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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe conducătorul delegației
militare de prietenie a R. P. Chineze
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Tovarășul Nicolae ^Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți după-amiază, pe tovarășul 
Ian Cen-u. membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, conducătorul 
delegației militare de prietenie a 
Republicii Populare Chineze, care.e- 
fectuează o vizită oficială în tara 
noastră. Tovarășul Ian Cen-u a fost 
însoțit de tovarășii Tao Li-huai, 
membru al C.C. al P.C. Chinez. Liu 
Tao-sen. membru supleant al C.C. 
al P.C.. Chinez. Ha Cin-nien. mem
bru supleant al C.C. al P.C. Chinez,

și Li Tin-ciuan. ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. și general-co- 
lonel Ion Coman. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale.

Tovarășul Ian Cen-u a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc din partea to
varășului Hua Kuo-fen. președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, pre
ședintele Comisiei militare a C.C. al 
P.C. Chinez, precum și din partea 
tovarășilor Ie Cien-in. vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, ministrul 
apărării naționale al R.P. Chineze,

Siao-pin. vicepreședinte al 
JP.C. Chinez și vicepremier

și Den 
C.C. al 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, șef al Marelui Stat. Major al 
Armatei Populare Chineze 
rare.

Mulțumind. tovarășul 
Ceaușescu a rugat să se .. _ 
tovarășului Hua Kuo-fen. precum și 
tovarășilor Ie Cien-in și Den Siao- 
pin un cordial salut și cele mai bu
ne urări.

A avut loc o convorbire. în cadrul 
căreia s-au subliniat dezvoltarea re
lațiilor dintre armatele 
Socialiste România și 
Populare Chineze. întărirea colabo
rării și prieteniei dintre 
partide, țări și popoare.

întrevederea a decurs 
mosferă tovărășească, de 
tenie.

de Elibe-

Nicol ae 
transmită

Republicil 
Republicii

cele două

într-o 
caldă

at- 
prie-

DE PARTID, A APARATULUI DE STAT:
700 milioane kWh 
peste prevederi

Cunoașterea exactă, promptă
a realităților asigură

eficiența actului de conducere
„Un aforism spune că a conduce înseamnă, în primul rînd, a 

cunoaște. Intr-adevăr, eficiența oricărui act de conducere este de
terminată de măsura în care el răspunde unor necesități reale, ofe
ră soluții cerute stringent de viață, acționează asupra factorilor 
care condiționează mersul înainte. Or, aceasta nu se poate realiza 
decît pe baza studierii și cunoașterii obiective a realității sub 
toate aspectele și laturile sale, atît pozitive, cît și negative, sub 
raportul consecințelor pe care le generează fiecare fenomen. 
Viața trebuie cunoscută în toată complexitatea ei, uneori con
tradictorie, pentru a avea o imagine științifică exactă asupra 
fenomenelor și tendințelor ce caracterizează stadiul în care se 
găsește la un moment dat dezvoltarea societății...".

NICOLAE CEAUȘESCU

de la Porțile de 
suplimentar în actu- 
700 milioane kWh 

cantitate pentru

Energeticienii 
Fier au produs 
aiul cincinal 
energie electrică, 
care în termocentrale s-ar fi consu
mat mai mult de un milion tone de 
lignit.

Energeticienii puternicei centrale 
de pe Dunăre si-au îndeplinit cu a- 
proape patru luni mai devreme an
gajamentele asumate în întrecerea 
pe acest an prin scurtarea termene
lor de staționare a agregatelor pla
nificate in revizii si 
stabilirea unor grafice 
adaptate, in fiecare zi. 
debitului Dunării.

A apărut în broșură

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru

de la Comitetul Central al Partidului
reparații și 

funcționale 
la situația

(Agerpres)
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să aplicăm
— 1

După cum este bine cunoscut, una 
din trăsăturile fundamentale ale po
liticii partidului o constituie realis
mul, caracterul concret, dinamic, fac
tori esențiali pentru o conducere efi
cientă. științifică a societății. Tocmai 
strînsa legătură cu viata, cunoașterea 
exactă a stărilor de lucruri, sesizarea 
promptă a noilor fenomene si ce
rințe asigură partidului capacitatea 
de a adopta la timp decizii judicioase 
care să deschidă largi căi progresu
lui în toate domeniile de activitate. 
Toate marile succese, transformă
rile Înnoitoare din anii construcției 
socialiste și, în mod deosebit, din 
ultimul deceniu dovedesc că reali
zarea unei conduceri sociale eficiente 
poate avea loc 
unei cunoașteri 
tilaterale a 
primordială 
tații noastre 
stil de conducere, bazat De cunoaște
rea exactă, nromptă a realităților în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale, să caracterizeze activitatea 
tuturor organelor partidului și sta
tului.

în acest sens are o 
însemnătate principială 
cerința formulată de _______
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ți
nută la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. consacrată pro
blemelor muncii organizatorice. în 
care arată că «este necesar să acor
dăm o atenție mai mare cunoașterii 
realităților de jos si informării la 
timn si reale a organelor de partid 
și de stat". Subliniind că o bună 
informare, o bună cunoaștere a rea
lității constituie cerințe esențiale 
ale unei bune conduceri a activi
tății. secretarul general al partidului 
atrăgea atentia că multe din lipsurile 
si greșelile care se Dioduc ar outea 
fi evitate orintr-o cunoaștere reală, 
Drintr-o bună informare, insolită, de
sigur, de măsuri imediate pentru re
medierea situației.

Arta de cuprindere a informării de 
partid și de stat este deosebit de largă 
și de diversificată. Aceasta înseamnă 
obligația organelor și organizațiilor de 
partid de a informa cu promptitudine 
organul de partid ierarhic superior

numai în temeiul 
aprofundate, mul- 

realității. O cerință 
a dezvoltării socie- 
este ca un asemenea

deosebită 
și practică 

tovarășul

Rezultate de prestigiu
prin valorificarea

muncii

despre activitatea politică si organi
zatorică desfășurată pentru mobiliza
rea comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii la realizarea olanului 
de stat și a angajamentelor asumate, 
despre modul în care se aplică nor
mele vieții interne de partid, preve
derile Statutului P.C.R.. ale hotări- 
rilor si instrucțiunilor Comitetului 
Central, despre desfășurarea activi
tății de educare politico-ideologică a 
membrilor de partid, de cultivare a 
principiilor eticii si echității socia
liste în conștiința întregului "ponor, 
despre toate problemele care preo
cupă pe oamenii muncii, într-un cu- 
vînt despre toate evoluțiile și feno
menele ce apar în viața economico- 
socială. Tocmai cunoașterea exactă 
și operativă a stărilor de lucruri 
reale din viață permite să se apre-

cieze eficiența politicii partidului, a 
legilor statului, să se adopte măsu
rile adecvate pentru stimularea pro
gresului economi co-social, pentru 
îmbunătățirea generală a activității 
și înlăturarea oricăror neajunsuri.

Informarea de partid are o deose
bită însemnătate si prin făptui că 
înlesnește evidența și urmărirea sis
tematică a îndeplinirii hotărârilor de 
parttd'Șl ■«fr-stat'la termenele prevă
zute, permite analiza periodică a 
stadiului înfăptuirii lor. Tocmai de 
aceea, conținutul principal al infor
mării de pgrtid se cere axat asupra 
înfățișării modului in care se aplică 
hotăririle rle partid și de stat, mă
surile elaborate de Comitetul Cen
tral. Comitetul Politic Executiv și
(Continuare în pag. a III-a)

Lucrători ai Trustului de izolații pentru lucrări industriale din București 
montează un nou tip de luminator din PÂS. Avantajele față de luminatoa
rele clasice ? Greutatea elementelor de acoperiș este redusă, iar productivi

tatea muncii sporește de peste 4 ori.
Foto : S. Cristian

întregului potențial uman și tehnic 
de cary dispun, aprecia ing. Rudolf 
Schnell, șef de șantier. Concret, in 
opt luni, nivelul productivității mun
cii a depășit cu 2,24 la sută pe cel 
planificat initial, constituind princi
pala cale a, realizării îfî avans a 
tuturor lucrărilor.

Această elocventă creștere a pro-

Iutii și tehnologii noi de execuție, 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor și a celui de manipulare a 
materialelor, industrializarea lucrări
lor, mărirea ponderii muncitorilor 
calificați și policalificați.

