerînd majorarea retribuției în raport 
cu costul vieții. Greviștii au anunțat 
că se bucură de sprijinul tuturor or
ganizațiilor sindicale.

în sprijinul reducerii chel 
fidelilor militare. Un grup de 
lucru al Partidului Laburist (de gu

La trei luni de la primele alegeri 
libere din ultimele patru decenii și 
la mal bine de două luni de la inau
gurarea noului parlament, pulsul vie
ții politice din Spania continuă să cu
noască un ritm alert, semnificativ 
pentru tendințele înnoitoare din viata 
tării. Aproape că nu trece zi ca la 
palatul Moncloa să nu aibă loc reu
niuni ale Consiliului de Miniștri sau 
întilnirl ale premierului Adolfo Sua
rez cu lideri ai partidelor politice, cu 
reprezentanți ai sindicatelor etc. Pe 
deasupra rezultatelor concrete ale 
amplului dialog desfășurat la diverse 
eșaloane, se degajă concluzia unei în
tăriri a consensului între principalele 
forțe politice asupra necesității de a 
se merge mai departe pe calea spre 
lichidarea sechelelor regimului fran
chist. spre lărgirea si adîncirea 
cursului democratic.

Pe de altă parte, noile Cortesuri 
(parlamentul) îsi vădesc tot mai mult 
caracterul de for democratic, nu nu
mai prin activitatea Comitetului spe
cial alcătuit din reprezentanții a șapte 
partide — inclusiv Partidul Comunist 
din Spania — si însărcinat cu elabo
rarea proiectului noii Constituții, ci 
și prin participarea activă a forțelor 
politice la dezbaterile din Congresul 
Deputaților. O demonstrează. între 
altele, recentele discuții inițiate de 
Partidul Socialist Muncitoresc 
(P.S.M.S.) în legătură cu cerința ca 
rolul forțelor de ordine. îndeosebi al 
corpurilor speciale de poliție, să fie 
adaptat noului cadru politic (guvernul 
a si difuzat o circulară în acest sens 
guvernatorilor de provincii), precum 
și dezbaterile de politică externă des
fășurate de la începutul săptăminii. 
pentru prima oară în patruzeci de 
ani. Acestea din urmă au prilejuit 
prezentarea de către ministrul d« 
externe. Marcelino Oreja, a liniilor 
generale ale programului guverna
mental în materie de relații inter
naționale. relații „bazate pe respec
tul reciproc si avînd ca obiectiv 
pacea. Expunerea ministrului de 
externe — considerată de partidele de 
opoziție ca „lipsită de precizări" — a 
relevat hotărîrea guvernului de •> 
promova „legături mai strînse cu tă-

rile Europei, cu statele arabe si cu 
cele latino-americane". în genețal cu 
țările „lumii a treia", lucru ilustrat 
si de vizitele efectuate în ultima vre
me in străinătate de regele Juan 
Carlos si de premierul Suarez, pe 
linia eforturilor de a scoate Spania 
din starea de izolare in care s-a 
aflat, pe plan- politic. în trecut.

Tn același timp. în cursul dezbate
rilor s-au consemnat importante de
finiri de poziții ale partidelor de 
stînga în legătură cu diverse aspecte 
concrete ale politicii externe spanio
le. In această privință, se cuvine

Dar oricît de Importante ar fi 
punctele înscrise pînă acum oe agen
da Cortesurilor. continuă să fie aș
teptate ..marile dezbateri" asupra șo
majului si inflației, asupra situației 
întreprinderilor mici si miilocii. 
securității sociale si reformei învătă- 
mintului. asupra problemelor autono
miei regionale si altele. Desigur, na 
primul plan al preocupărilor generale 
se situează criza economică si efectele 
ei nocive asupra peisajului social. 
„Traversăm o criză economică acută 
si stăvilirea consecințelor ei a deve
nit o condiție indispensabilă a conti-

In condițiile inflației galopante, mo
destele sporuri de salarii 
prin lupta dîrză a oamenilor 
sînt înghițite rapid, in 
faptul că 
„Cuadernos 
xistă circa 
funcționari 
doar de 
minimul oficial fixat la 12 000 
cam de trei ori mai puțin decit re
prezintă „minimul vital". De altfel. 
Soania prezintă contraste sociale iz
bitoare : 10 la sută din populație dis
pune de peste iumătate din venitul

obținute 
muncii 

afară de 
— așa cum scrie 

para el diâlogo" — e- 
220 000 de muncitori și 
cu un salariu derizoriu 
10 000 pesetas — sub 

si

o zecime din 
muncă nece-

• Consensuri asupra necesității continuării procesului demo
cratic • Dosarul problemelor economice: „măsurile de 

urgență" și cerința unor soluții durabile

menționată intervenția reprezentan
tului P.C. din Spania, care, alături de 
reprezentanții Partidului Socialist 