— De fiecare dată, a continuat se
cretarul comitetului de partid, am 
explicat oamenilor semnificația sar

CINCISPREZECE LA SUTA DIN NOILE OBIECTIVE
AU FUST PUSE IN FUNCȚIUNE CU MULTE LUNI 

ÎNAINTE DE TERMEN I
Autorii acestor realizări constructorii de la

Trustul de izolații pentru lucrări industriale din București 
— prezintă metodele folosite

dintr-o listă cu-

Dintre numeroasele aspecte pozi
tive ale activității desfășurate de 
lucrătorii Trustului de izolații pentru 
lucrări industriale din București, pe 
zeci și zeci de șantiere ale unor im
portante investiții din industrie și 
agricultură, atentia este reținută. în 
mod deosebit, de permanenta efortu
lui. stăruitor si bine organizat, subor
donat scurtării cit 
mai mult posibil 
a duratelor de e- 
xeoutie la noile 
obiective si cana- 
cităti. Pină in 
prezent. în cursul 
acestui an. compe
tiția nent.ru „com- 
nrimarea timpu
lui" ne șantiere 
s-a materializat 
cu bune rezulta
te : anroane 15 la 
sută din investi
țiile nlanificate 
au fost nuse în 
funcțiune cu mult 
tiniD înainte de 
termen — succes 
la care, alături de 
ceilalți construc
tori si montori. 
colectivul puter
nicului trust de 

. izolații bucures- 
tean a adus o con
tribuție hotărîtoa- 
re. Exemple sint 
numeroase. Să re
ținem numai cîteva
prinzătoare : sectorul de piese forjate 
a| întreprinderii de osii și boghiuri 
Balș, capacitate la care lucrările au 
fost terminate cu o jumătate de an 
mai devreme decît era prevăzut în 
planul de stat ; o importantă capaci
tate de piese de schimb pentru uti
laj minier la întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare, introdusă in circui
tul economic cu 5 luni mai repede ; 
instalația de formaldehidă aparti- 
nind Combinatului chimic din Făgă
raș, la care avansul în finalizarea 
lucrărilor de izolații și, implicit, a 
investiției a fost de 120 de zile ; un 
nou laminor de 6 țoii la întreprinde
rea de țevi din Roman și Fabrica de 
produse lactate din Vaslui, unde mo
mentul inaugural a fost devansat, în 
fiecare caz in parte, cu cite o lună 
de zile.

Există o corelație strînsă între a- 
ceste importante reduceri de terme
ne și preocuparea stăruitoare, de zi 
cu zi, acordată în toate compartimen
tele1 trustului, pe fiecare șantier și ia 
toate punctele de lucru, creșterii ac
centuate a productivității muncii, fo
losirii cu randamente superioare a

ductivitățil capătă o dimensiune și 
mai precisă, dacă menționăm faptul 
că, la toate noile obiective și capa
cități, gama de lucrări executate a 
prezentat un grad ridicat de comple
xitate și a impus, in mod cu totul 
deosebit, un nivel calitativ superior. 
Este vorba de termoizolajii și hidro- 
izolații făcute pe sute de mii de metri 
pătrați de suprafețe de acoperișuri ale 
unor hale de producție ; de închideri 
exterioare, precum și de un mare 
număr de zidării și betoane refracta
re; cuptoare șamotate și înzidiri de 
cuptoare ; de coșuri de fum. protec
ții anticorozive ș.a. în acest sens, 
mărturia cea mai elocventă o consti
tuie numeroasele scrisori de mulțu
mire primite de izolatorii bucureșteni 
din partea unor beneficiari de in
vestiții.

Secretul unor asemenea realizări 
de prestigiu ? Ni l-a dezvăluit tova
rășul Ghiță Vasile, secretarul comi
tetului de partid al trustului. Direc
țiile fundamentale de acțiune cu
prinse intr-un temeinic program de 
măsuri vizează organizarea superioa
ră a tuturor punctelor de lucru, in
troducerea și generalizarea unor so-

cinilor și măsurilor stabilite de con
ducerea partidului pentru creșterea 
suplimentară a productivității mun
cii în construcții, faptul că majora
rea retribuției are o temelie 
in sporirea maj accentuată 
ductivitătii muncii.

Ce metode au fost utilizate 
vitatea șantierelor trustului ?

I. SOLUȚII ȘI TEHNOLOGII
DE EXECUȚIE. O caracteristică e-

trainică 
a pro-

în acti-

NOI

sențială a întregii activități desfășu
rate este dată de faptul că, în în
făptuirea măsurilor stabilite, un ac
cent deosebit se pune pe efortul pro
priu al colectivului, pe capacitatea 
sa de inovație, pe spiritul 
nic și organizatoric. După 
veam să aflăm, în ultimul 
fost promovate curajos și 

zate o 
metode de 
de mare randa
ment, care duc la 
economii sub
stanțiale de fon
duri și materiale 
de construcții. 
Prin înlocuirea 
tencuielilor de 
protecție a izola
ției hidrofuge cu 
TIBAL s-au obți
nut o creștere a 
productivității 
acest gen de 
orare cu 80 
sută, precum 
importante 
nomii de mate
riale : consumul 
de ciment este 
diminuat cu 18 
kg/mp, iar cel de 
oțel-beton 
kg/mp ; o 
metodă de 
cutie, cu 
deosebit de pozi
tive. constă în în

locuirea tradiționalei pelicule de 
protecție a termoizolațiilor de acoperiș 
— soluție bazată pe aracet și ci
ment — prin polistiren cașerat cu a- 
jutorul unor utilaje speciale reali
zate in cadrul acțiunii de autodotare. 
în acest caz, productivitatea muncii 
crește cu 60 la sută ; cu 40 la sută

Ing. Cristian ANTONESCU

său teh- 
cum a- 

timp au 
generali- 
serie de 

lucru

(Continuare în pag. a IX-a)
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cu 3 
altă 

exe- 
efecte

gînditor al epocii sale

La întreprinderea „Electropu- 
tere“-Craiova, unde productivi
tatea muncii a înregistrat, în pe
rioada care a trecut din acest 
an, un important spor peste 
nivelul planificat, productia- 
marfă a fost depășită cu 9.3 
milioane lei. iar consumul de 
metal a scăzut cu 2 160 tone. La 
două importante .sortimente — 
transformatoare de forță si lo
comotive pentru linii ferate 
magistrale — s-au îndeplinit pre
vederile din angajamentul' oe 
întregul an. Succesul este rezul
tatul materializării propunerilor 
si sugestiilor făcute de oamenii 
muncii de aici cu prilejul unei 
largi acțiuni consultative, ini
țiată de comitetul de oartid si 
consiliul oamenilor muncii în 
scopul găsirii căilor si mijloa
celor concrete de creștere a efi
cientei economice a producției. 
Acțiunea, la reușita căreia si-au 
adus contribuția peste 8 000 de 
muncitori, ingineri, maiștri si 
economiști s-a permanentizat, 
devenind o metodă cotidiană de 
rezolvare a celor mai impor
tante probleme economico-orga- 
mzatorice In fabricile, secțiile si 
atelierele de aici.

(Agerpres)

Reșița a epuizat, in ul
timele trei decenii, vis
tieria de metafore poe
tice. I s-a spus cetate 
de foc. acum i se spune ce
tate a energiei. A purtat 
drept emblemă o locomo
tivă cu aburi. Acum, aceste 
locomotive s-au retras cu 
desăvîrșire de pe rețele
le interioare și zac in
tr-o alee funerară, lingă 
Caransebeș. Ele au domi
nat toate marile șantiere 
naționale ale reconstruc
ției ; au cerut mii de po
duri, tunele, viaducte si 
peroane, iar fumul lor s-a 
desfășurat ani de-a rîndul 
ca o trenă mîndră peste 
cimpuri și păduri, peste o- 
rașele tării. Acum au amu
țit. au intrat pe liniile 
moarte ale muzeului indus
trial. înainte de anii de 
pensionare, spre a ceda lo
cul modernelor, eficientelor 
Si curatelor locomotive die- 
sel-electrice. Despre dis
pariția locomotivelor cu 
aburi se vorbește ca despre 
o nouă metaforă reșiteană. 
Odată cu acest vehicul s-a 
încheiat un capitol al trans
porturilor. s-a stins una 
din imaginile caracteristice 
ale vechiului peisaj. Ca ur
mare. Reșița si-a șters fe
restrele 
cărbune, 
rul. nu 
Semenic 
negură si de ceată.

Panorama reșiteană sur
prinde prin evantaie de

de funingine si 
a descoperit azu- 

mai privește spre 
prin perdele de

blocuri, prin noile bulevar
de. prin construcțiile care 
au părăsit Valea Bîrzavei 
și s-au suit pe dealurile din 
preajmă, sub coroanele de 
pădure. Orașul pare un ta
blou recondiționat, ampia-

mărturie element
contrast. în vecinătatea cu
burilor albastre ale halelor 
cu motoare pentru propulsie 
navală. O alee de palmieri 
ornamentali te duce spre 
aceste hale, paralel cu un

vatra tradițională. să-si 
modifice dimensiunile si 
culorile. Laminorul degro- 
sisor răscolește pămîntul 
și caută să se stabilească pe 
malul Bîrzavei. S-au creat 
cuptoare-tunel pentru ma-

industrială 
vremurile cînd 

produceau unelte 
pentru „România

Biografia Reșiței
se confundă tu biografia
industrializării socialiste

ROADELE EFORTURILOR NOASTRE,

PILONI Al PROGRESULUI PATRIEI

sat Intr-un peisaî care si-a 
recăpătat virtuțile coloris- 
tice. Zidurile si frontoane- 
le negre ale fostelor ate
liere s-au risipit si s-au 
împrăștiat, s-au scufundat 
ca niște epave. Ultimele, la 
nivelul subsolurilor, ar tre
bui să fie păstrate drept

drum în spirale si o linie 
ferată. De sus. încerci să - 
recompui structurile com
plexului de uzine, unde ni
mic nu pare imobil si în 
care pînă si marile ansam
bluri de laminoare si fur
nale par să se rotească, să 
ceară drepturi exclusive pe

teriale refractare, cuptoare 
modeme la atelierul de 
bandaje, la laminoare. Blu- 
mingul
titlurile de glorie ale vii
toarelor performante, 
tate 
mai 
cu

face să răsurie

Ui- 
sînt vremurile cînd se 
lamina cu cărbune și 
păcură. Ca despre o

preistorie 
vorbește de 
aici se 
simple
eminamente agricolă".

Acum, otelul aliat și înalt- 
aliat impune legile lui im- 

‘placabile. Pretinde oxigen. 
I s-a făcut o fabrică de 
oxigen și este hrănit cu 
oxigen încă din furnal. S-au 
activat cuptoarele, furna
lele. S-a atins o producție 
de un milion o sută de mii 
de tone de otel anual. Dar 
nu acest indice reprezintă 

a
cantitatea e 

volumul de 
calificată, in- 
manuală. in-

caracteristică
Nu

trăsătura 
Resitei. 
relevantă, ci 
muncă înalt 
telectuală si
vestit în fiecare dispozitiv 
de precizie. Dacă oamenii 
numără cîteva generații de 
otelari. mașinile însele nu
mără dinastii si generații. 
Calculatorul electronic este 
la a treia generație si preia 
întregul flux informatio
nal. pentru a-1 prelucra si 
a oferi decizii tuturor sec
toarelor. Nici un vagtm nu 
se mișcă pe linii, nici o 
tonă de fontă nu scapă a- 
nalizelor cibernetice. nici 
un reper din miile de re
pere ale unui motor nu 
iese din conul de lumină 
al creierului industrial. Co
dul genetic se perfecțio
nează. ereditatea mașinilor

Traian FILIP
(Continuare în pag. a V-a)

Istoricii și etnogra
fii reconstituie viața 
epocilor îndepărtata 
nu numai prin arheo
logie, ci și, dacă nu 
chiar în primul rînd, 
prin literatură. Prin 
întreaga literatură: be
letristică, politică, fi
lozofică, științifică. 
Homer, Aristotel, He
rodot și Thales din 
Milet deschid cu toții 
un arc rotund și com
plementar al cunoaș
terii vieții Heladei din 
epoca lor. Nu numai a 
felului de a trăi, 
ci si a felului de a 
gîndi și de a se com
porta al oamenilor de 
atunci. Alteori, o sin
gură operă, cum este 
aceea a lui Caesar des
pre războiul cu galii, 
unește toate compo
nentele vieții sociale : 
familia și societatea, 
viața politică și mo
rala, sistemul militar, 
credința religioasă, ar
tele, obiceiurile etc. 
Dar sursa cea mai 
complexă de recon
stituire a epocilor tre
cute o constituie epo
peile naționale; și a- 
proape fiecare popor 
care a atins o civili
zație cît de cit dez
voltată își are o epo
pee de justificare în 
fața istoriei. Atît de 
cunoscutele epopei ale 
popoarelor europene 
sau din alte părți, ale 
lumii sint surse de do
cumentare istorică și 
socială ; în fond, în
treaga literatură a u- 
nei epoci și țări se în
tregește într-o epopee, 
de aceea cînd vorbim 
astăzi despre epopeea 
națională ne referim 
la întreaga noastră li
teratură. la toate ar
tele culte sau popu-

lare care întregesc i- 
maginea României, de 
ieri și de azi, și de 
miine, în lumina unei 
filozofii înalte și atot
cuprinzătoare care 
este marxism-leninis- 
mul — materialismul 
dialectic și istoric.

Marx mărturisea că 
a găsit în opera lui 
Balzac date economi
ce superioare tuturor 
lucrărilor economice 
de specialitate.

într-un fel sau altul,

Opinii de
Alexandru 

ANDRIȚOIU

orice artist face în 
opera sa filozofie. Nu 
numaidecît o filozofie 
cu tot dinadinsul, ca în 
unele poeme emines
ciene, ci o filozofie a 
istoriei prin istoricita- 
tea operei de artă și 
o filozofie a culturii 
prin teoretizarea ei. 
Orice sistem filozofic 
bine constituit conți
ne gnoseologia si mo
rala, așa cum mar- 
xism-leninismul o con
ține, în primul rînd, 
prin larga lui aplica
bilitate la fenomene
le complexe ale lumii. 
Literatura, ca ideolo
gie, ca act politic de 
răspundere civică, a- 
parține acestei filozo
fii și devine act poli
tic, deci filozofic, 
chiar atunci cînd i se 
sustrage sau o atacă. 
Lenin, în teoria celor 
două culturi, a demon
strat strălucit acest a- 
devăr. Reiese, cred, 
din aceste exemple că

justificare^ principală 
a scriitorului ca gin- 
ditor și promotor al 
epocii și morala sa 
profesională sint ope
ra. Lăsînd la o parte 
minciuna, falsul, con
trafacerea unor opere 
subțiri și caduce, fie- 

•care creație a unui 
scriitor, a unui artist 
în genere și întreaga 
lor creație luată la un 
loc sint datele prin 
care îl clasează istoria 
culturii și civilizației 
naționale și, în caz fe
ricit, universale.

Această apartenență 
face mutații structu
rale în opera aceluiași 
scriitor. Marin Preda 
este unul în „întîlni- 
rea din pămînturi", dar 
altul, cu toată unitatea 
de stil. în „Morome- 
tii“ sau „Marele singu
ratic". fenomen firesc, 
pe care scriitorul, bun 
și fin teoretician al ar
tei scrisului, o mărtu
risește deschis în „Via
ta ca o pradă", oprin- 
du-se deocamdată la 
certificatul de naștere 
al „Morometilor". Ar- 
ghezi. în „Flori de mu
cigai" face un rechizi
toriu aspru si amar ta
relor sociale din socie
tatea românească bur- 
ghezo-mosierească. dai 
„Cîntare o m u 1 u i“, 
„1907“ si întreaga sa li
teratură din ultima pe
rioadă a vieții sale a- 
duc o filozofie nouă, 
robustă, stenică. în ar
monie cu felul de a 
gîndi si a simți al epo
cii noastre. Interesantă 
ne apare si evoluția lui 
Emil Botta. de la „în
tunecatul april" la po-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Investigațiile și soluțiile concrete,
constructive, întăresc

DIVERS
1 Pomi
I în floare
IO ciudățenie a naturii am în- 

tîlnit în comuna Beiu. județul 
Teleorman, in ograda primaru- 

Ilui : un măr înflorit acum, la 
sfirslt de septembrie. Flori fru
moase, cu miros de primăvară. 

I„Nu sint singurul norocos — ne 
spune primarul. Mai sint cîtiva 
meri in comună cu flori la fel 
de frumoase".

I Coincidenta a făcut ca. in timp 
ce consemnam acest fapt, posta 
de ieri să ne aducă la redacție o

I scrisoare semnată de Cristea
Marius, student la Institutul de 
mine Petroșani, si de profesorul 

' botanist A. Szocs : „Pe strada 
I Vitos Gavrilă din Lupeni, in o-

grada lui Ion Untea, există un 
păr — de 20 de ani — încărcat 

Icu fructe de toamnă. Dar prin
tre pere, bune de mincat. se văd 
si flori, ca de primăvară. Ce 
cred și ce «pronostic» dau me- 

Iteorologii despre vremea din ur
mătoarele zile ?“ Si noi sintem 
curioși să aflăm.

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

Pescarii, 
între ei

De la cherhanaua din Sf. 
Gheorghe, cunoscută în toată 
Delta Dunării — și nu numai 
acolo — primim o veste de la 
Ivan Hus : „în ziua de 23 sep
tembrie au început să vină, rînd 
pe rînd. la cherhana, pescarii cu 
sturionii prinși în piua aceea. 
Primii moruni, cintărindu-i, au 
fost destul de dolofani, dar nu-i 
întreceau pe confrații lor de anul 
trecut. Vine la rind brigada a 
șasea de pescari, condusă de 
Gheorghe Dimache, care-mi 
pune pe cîntar doi moruni în 
greutate de 157 de kilograme. 
Taman cind terminam cu feli
citările adresate lui Dimache, îl 
aud pe Grigore Ivanov. șeful 
brigăzii a opta : -Mai păstrează 
un cuvlnt de laudă și pentru 
mine. Ia vezi peștele ăsta cit 
cîntărește, că-i mai greu decît 
mine». Pun peștele pe cîntar 
— o namilă de morun — și cîn- 
tarul nu greșește : 129 de kilo
grame. E ceva, nu

I
I
I

Acțiunea
9

„Liliacul**
„Liliacul" este denumirea cer

cului de speologie al amatorilor, 
care funcționează in municipiul 
Arad. Dragostea pentru natură 
si turism, pasiunea si curajul 
speologilor amatori arădeni s-au 
soldat, in ultimul timp, cu un 
rezultat vrednic de a fi consem
nat si in rubrica noastră. Ei au 

•deschis si au marcat, după toate 
regulile drumeției, un nou si 
splendid traseu turistic montan, 
care face legătura intre valea 
Mureșului si valea Crisului Alb. 
Tot ei au explorat „in premieră 
absolută" nu mai puțin de 15
peșteri noi in zona carstică a 
văii Sighisului. Acțiunea „Lilia
cul" continuă.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
1
I
I
I
I

Răspunsuri bune nu numai la seminarii
ci și

Am pus unui șir de propagandiști 
de la întreprinderea „Electronica" din 
Capitală aceleași întrebări : Care sint 
preocupările, obiectivele lor priorita
re in noul an al învătămîntului de 
partid ? Ce concluzii fundamentale 
desprind în acest domeniu din cuvân
tările tovarășului Nicolae Ceausescu 
la recentele consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. ?

în formulări și cu argumentări 
diferite, răspunsurile au fost ace
leași : întărirea legăturii teoriei eu 
practica, creșterea eficientei si capa
cității de mobilizare la acțiune a pro
pagandei, înțelegerea temeinică de că
tre fiecare cursant a felului cum 
poate contribui efectiv la locul său 
de muncă și in viața socială la în
făptuirea în viață a politicii parti
dului.