’ Muncitoresc si Partidului Socialist
Popular, a reafirmat opoziția P.C.S. 
față de eventuala aderare a Spaniei 
la N.A.T.O.. subliniind cu putere „ne
cesitatea ca tara să urmeze o politică 
de neutralitate si nealiniere". La rîn- 
dul său. exponentul P.S.M.S. a de
clarat că Spania nu trebuie să ac
cepte nici un tratat, nici o alian
ță fără aprobarea expresă a po
porului spaniol. Comuniștii si socia
liștii s-au întilnit pe aceleași 
poziții si în privința cererii de 
lichidare a bazelor militare america
ne din Spania. In sfirșit. opoziția de 
stingă — cu excepția Partidului So
cialist Popular, care a cerut organi
zarea unui referendum prealabil — 
s-a pronunțat în favoarea aderării 
Spaniei la Piața comună. Secretarul 
general al P.C. din Spania. Santiago 
Carrillo, a ținut să remarce cu satis
facție „existența a numeroase poziții 
convergente ale partidelor de stingă 
asupra unor probleme esențiale de 
politică externă", ca si unele puncte 
de contact cu linia afirmată de gu
vern.

nulrii politicii de democratizare* — 
notează ziarul „El Pais". Datele sta
tistice sint cît se poate de concluden
te : o creștere industrială de numai 
2,1 la sută anul trecut (în loc de 4 
la sută cît se prevedea) și perspecti
ve de accentuată scădere în acest an ; 
un deficit oomercial reprezentînd 7,5 
la sută din valoarea produsului na
țional brut ; o datorie externă de cir
ca 13 miliarde dolari și o scădere a 
rezervelor de devize ; circa un milion 
de șomeri (adică 8.6 la sută din popu
lația activă) și o inflație de 28 la 
sută — iată principalele probleme 
economico-sociale ce confruntă în 
prezent Spania. Iar cifrele pe ansam
blu încă nu spun totul. Săptămînalul 
„Camblo-16“ informează că in Anda
luzia. Estremadura și Canare numă
rul șomerilor atinge 17—18 la sută din 
forța de muncă. Deputății comuniști 
au ridicat cu insistentă problema a- 
dontării unor măsuri neintîrziate pen
tru a remedia situația creată in a- 
ceste provincii, iar reprezentanții 
Comisiilor Muncitorești au înaintat 
șefului guvernului un raport special 
pe aceeași temă, subliniindu-se, în 
ambele cazuri, reflexele periculoase 
ale șomajului asupra stabilității po
litice.

national, iar 60 la sută din locuitori 
dispun de numai un sfert.

Alături de structurile vetuste ale 
economiei moștenite de oe vremea 
dictaturii si de influenta recesiunii 
generale din țările occidentale, criza 
economică spaniolă este legată — si 
nu în mică măsură — de practicile 
unor firme monopoliste, care, in fata 
înnoirilor politice, au sistat investi
țiile si chiar au transferat mari sume 
de bani la băncile străine. Insusi vi
cepremierul spaniol pentru proble
mele economice. Enrique Qnintana. 
a caracterizat recent situația drept 
„dramatică", adăugind că măsurile a- 
dootate nu demult de guvern — de
valorizarea pesetei, blocarea salarii
lor. controlul preturilor, reforma fis
cală in curs — constituie mai de
grabă un ..plan de urgentă", decit 
decizii ne termen lung. Totodată, a- 
cestea intimnină împotrivirea sindi
catelor democratice, in special a 
Comisiilor Muncitorești, ca fiind „o 
încercare de a arunca povara crizei 
oe umerii muncitorilor". Chiar și a- 
locarea recentă a 30 miliarde de pe
setas pentru combaterea șomajului 
prin „investiții urgente", în zonele 
cele mai afectate, nu ar putea să

creeze decit cel mult 
numărul locurilor de 
sare.

Relevînd necesitatea 
dincirii măsurilor menite să contri
buie la îmbunătățirea situației eco
nomice si sociale, reprezentanții stin- 
gii subliniază că realizarea de pro
grese substanțiale în acest sens de
pinde de intelcgerea între forțele po
litice democratice, de acțiunea unită 
a tuturor celor interesați să ducă mai 
departe si să aprofundeze procesul în
noirilor. cu atît mai mult cu 
xistă forte retrograde, legate 
de vechiul regim, care, deși 
lificate la urne, nutresc încă 
stăvilirii noului curs politic 
losesc pentru aceasta pozițiile deți
nute în economie si în aparatul de 
stat.