Pregătirile pentru noul an de stu
diu sînt încheiate. Pe baza structurii 
organizatorice existente a învățămin- 
tului de partid și a formelor de stu
diu stabilite de anul trecut, instrui
rea propagandiștilor la nivelul sec
torului s-a făcut in mod diferențiat, 
punindu-se accentul pe ultimele do
cumente de partid, pe cuvîntările re
cente ale secretarului general al 
partidului, pe abordarea problemelor 
de cea mai mare actualitate.

După participarea la lecții si semi
narii. cursantii găsesc tot ce le trebuie 
pentru continuarea studiului la cele 
două puncte de documentare pohtico- 
ideologică (primul la unitatea din 
strada Baicului, al doilea la aceea 
de la Pipera). Biblioteca cuprinde 
opere ale întemeietorilor socialismu
lui științific, documente de partid, lu
crările secretarului general al parti
dului. diferite lucrări de specialitate. 
Am găsit aci grafice referitoare la

I Plicul
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

de pe asfalt
în timp ce mergea pe stradă, 

un bătrîn pe nume Vasile Nas- 
tai, din municipiul Satu Mare, a 
zărit un plic pe asfalt. S-a aple
cat, l-a ridioat și l-a desfăcut, 
în plic se afla — după aspectul 
plicului și conținutul... moneta
rului — retribuția pe o lună a 
unei persoane rămase neidentifi
cate. Om de cinste și omenie, 
bătrânul a dus de îndată plicul 
cu banii la miliția din Satu 
Mare, unde se află și acum, și 
de unde îl poate ridica. în orice 
moment, păgubașul.

Zece mii, 
dintr-un foc!

în plină zi. a izbucnit mare 
vîlvătaie în ograda cetățeanului 
Ioan P. din comuna Monor, ju
dețul Bistrița-Năsăud. Flăcările 
au mistuit bunătate de fin si o 
parte dintr-un grajd. Una peste 
alta, pagubele au atins circa 
zece mii de lei. Cauza : jocul 
cu focul al celor doi copii mi
nori ai gazdei (unul de 3 ani și 
jumătate si celălalt de 8 ani). 
Atenție, părinți : acum. cind 
toamna vă numărați roadele 
trudei de peste an. e păcat să 
le irosiți dintr-o neatenție.

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

| Ca-n codru |
Ca de obicei, la ora aceea din

Izi, in sectorul „Pajiște" de pe ■ 
raza comunei Bocsig. județul | 
Arad, venise mașina cu mincare

I pentru forestieri. Autocamionul I 
21-AR-643 era condus de loan | 
Dis. în timp ce șoferul descărca

I alimente, un forestier. Petru I 
Bondrea, de loc din Gherteju, | 
județul Satu Mare, a urcat in

I cabină, a răsucit cheia uitată de I 
șofer in contact, motorul a por- | 
nit. iar mașina a luat-o la vale.

I Repede, din ce in ce mai re- | 
vede... Din nefericire, a surprin- | 
s-o pe o femeie din Negrești

IOas, care n-a mai putut fi sal- I 
vatd.

I
L

Rubrlcd realizatâ de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților . 
„Scînteli" I

AUTORITATEA CONIRUUI
în activitatea de zi
obiectivele cincinalului pe ansam
blul economiei naționale și la 
indicatorii de plan ai întreprinderii, 
la sarcinile fundamentale decurgind 
din hotărârile Congresului al XI-lea 
și alte documente de partid, colecții 
de ziare și reviste, un fișier biblio
grafic util pentru pregătirea fiecă
rei teme din invățămintul de partid.

Din disetiția purtată cu tovarășa, 
Octaviana Taraza, președintele con
siliului educației politice și culturii 
socialiste din . întreprindere, a reieșit

tura strânsă cu viața este înlesnită 
de faptul că. lunar. propagandiștii 
primesc o informare sintetică conți- 
nînd date Ia zi asupra stadiului în
deplinirii sarcinilor de plan, eu ac
cent asupra greutăților intimpinate, 
asupra aspectelor deficitare și a mij
loacelor de a le remedia — acestea 
urmînd a fi abordate în fiecare curs, 
în funcție de starea de lucruri con
cretă de la locul de muncă respec
tiv.

Astfel se traduce în viată indicația

la Întreprinderea „electronica" din capitala

lucru cu activiști pe frontul 
propaganda de partid îsi 
obiectiv fundamental obți- 
rezultate practice superioa-

că aici. în spiritul cuvîntăril tova
rășului Nicolae Ceausescu, la consfă
tuirea de 
ideologic, 
pune ca 
nerea de
re în activitatea productivă a între
prinderii eliminindu-se tendințele de 
teoretizare sterilă, rupte de viață. De 
altfel. la toate cursurile învătămîn- 
tului de partid sînit selecționate cu 
prioritate din tematica generală si a- 
bordate frontal temele prezentînd cel • 
mai stringent 
aplicabilitate 
prinderii.

Aceasta se ___
pentru varietatea 
lecțiilor, ca și pentru abordarea di
ferențiată a problemelor, 
nivelurile 
oamenilor 
muncitori 
pregătesc

interes si cea mai mare 
la necesitățile între-

Îmbină cu preocuparea
și accesibilitatea

dat fiind 
diferite de pregătire ale 
— dp la cei mai tineri 

pină la ingineri oare își 
de doctorat Legă-

Au uitat brutarii din Dorohoi
să facă plinea bună?

intr-o

Ne aflăm la un cen
tru de distribuire a 
plinii „Ardeleana" din 
Dorohoi. în rafturi — 
cantităti îndestulătoare 
de produse,
gamă largă de sorti
mente. Multe 
gospodine ies insă fără 
să cumpere. îndrep- 
tîndu-se spre alte uni
tăti.

— De ce n-ati cum
părat pîine ? — ne a- 
dresăm uneia dintre 
ele.

— Cum 
răm. dacă 
nu-i crudă 
cea 
crudă, nici 
rîmicioasă. 
e nici crudă, nici arsă, 
nici fărîmicioasă. rup
tă sau deformată, e 
tare.

însoțim un grup de 
cumpărătoare la alte 
unităti de desfacere a 
plinii. La centrul „Bi- 
caz“. situația ește i- 
dentică. La complexul 
comercial din cartierul 
„6 Martie", reprezen
tanții inspecției comer
ciale județene dispun 
returnarea întregii 
cantităti de pline la 
fabrică.

— Nu era mai bine 
ca această operație să

dintre

care

să cumpă- 
piinea care 
e arsa, iar 
nu-i nici 

arsă, e fă- 
Și dacă nu

CU
: unul cu 
cu contra- 
treilea cu

cu zi

Sînt trei 
vioara, altul 
basul și al _____ __
acordeonul. Iși fac in
trarea sfioși, atît de 
sfioși că uită să spună 
bună seara, uită să te 
întrebe dacă dorești 
ori nu „să-ți cînte la 
ureche", uită să te 
întrebe ce vrei să cîn
te. atît de sfioși incit 
se jenează să priceapă 
semnul — e.drept. dis
cret 
ai fi 
gă că 
tu-nci.
aceea 
ziu 1 — să te

— prin care 
vrut să întelea- 
n-u e cazul a- 
acolo. în clipa
— poate, mai tîr- 

desfete
cu talentul lor. să-ti ia 
vorba din gură, să te 
silească să faci mîna 
căuș la ureche ca să 
deslușești ce spune 
vecinul de scaun si pî- 
nă la urmă să renunți 
la discuție, să-i asculți 
pe ei, „sfioșii", cîn- 
tînd „Rapsodia româ
nă" la acordeon și o 
„Ciocîrlie" cu guturai 
în cioc si-n gușă. Tem
peramentul lor muzica] 
te paralizează și nu 
mai ești în stare să ri-

secretarului genera] al partidului pri
vind menirea propagandei de a nu 
se limita la explicarea politicii parti
dului. ci de a contribui concret, efec
tiv, la înfăptuirea ei. Orientarea pro
pagandei. în acest sens, este înlesnită 
de faptul că. la aproape toate 
cursurile, propagandiștii și cursanții 
fac parte din aceleași secții. Propa
gandistul este astfel în situația de a 
se documenta „dinăuntru", pe viu, de 
a întreține un contact permanent cu 
cursantii, de a constata cum se aplică 
concluziile desprinse la curs.

înseși pregătirea si componența 
propagandiștilor sînt. de altfel, 
o chezășie a calității învătămîntului. 
La „Electronica" toți membrii birou
lui comitetului de partid, toți mem
brii consiliului oamenilor muncii. în- 
cepînd cu directorul întreprinderii, 
sint lectori sau propagandiști.

Propagandistul Gh. Mincu. de la 
secția scuiărie. ne relatează 
a fost combătută practica

se fi făcut chiar în 
timpul aprovizionării ? 
— ne adresăm noi ges
tionarului.

— Nu. nu puteam — 
vine răspunsul. Apro
vizionarea unităților se 
face dună miezul nop
ții. iar recepția produ
selor este lăsată pe 
seama controlului teh
nic de calitate al fa
bricii.

La 
alte ___
învecinate, 
plinii este 
tă vreme 
zătoare.

Cauzele _ .. ____
ple: deficiențe ale uti
lajelor cu care este 
dotat atelierul de pa
nificație. deficiente în 
procesul de coacere si 
manipulare. comenzi 
prea mari sau prea 
mici din partea gestio
narilor de unităti.

Nu vom intra in a- 
naliza deficientelor si 
nici nu vom da rețete 
de fabricație brutari
lor din Dorohoi. Vrem 
doar să subliniem că 
nu o dată, la sesiza
rea cetățenilor, inspec
ția comercială a inter
venit, dar situația nu 
s-a îndreptat.

Cu o lună de zile în

Adevărul este 
cel exprimat 

de săteni
La 17 mai a.c. zia

rul nostru publica la 
această rubrică, sub 
titlul '■ ..Să vindecăm 
«rănile» pămîntului", 
scrisoarea mai multor 
locuitori ai satului 
Slivna din judelui 
Galati, care cereau a- 
jutor pentru înlătu
rarea unor râpe si pre
venirea alunecărilor 
de teren, ce le ame
nințau grădinile si lo
cuințele. Am publicat, 
de asemenea, răspun
sul Consiliului popu
lar al județului Ga
lați. pe care-1 apre
ciam ca receptiv si se- 
rios. „Problemele sesi
zate sînt juste si ne

Dorohoi. si in 
citevă localități 

calitatea 
de mai mul- 
necorespun-

sînt multi-

urmă, unul din punc
tele înscrise pe ordi
nea de zi a sesiunii 
Consiliului popular o- 
răsenesc Dorohoi a fost 
dedicat analizei apro
vizionării si desfacerii 
produselor de panifi
cație. 141 această se
siune au participat si 
reprezentanți al între
prinderii județene de 
resort. Nu s-a făcut e- 
conomie nici de sfa
turi bune, nici de an
gajamente. Dar cali
tatea produselor de 
panificație continuă să 
fie necorespunzătoare. 
Dacă Gheorghe Do- 
garu, șeful atelierului 
de panificație, nu poa
te să rezolve singur 
toate problemele, cu 
care se confruntă, a- 
tunci întreprinderea 
tutelară are datoria 
să-l sprijine, să inter
vină, să găsească o 
soluție.

Locuitorii Dorohoiu- 
lui. vor ca DÎinea pe 
care o cumpără din 
magazine să corespun
dă cerințelor. Si ea 
trebuie să corespundă.

Silvestri AILENEI
corespondentul
„Scînteli"

A NA S1NA
dici nici măcar un de
get, să le faci un semn 
discret... Și atunci, 
prind curaj si „atacă" 
o melodie în cinstea 
oaspeților — străini — 
le Jipeste acordeonul 
de ureche și-i privește 
in ochi cu orgoliu pro
fesional vrind să le 
spună : ..nici la voi a- 
casă nu vă cîntă ni
meni așa de bine me
lodia asta a voastră". 
Oaspeții zîmbesc gaz
delor în semn de mul
țumire pentru intenția 
de a le face o surpri
ză plăcută, dar preci
zează .ușor jenați că 
melodia nu este prea 
agreată la ei acasă din 
pricina textului care o 
însoțește — text des
tul de „deochiat".

Vine apoi dum
neaei, „florăreasa", 
îmbrăcată in uniforma 
casei, și, tot așa, sfi
oasă, fără să spună 
bună seara, fără să te 
întrebe nimic, pune 
în fața femeilor de 
la masă buchețele de 
„flori", imposibil de 
definit, veștede, legate

cu ață tntr-un 
de frunze — 
probabil, din 
vegetale ale 
de zarzavaturi 
stropite cu 
Le pune și-ți cere, tot 
„sfioasă", 30 de Ici. 
Femeile nu refuză ,.a- 
tentia 
ros 
mese 
Iar tu 
dese în clipa aceea și, 
intuind, Iti vine să lei 
zarzavatul parfumat și 
să-1 duci responsabi
lului restaurantului să 
și-l nună in vaza din 
biroul lui. din care ar 
trebui să iasă din 
cind în cînd să vadă 
ce se petrece prin loca
lul pe care îl conduce.

De toate aceste plă
ceri puteți avea parte 
dueîndu-vă într-o 
seară la restaurantul 
„Bucur", local cu 
„ștaif", cu tarif de ca
tegoria I. clădi re-mo- 
nument de artă, aflat 
în inima Capitalei.

cesită să fie luate mă
suri de rezolvare, atît 
de către unele organe 
județene, cît si de că
tre consiliul popular 
comunal, se afirma in 
răspunsul citat. Ast
fel. s-a hotărit ca O- 
ficiul de îmbunătățiri 
funciare si proiectare 
construcții în agricul
tură să intervină 
prin D.G.A.I.A. și 
D.I.F.P.C.A. - Bucureștii 
pentru aprobarea in
cluderii în planul de 
proiectare si execuție 
în acest cincinal a a- 
menaiării văii Sllvnei; 
direcția generală de 
drumuri si poduri va 
rezolva problemele 
privind amenajarea cu 
dale a canalului în 
amonte si aval de 
zona podului. din 
partea de sud a sa
tului. conducted apele

morman 
culeșe, 

resturile 
piețelor 

’ și 
odicolon.

mi- 
multu- 
zîmbet.

gazdelor", 
florile.

cu-n
te-ntrebi ce gin-

A. P

că 
ana

cronică de a imprima seminar! ilor 
un caracter școlăresc de prele
geri „de la catedră". Atît el. cit 
și mulți alți propagandiști din între
prindere iși desfășoară cursul intr-un 
cadru de discuție liberă, proble
mele teoretice fiind abordate prin pris
ma sarcinilor concrete ce revin oa
menilor in domeniul producției, ca și 
a manifestării principiilor eticii si e- 
chitătii socialiste în viata socială. în 
felul acesta cursurile au contribuit 
efectiv la mobilizarea oamenilor in 
acțiunea pentru folosirea integrală a 
capacităților de producție și a timpu
lui de lucru, îmbunătățirea calității 
produselor. economisirea energiei, 
combustibilului., materiilor prime si 
materialelor. Efectiv. învătămîntul de 
partid a contribuit la faptul că s-aif*

redus simțitor absentele. în tirzierile la 
lucru și învoirile, iar toți cursanții 
îsi realizează acum integral sarcinile 
de plan, fac eforturi ca tot ce iese din 
mina lor să fie fără cusur. Mai mult, 
ei s-au „activizat" în viata ob
ștească. iau cuvintul în adună
rile de partid si adunările generale 
ale oamenilor muncii, fac propuneri 
chibzuite, nu trec nepăsători pe lingă 
ce se petrece în jurul lor. critică de
ficientele. pun umărul la înlătura
rea lor. Se poate spune că, ir. acest 
fel. ei dau ..răspunsuri" bune atît la 
seminarii, cit si vieții însăși, în acti
vitatea lor de fiecare zi.

Despre eficienta practică a propa
gandei sub aspectul creșterii respon
sabilității sociale ne-a vorbit si pro
pagandistul Gheorghe Zamfir, de la 
secția proiectare, arătînd că ar fi gre
șit să se considere că unele cursuri 
cum este cel de materialism dialectic 
si istoric ar fi atît de strict teoretice, 
Incit nu s-ar putea preta unei legă* 
țuri cu sarcinile practice. De pildă, 
temele referitoare la determinism 
sau libertate si responsabilitate oferă 
largi posibilități in acest domeniu, 
după cum tema privind materialita
tea lumii înlesnește argumentarea 
aprofundată a necesității combaterii 
oricăror manifestări ale misticismului 
si obscurantismului.

Legarea învătămîntului cu viata, 
cu sarcinile practice este înlesnită, 
asa curn ne-a relatat secretarul ad
junct cu propaganda al comitetului 
de partid nr. 3. A. Demideanu. de 
faptul că pregătirea lunară a pro
pagandiștilor are loc „acasă la ei“, 
chiar in incinta întreprinderii, pro
blemele esențiale ale locului de mun
că situîndu-se ne primul plan. O 
inițiativă interesantă ni s-a părut si 
faptul că. cu prilejul informărilor po
litice lunare în adunările generale de 
partid. U.T.C. si de sindicat, se 
aduce la cunoștința întregii mase a 
angajatilor modul cum se înfăptu
iesc diferiții indicatori de plan, ră- 
mînerile în urmă, domeniile spre care 
se cer mobilizate principalele forte.

Este neîndoielnic că. acționînd cu 
aceeași energie si perseverentă in 
legarea invătămîntului de partid de 
viată. în sporirea eficientei sale 
practice, organizația de partid de la 
„Electronica" va dovedi, si în nou] 
an de studiu, că si-a însușit orga
nic orientarea trasată de conducerea 
partidului privind imperativul ridi
cării calitative a propagandei de 
partid, a întregii activități politico- 
educative.

Tudor OLARU

municipiul 
consfătuirea pe tară din luna februa
rie. este. în primul rind. extinderea 
sferei sale de cuprindere. întărirea 
rolului său educativ.

— în spiritul măsurilor stabilite la 
consfătuirea pe țară 
varășul Petre Buia, 
siliului municipal 
membru al Comisiei
Mare a Frontului Unităti! Socialiste 
de îndrumare și coordonare a acti
vității controlului oamenilor muncii 
— a fost elaborat un plan de măsuri 
concrete, care urmărește rezolvarea 
operativă a propunerilor și sesizărilor 
formulate de echipe, intensificarea 
controlului în unitățile producătoare 
de bunuri de consum.