Iată de ce poziția P.C.S.. izvorîtă 
din răspunderea pentru destinele po
norului spaniol. în favoarea creării 
unui guvern de coaliție ..de la cen
tru pînă 
vileascâ 
solideze 
un ecou 
altele, se cuvine subliniată recenta 
declarație a președintelui Congresu
lui Deoutatilor. Fernando Alvarez Mi
randa. care aparține Uniunii Cen
trului Democratic — partid condus de 
premierul Adolfo Suarez. ..Situația 
economică este gravă si este virtual 
imposibil pentru orice guvern mono- 
color să găsească un teren comun cu 
sindicatele — spunea Alvarez Mi
randa. în astfel de împrejurări, sin
gura soluție constă în a forma un 
guvern de «concentrare națională» 
capabil să găsească pentru tară o ie
șire din situație".

Această luare de poziție din partea 
unei personalități de prim rang, ca 
si întreaga evoluție de ne scena po
litică spaniolă pun in evidentă că 
solutionarea ansamblului problemelor 
aflate in fata Spaniei reclamă con
cursul tuturor forțelor democratice, 
colaborarea acestora constituind o ce
rință esențială, corespunzătoare inte
reselor poporului spaniol de adincire 
a prefacerilor democratice.

lărgirii si a-

ei t e- 
strins 

desca- 
iluzia 

si fo-

la comuniști", care să stă- 
criza economică si să con- 
democratia. se bucură de 
tot mai larg in tară. între

Vasile OROS

La sediul O N U din Geneva se desfășoară lucrările primei Conferințe inter
naționale privind discriminarea indienilor de pe continentul american, la care 
participă reprezentanți ai indienilor din S.UA., Canada și dintr-o serie de țări 
latino-americane. in fotografie : reprezentanți ai indienilor la Palatul Națiunilor 

din Geneva

„Indezirabilii•

Pe aeroportul din 
Frankfurt oe Main. în 
amurgul unei zile plo
ioase si agitate. Un 
grup de pasageri se 
îndreaptă sore ieșirea . 
ce indică 
călătoriei :

„50 000 de cetățeni 
ai Republicii Federale 
Germania — notează 
„Welt am Sonntag" — 
isi părăsesc anual tara. 
22 000 din aceștia plea
va în Australia. Cana
da. S.U.A.. Brazilia 
sau Africa de 
Aproape toti au 
citat o meserie 
cată. Numărul 
ce-si caută o slujbă in 
străinătate a crescut 
de la 42 958. în 1971. 
la 77 358. in 1976".

Cine sint acești oa
meni si ce-i îndeam
nă să emigreze ? 
„Este vorba de repre
zentanți ai grupurilor 
Drofesionale afectate 
în mod deosebit de so
mai : ingineri, tehni
cieni. muncitori califi
cați din metalurgie, 
din industriile electri
că si chimică, din sec
torul construcțiilor —

destinația 
Australia.

Sud. 
exer- 
califi- 

celor

precizează publicația 
citată. Ei constituie, 
de fapt, o treime din 
numărul celor ce so
mează în Drezent 
R.F.G.".

La un, interval 
numai trei zile de 
apariția relatării 
„Welt am Sonntag", 
publicația .,Kieler 
Nachrichten" relua te
ma emigrației forțate, 
prezentind de data 
aceasta situația de 
neinvidiat a infirmie
relor sud-coreene ve
nite în R.F.G. cu cîti- 
va ani în urmă, cind 
se înregistra o acută 
lipsă de personal în 
spitalele vest-germa- 
ne. „Au sosit cu avio
nul în acei ani. scrie 
ziarul. 7 000 de infir
miere din Coreea de 
sud. în prezent insă, 
toate aceste «flori de 
lotus» trebuie să se 
reîntoarcă în tara lor. 
R.F.G. nu mai are ne
voie de ele. Posturile 
ocupate de ele trebuie 
eliberate din cauza 
nivelului'ridicat al șo
majului".

O întimplare ? Nici-

in

de 
la 
în

decum. Preconizînd 
posibilități nelimitate 
pentru „libera circu
lație a capitalurilor", 
propaganda occidenta
lă ridică in slăvi bine
facerile „mobilității
forței de muncă". Cind 
afacerile înfloresc, 
cind într-o tară sau 
alta nu există sufi- 
cienti solicitanti pen
tru anumite sluibe. 
sint recrutați munci
tori si specialiști din 
diferite locuri de ne 
glob. Cind interesele 
monopolurilor s-au 
consumat, cind plafo
nul profiturilor nu mal 
este cel scontat. într-o 
branșă 
citorii 
cum o 
zul de
o dovedesc zeci si 
de mii de drame uma
ne. devin indezirabili, 
se ciocnesc de cea mai 
dură imobilitate a so
cietății capitaliste — 
relațiile inumane din
tre exploatați si ex
ploatatori.

sau alta, mun- 
străini.

dovedește
mai sus.

așa 
ca- 

cum 
sute

P. STĂNCESCU
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