La întreprinderea 
tate am urmă
rit activitatea de 
control pe care o 
efectua echipa 
condusă de loan 
Variciuc, recep- 
tioner la direcția comercială județea
nă. care ne-a spus : „Astăzi ne-am 
propus să controlăm modul în care 
se înfăptuiesc prevederile din progra
mul national privind creșterea și di
versificarea producției bunurilor de 
consum, îmbunătățirea calității pro
duselor, aprovizionarea ritmică a 
populației, păstrarea si gospodărirea 
cu grijă a produselor, în așa fel in
cit acestea să nu sufere degradări".

La un control precedent-, echipa 
semnalase aici o serie de deficiente 
privind calitatea unor produse lacta
te. precum și transportul laptelui spre 
unitățile de desfacere. Ca urmare a 
sesizării și propunerilor echipei, ma
gazinele au început să fie aprovizio
nate noaptea, astfel că la ora deschi
derii acestora acțiunea este încheiată, 
întregește acest răspuns doctorul 
Viorel Medan, cel care răspunde de 
rețeaua de colectare a laptelui:

— S-au achiziționat mai multe ba
zine de răcire a laptelui dotate cu 
electropompe pentru punctele de co
lectare situate în gospodăriile popu
lației. precum și 6 agregate tip „Fri
gorific" pentru punctele de colectare 
mai mari. De asemenea, s-a efectuat 
acțiunea de Igienizare a tuturor lăp- 
tăriilor din cooperativele agricole 
producție. Toate acestea permit 
cum preluarea în condiții bune 
menținerea calității laptelui și 
timp călduros, pină la sosirea mijloa
celor de colectare de pe rețea.

Baia Mare acum, după

— ne spune to- 
secretar a) con- 
al sindicatelor, 
municipale Baia

de produse lac-

însemnări din Baia Mare

de 
a- 
si 

pe

acesteia, măsurile luate ne sînt pre
zentate de inginerul Dinu Babiciu, șe
ful biroului producție. El ne arată un 
nou sortiment de brinză „Tîrnava" și 
o brinză telemea de bivoliță, precum 
și un nou sortiment de înghețată, alte 
produse noi urmînd să se realizeze 
pe măsură ce se va Încheia mutarea 
fabricii in noile spații construite.

O altă sesizare făcută de echipă la 
precedentul control se referea la pre- 
ambalarea produselor. Pentru îmbu
nătățirea acestei operații a fost achi
ziționată o mașină de preambalat. 
astfel că brinză proaspătă grasă și 
slabă va fi livrată comerțului în pa
chete de cite 100 g. 200 g și 250 g. 
De asemenea, smîntîna pentru con
sum se livrează de acum numai pre- 
ambalată în borcane de 200 și 400 g. 

șl nu în bidon ca 
mai înainte.

De această dată, 
la sfîrșitul con
trolului, echipa a 
notat cu satisfac- 
au fost înlăturatetie modul în care

deficiențele semnalate, receptivitatea 
și seriozitatea cu care conducerea în
treprinderii a rezolvat sesizările sale, 
în același timp, echipa a formulat 
acum observații si propuneri vizînd 
înzestrarea laboratorului cu un utilaj 
absolut necesar pentru creșterea cali
tății produselor, crearea unor condiții 
mai bune pentru îmbuteliereă unor 
sortimente de lactate.

Asemenea controale eficiente efec
tuează multe alte echipe ale oa
menilor muncii din municipiul Baia 
Mare. în această activitate de con
trol 
rea 
mai 
nizatiilor componente ale 
lui Unității Socialiste pentru res
pectarea programelor si graficelor 
de control, precum și organizarea u- 
nor controale dirijate, la ‘care par
ticipă factori de răspundere și repre
zentanți ai inspectoratelor județene 
de specialitate. O realizare deosebită 
în această perioadă : s-a îmbunătățit 
conlucrarea dintre controlul oameni
lor muncii și controlul muncitoresc de 
stat. Prin acțiunile sale, devenite mai 
sistematice, mai bine organizate, con
trolul oamenilor muncii creează o pu
ternică opinie de masă împotriva lip
sei de solicitudine, face larg cunoscu
te publicului atît experiența bună, cit 
și neajunsurile, stimulînd astfel par
ticiparea în tot mai mare măsură a 
maselor de cetățeni la perfectionarea 
activității în toate sectoarele. In acest 
sens, este demnă de remarcat preocu
parea consiliului municipal al sindi
catelor de a îmbogăți mijloacele e- 
duca.tive și informative cu privire la 
activitatea controlului oamenilor 
muncii, la rezultatele ce se obțin. în 
acest scop, s-au realizat două filme 
documentare cu secvențe sugestive 
surprinse „pe viu" în unitățile supuse 
controlului. Aceste filme sînt folosite 
cu succes în cadrul întîlnirilor orga
nizate între cetățeni, conduceri de u- 
nități și echipele de control al oame
nilor muticii. De asemenea, este în 
curs de apariție o gazetă de stradă 
intitulată „Controlul oamenilor mun
cii în acțiune", prin intermediul că
reia vor fi popularizate cele mai 
semnificative aspecte din activitatea 
echipelor de control.

se remarcă, după consfătui- 
din februarie, o preocupare 
stăruitoare din partea orga- 

componente ale Frontu-

Gheorglie SUSA 
corespondentul „ScînteliDin nouq arhitectură a orașului Slobozia

(Urmare din pag. I)
sporește randamentul lucrătorilor și 
prin folosirea la termoizolarea con
ductelor, în locul tablei 
de obținut, a feliilor de 
policlorură de vinii.

— Dincolo de latura 
cestor soluții și tehnologii, elaborate 
în urma strânsei conlucrări dintre 
specialiștii compartimentelor de cer
cetare, proiectare și producție ai 
trustului, a colaborării cu institutul 
de specialitate „ÎNCERC", mai tre
buie arătat că ele au fost definitivate 
fără investiții suplimentare, ne-a In
format ing. Gheorghe Bucurenciu, 
șeful serviciului producție.

2. CALIFICAREA Șl POLICALI
FICAREA MUNCITORILOR. Notăm 
că peste 500 de oameni, ceea ce re
prezintă mai mult de tre; sferturi din 
planul prevăzut, au absolvit in lunile 
precedente cursuri de calificare de 
gradul I și de policalificare. Poli
calificarea este astfel orientată, incit 
muncitorii specialiști în izolații hidro
fuge să poată executa si izolații ter
mice sau antiaeide : tinichigiii să cu
noască cum se realizează lucrările de 
închidere sau de montai panouri etc. 
Avantajele ? Trustul bucurestean a 
reușit să reducă. într-o măsură con
siderabilă. cheltuielile cu deplasarea 
echipelor de muncitori specialiști de 
la un șantier la altul si. bineînțeles, 
să înlăture pierderile de timp. Dină 
la sosirea acestor efective. Totodată, 
s-a atins un deziderat mai vechi : 
permanentizarea muncitorilor ce a- 
numite lucrări, ceea ce le oferă po
sibilitatea cunoașterii oină în cele 
mai mici amănunte a problemelor 
ridicate de finalizarea acestora, mă-

zincate, greu 
poliester sau

tehnică a a-

a b a b a a>
șurile ce trebuie luate pentru execu
tarea lor în ritm rapid. Sarci
nile mari din ultima parte a 
acestui an au impus .suplimentarea 
acestui program. De aceea, s-a hotă
rât deschiderea unei clase permanen
te de calificare, pentru toate subuni
tățile trustului, care va ti urmată de 
încă 500 muncitori necalificati : în 
paralel, șantierele trustului organi
zează si cursuri de policalificare 
pentru incă 300 de muncitori.

3. APLICAREA ȘI GENERALIZA
REA MUNCII ÎN ACORD GLOBAL.

din efective sint cuprinse în acordul 
global.

4. ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIO
NĂRII TEHNICO-MATERIALE.
Compartimentul de resort desfășoară 
o activitate rodnică, ce împletește 
sarcinile stringente, de fiecare zi. cu 
cele de perspectivă. Punctele de lu
cru sînt aprovizionate ritmic, în flux 
neîntrerupt, reușlndu-se în acest fel 
evitarea stagnărilor în desfășurarea 
lucrărilor, înlăturarea timpilor ne
productivi.

în fata unor asemenea acțiuni se-

înainte de termen
în această direcție, opinia celor cu 
care am discutat este unanimă : a- 
olicarea acordului global oe obiecte 
si unităti fizice este o sursă Draetic 
ineDuizabilă de creștere a producti
vității muncii, cu implicații favora
bile asupra veniturilor. Cunoscind 
precis ce au de făcut la o investiție 
sau alta, muncitorii înșiși au luat 
măsuri pentru .organizarea cit mai 
judicioasă a lucrărilor, urmărind de 
la bun început să scurteze duratele 
de execuție ; s-au interesat de mo
dul in care decurge aprovizionarea 
cu materialele necesare : au exerci
tat in permanentă un sever control 
si autocontrol asupra mersului 
cutiei si calității lucrărilor : în 
sit. din proprie inițiativă si-au . _ _ 
pus și au realizat importante eco
nomii de materiale. Firesc,, a- 
ceastă formă superioară de or
ganizare și cointeresare a atins 
un nivel ridicat: peste 90 la sută

exe- 
sfîr- 
pro-

rioase, ne-am pus totuși întrebarea 
dacă au fost epuizate toate rezervele 
de creștere suplimentară a producti
vității muncii în acest an. Răspunsul 
n-a fost greu de găsit. Iată părerile 
citorva specialiști și muncitori cu 
care am stat de vorbă.

Gheorghe Popa, șef de echipă : „Se 
Impun măsuri mai hotărâte pentru 
extinderea lucrului în mai multe 
schimburi Ia lucrările de izolații. Vo
lumul mare de lucrări rămas de exe
cutat ne obligă să nu irosim nici un 
ceas, nici un minut, să acționăm in 
.Joc continuu".

Ing. Paul Vevera, șeful de atelier 
de proiectare : „Lipsa acută a unor 
materiale traditionale necesare la lu
crările de izolații nu poate fi com
pensată decît prin promovarea cu si 
mai multă hotărâre a noului, introdu
cerea si generalizarea unor soluții de 
execuție moderne, originale. 
Cerință

ieftine.
ce nu poate fi satisfăcută

decît nrin creșterea operativității oe 
filiera cercetare-proiectare-productie".

Ing. Tiberiu Streja: „Prin mai buna 
concentrare a forței de muncă, evi
tarea dispersării pe un număr prea 
mare de fronturi si puncte de lucru, 
cit si prin asigurarea unor baze de 
producție pe platformele de investi
ții de la, Zalău. Bistrița. Oradea — 
acțiune în care avem nevoie de spri
jinul ministerului — vom fi cu si
guranță în stare să sporim nivelul 
de productivitate atins în prezent".

Totodată, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Trustului de izolații pen
tru lucrări industriale din București 
aoelează direct, prin intermediul 
„Scînteii", la un sprijin nemijlocit, 
mai operativ, din partea factorilor 
cu care colaborează.

în primul rînd, ei solicită construc
torilor. majoritatea din unități apar- 
ținînd Ministerului Construcțiilor In
dustriale, și, în special, trusturilor de 
construcții industriale din Iași (pen
tru platforme din Botoșani, Suceava, 
Pașcani), municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej (pentru instalația de polia- 
mid de la Roman) și din Cluj-Napoca 
(pentru noul laminor și tragă tor ia de 
țevi Zalău), să le asigure, 
strânsă conlucrare, potrivit 
de execuție stabilite, toate 
de lucru necesare.

în al doilea rînd, este 
sporirea receptivității furnizorilor din 
industria materialelor de construcții, 
metalurgică și industria chimică, față 
de cererile justificate pentru o serie 
de materiale, cum sînt bitumul, ta
bla zincată. si ROMCOR cutată, 
produse termo și fonoizolante s.a. 
La ora actuală, deși aceste materiale 
sînt prevăzute in proiecte și con
tractate, livrările se derulează încă 
greu, sub necesități.

printr-o 
graficelor 
fronturile

vorba de

oină ta recipient: 
consiliul popular co
munal va rezolva pro
blema podului pe va
lea Slivnei. va repara 
fîntîna si va realiza u- 
nele plantații silvice 
pe terenurile din in
travilan".

La trei luni de la 
publicare, o nouă scri
soare a acelorași au
tori ne aducea la cu
noștință că lucrurile 
nu s-au îmbunătățit, ci 
dimpotrivă. Redăm din 
această ultimă scri
soare : ....Podul este
gata să se prăbușeas
că... organele comuna
le au uitat pe loc si 
noi nu avem oe unde 
trece, decît cu riscul 
de a cădea ta pîrîu... 
Direcția generală de 
drumuri si poduri a 
început, dar numai a 
început, să facă un

in șonfruntara

canal de conducere a 
apelor si numai in 
amonte, nu si in aval, 
lăsîndu-le să Inunde 
casele si grădinile 
noastre... La rîoă a 
început serios alune
carea terenului, fiind 
amenințate o parte din 
locuințe si din drum 
cu alunecarea... Nu
mai cu promisiunile 
făcute ne vom vedea 
cu casele prăbușite în 
fundul rîpii. prin alu
necarea terenului, care 
nu vrea să știe de a- 
probări. tergiversări 
etc.".

Si această scrisoare 
a fost trimisă, spre 
soluționare. Consiliu
lui uopular județean 
Galați. Noul răspuns, 
semnat de primul vi
cepreședinte. face ab
stracție totală de cel 
menționat mai sus si 
ne informează mai ta
tii că nodul nu mai 
este asa de impor
tant. deoarece este fo
losit doar de cîteva 
familii, că pîrîul nu 
amenință casele locui
torilor. după care a- 
bundă ta promisiuni :

că se va face podețul, 
că se vor executa două 
cleionaie — unul in 
amonte si altul în a- 
val de podețul exis
tent că direcția de 
drumuri va asigura 
documentație si asis
tentă tehnică etc., fără 
termene concrete si 
responsabilități pre
cise tnsă. în aceste 
condiții, n-ar fi deloc 
surprinzător să primim 
o nouă sesizare pri
vind aceleași neajun
suri. iar problema in

șine să rămînă doar 
sesizată. Cum singurul 
adevăr este cel expri
mat de săteni în scri
sorile lor. credem că 
punctul lor de vedere 
trebuie să primeze. De 
altfel, acesta este si 
spiritul hotărîrilor de 
partid privind solutio
narea scrisorilor oa
menilor muncii. Pen
tru eliminarea cores
pondentelor sterile si 
a unui mod funcțio
năresc în rezolvarea 
unor probleme care-i 
frămîntă De locuitorii 
satului Slivna. credețn 
că este necesară inter
venția Comitetului ju
dețean de Partid Ga
lati. Redacția va pu
blica răspunsul ce ne 
va fi comunicat.

Concis, la obiect
Inspectoratul școlar al județului Buzău : Au 

fost luate măsuri de întocmirea documentației, 
alocîndu-se de la buget suma de 120 000 lei. ne
cesară reparațiilor capitale la școala generală Bă- 
lănesti. comuna Cozieni. Cadrele didactice și Dă- 
rintii elevilor, sprijiniți de organele locale, ș-au 
angajat ca lucrarea să fie terminată la 1 oc
tombrie 1977. cind localul refăcut va fi dat în 
folosință.

Consiliul popular județean Vrancea : Prin mă
surile luate, aprovizionarea Dooulatiei din comu
na Tîmboiești cu butelii de aragaz se face în mod 
corespunzător, conform programului aprobat.

Consiliul județean al sindicatelor Gorj : Din 
verificările efectuate a rezultat că tov. Ion Mun- 
teanu. șef de echipă la fabrica de sticlărie-me- 
naj Tg. Jiu. a săvirșit numeroase abateri de la 
disciplină, confirmindu-se lipsurile semnalate în 
scrisoarea petentului. în consecință s-au luat mă
suri corespunzătoare.

Neculai ROȘCA
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Creșterea suplimentară a produc
tivității muncii, peste sarcinile cinci
nalului. presupune — asa cum a sub
liniat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului — folosirea intensivă 
a mașinilor si utilajelor, a capa
cităților de producție. In acest 
fel. punînd mai deplin în va
loare potențialul mașinilor alături 
de priceperea si capacitatea creatoare 
a forței de muncă, printr-o organi
zare rațională a proceselor tehnolo
gice. se asigură depășirea randamen
telor zilnice, decadale si lunare sta
bilite. a nivelului producției indus
triale planificate.

înscrisă în ansamblul acestor preo
cupări de importanță economică ma
joră, activitatea întreprinderii „Me
talurgica" din Buzău, oglindită prin 
rezultatele obținute în realizarea pla
nului, confirmă efortul colectivului ei 
de a fructifica rezervele care contri
buie la creșterea producției și pro
ductivității muncii. Așa, spre exem
plu, din datele statistice ale unității 
se evidențiază că în opt luni ale a- 
nului, datorită ridicării productivității 
muncii cu 3,4 la sută peste sarcina 
planificată și cu 1,4 Ia sută peste ni
velul de creștere suplimentară, între
prinderea și-a depășit pianul la pro
ducția globală și marfă cu 9,4 mili
oane lei și, respectiv, cu 7,4 milioa
ne lei. Depășirile amintite, în fie
care lună din acest an, s-au concre
tizat în Importante sporuri de pro
ducție fizică, și aceasta nu în mod 
întîmplător. „Metalurgica" din Bu
zău, trecută cu cițiva ani în urmă 
în cadrul Centralei industriale de 
tractoare si mașini agricole, si-a pri
vit cu exigență lobul și rolul său in 
ansamblul furnizorilor de piese și 
subansamble necesare realizării trac
toarelor și mașinilor agricole și a 
căutat cu tenacitate să răspundă cit 
mai bine ritmului șl exigențelor im
puse de o atare colaborare presti
gioasă.

Cum anume s-a procedat ? Starea 
de lucruri de la care s-a pornit in 
domeniul folosirii capacităților de 
producție nu era foarte bună. Este 
drept că aproape 20 Ia sută din ma- 
șinile-unelte aflate în dotare au o 
vechime mare — peste 20 de ani de 
la fabricare — șl deci o uzură fizică 
și morală avansată ; dar oare aceasta 
era singura cauză a faptului că, in 
primul semestru din anul 1976, indi
cele de folosire a utilajelor s-a situat

la un nivel cu 1.5 la sută mal mie 
decît cel planificat ? Situația a de
terminat de urgență o analiză co
mună în Consiliul, oamenilor muncii 
și comitetul de partid. Dezbaterile au 
reliefai că influențele hotărîtoare a- 
supra nerealizării indicelui de folo
sire a mașinilor-unelte au fost de
terminate de nerespectarea grafice
lor de reparații, calitatea deficitară a

tehnic și profesional, pentru efectua
rea reparațiilor capitale, și cîteva nu
clee specializate, care își desfășoară 
activitatea în cadrul secțiilor de pro
ducție cu activitate continuă în trei 
schimburi. Dotarea atelierului de în
treținere a fost completată, intre al
tele, cu strunguri, mașini de găurit 
radiale, o mașină de frezat roți din
țate și o mașină de rectificat. Per-

După cum se desprinde din tabel, 
la principalele grupe de mașini- 
unelte din întreprindere s-au obținut 
creșteri substanțiale ale gradului de 
folosire a utilajelor, sporuri frînate 
însă destul de serios de situația de 
la grupele mașinilor de forjat. De
calajul s-a menținut și în primul 
semestru al acestui an. In timp ce 
indicii realizați au fost de 88,3 la

TOATE UTILAJELE SĂ PRODUCĂ 
LA CAPACITATEA MAXIMĂ!

Ce învățăminte se vor putea desprinde de la un proiectat 
schimb de experiență în municipiul Buzău, la care 
„referentul46 principal va fi întreprinderea „Metalurgica66
reparațiilor și, Intr-adevăr, de starea 
de uzură a unor utilaje.

Prin măsurile adoptate s-a Insti
tuit un control riguros privind res
pectarea termenelor de reparații la 
fiecare grupă de mașini șl utilaje in 
parte. în scopul asigurării calității 
corespunzătoare a reparațiilor s-au 
adus o serie de perfecționări în 
structura sectorului de întreținere. 
Astfel, s-au constituit o echipă pu
ternică de lucrători bine pregătiți -

sonalul repartizat In echipele de în
treținere a fost selecționat dintre cei 
mai buni muncitori ai întreprinderii. 
Concomitent, s-au luat măsuri pentru 
asigurarea materialelor și pieselor de 
schimb necesare, în strinsă corela
ție cu planul de reparații.

Comparind rezultatele obținute în 
cel de-al doilea semestru al anului 
trecut și în luna august a.c. cu cele 
din primul semestru 1976, eficiența 
măsurilor aplicate este demnă de re
levat :

UTILIZARE

strunguri, 92,4 la mașini de găurit și 
88 la freze universale, la utilajele 
de forjă s-au înregistrat fluctuații 
mari de la o lună la alta ; la ciocane- 
forjă, indicele minim, de 84.8, s-a în
registrat în martie, iar cel maxim, 
de 98,7, in aprilie — iar la presele- 
forjă, indicele minim în martie, de 
77.9, și cel maxim, de 88,5, in luna 
iunie.

Și
„căderile" 
datorează 
întreprin-

INDICII DE

Realizări In anul 1976 Anul 1977

Semestrul I Semestrul II Realizări in 
luna august

strunguri 91 92.6 86,9
mașini de găurit 93,6 93,4 95.2
freze universale 85.3 94 89.3
ciocane-forjă 68.9 83.8 80.6
prese-forjă 62,6 70.8 80.4

Cauzele care au determinat 
continuă să influențeze 
utilajelor de forjă nu se 
deficiențelor colectivului 
derii și iată de ce. Din cele 11 cio
cane de forjă, numai 5 pot fi folosite 
in mod corespunzător, iar restul, 
avînd uzură foarte avansată, cedează 
mereu. Intr-o situație asemănătoare 
se află și presele de forjă. Lip
sa pieselor de schimb 
ceste mașini-unelte a fost i 
liorată prin eforturi deosebite, 
întreprindere se confecționează __
materialele aflate la îndemînă coroa

pentru a- 
ame- 
. In 

din

ne dințate, biele, sisteme de articu
lație și altele, dar calitatea lor nu

poate fi foarte bună din lipsa unor 
instalații de tratare termică adecvate 
și a mijloacelor de control al duri
tății materialului. îmbunătățirea ra
dicală a situației utilajelor de forjă 
din întreprinderea buzoiană impune 
concursul hotărîtor al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
care, de altfel, a făcut promisiuni 
ferme în urmă cu un an și jumătate 
că va înlocui în unitatea amintită 
mașinile respective.

Prin ce mijloace s-ay realizat in
dici superiori de folosire a mașinilor- 
unelte. fată de nivelurile planificate, 
la cea mai mare parte a grupelor 
de utilaje de prelucrare în cursul 
acestui an ? Din relatările tovarășu
lui Tudorel Bărbulescu. directorul 
întreprinderii „Metalurgica", am re
ținut, între altele, că pe baza creșterii 
calificării muncitorilor și recalificării 
a 60 de oameni din rindul personalu
lui auxiliar — care au fost trecuți in 
sectoarele productive, pe mașini — 
s-a putut restrînge numărul opera
țiunilor de prelucrare pentru pie
sele turnate ce se realizau în coope
rare de alte unități. Acum, aceste 
operații, executindu-se in întreprin
dere, contribuie la sporirea gradului 
de încărcare a propriilor mașini- 
unelte. De asemenea, în sectorul de 
finisaj a fost introdusă servirea a 
două și trei mașini de către un sin
gur lucrător, fapt ce a permis acope
rirea deficitului de forță de muncă 
ce se înregistra în cursul anului 
trecut la mașinile-unelte.

Șirul de măsuri aplicate în cursul 
acestui an in întreprindere a avut 
ca efect realizarea, la finele celor 8 
luni, a unui indice de folosire a ma
șinilor-unelte de 87,6 la sută, supe
rior mediei înregistrate pe ansamblul 
industriei județului. Generalizarea 
experienței pozitive a colectivului în
treprinderii a făcut obiectul preocu
părilor consiliului județean de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale, care pregătește, pen
tru sfirșitul lunii septembrie, un 
schimb dc experiență la care vor 
participa toate unitățile industriale 
din județ. Prilejul este așteptat de 
muncitorii și specialiștii întreprinde
rii „Metalurgica" pentru a-și îmbo
găți propria lor experiență, pentru a 
găsi căi noi de amplificare a reali
zărilor în domeniul utilizării capaci
tăților de producție.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

CONSTRUCȚIILE 
DE LOCUINȚE 
-predate populației 

la termenele stabilite!

Acum, în agricultură toate lucrările sînt la fel de urgente

DE LA STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA PRODUCȚIEI, 
LA PREGĂTIREA RECOLTEI VIITOARE

Combinele 
porumbul în

„pe butuci11, 
cîmp, necules

Intr-una din serile trecute, la di
recția agricolă a județului Constanta 
a avut loc o ședință la care au parti
cipat directorii stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii, inginerii 
șefi ai consiliilor intercoooeratiste. 
șefii bazelor de recepție, alti specia
liști si cadre de conducere. Timp de 
peste trei ore s-a discutat si pus Ia 
punct un program concret de măsuri 
pentru accelerarea ritmului de lu
cru la recoltat si transport, pentru 
buna depozitare si păstrare a 
producției agricole. In mod special 
s-a insistat asupra necesității utiliză
rii la Întreaga capacitate a tuturor 
mijloacelor mecanice pentru recol
tarea porumbului. Aceasta. întrucît 
se constatase că. în unele unităti. 
deși nu se făcea fată lucrărilor ce 
trebuie efectuate In această perioadă 
cu forța de muncă existentă, nu se 
utilizau cum trebuie nici mijloacele 
mecanice din dotare. Cum se traduc 
în viată măsurile stabilite 1 Iată 
concluziile unui raid întreprins a 
doua zi pe teren.

După cum este si normal. în multe 
unităti nu s-a așteptat ședința amin
tită pentru ca să se treacă la treabă 
cu toate forțele. In fond, pregătirea 
combinelor trebuia făcută de mult. 
Acum, cînd a sosit vremea culesului, 
locul oamenilor si mașinilor este în 
lanuri. Aici i-am găsit pe specialiștii, 
mecanizatorii si cooperatorii din 
Chirnogeni. Pe una din parcele, o 
formație de patru combine ..Gloria", 
prevăzute cu echipamente de recol
tat porumb știuleți, lucra din plin.

Hotărirea ca 60—90 la sută din su
prafața cultivată cu porumb In 
cooperativele agricole să fie recol
tată mecanizat l-a surprins nepregă- 
tiți pe lucrătorii din, unele stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii. Nu 
pentru că nu ar exista utilaje sufi
ciente. De altfel, nici un director de 
S.M.A. nu a ridicat această obiecție 
în timpul ședinței de la direcția agri
colă. Toți au promis că vor realiza 
sarcina primită. Dacă glasul unora a 
tremurat totuși puțin, cauza era cu 
totul alta si aveam s-o aflăm a doua 
zi. Deși recoltarea porumbului a 
început de mai multe zile. în stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
Cogealac. Mihai Viteazu. Păntelimon. 
Băneasa, Ostrov ș.a. unele utilaje nici 
nu au fost Încă montate pe combine.

La S.M.A. Topraisar. de pildă, 
unde trebuie să se lucreze cu 18 com
bine echipate cu culegătoare de 
știuleti si depănusătoare. nici una nu 
a fost dotată cu aceste utilaje. A 
doua zi după ședință, utilajele abia

erau strînse de prin secțiile de me
canizare pentru a se începe montarea 
.lor pe combine. Toți șefii celor șapte 
secții de mecanizare, mecanicii de 
întreținere îsi abandonaseră celelalte

De ce în unități 
agricole din județul 
Constanța se încalcă 

hotărîrile privind 
recoltarea mecanizată 

a porumbului ‘

treburi curente din această perioadă 
si se ocupau de transportul utilajelor 
respective la atelierul S.M.A. în con
secință. la cooperativa agricolă To
praisar, pentru cele trei combine 
CT 2 R care lucrau la recoltarea po
rumbului nu se mai asigurase pe 
cimp nici un fel de asistentă tehnică. 
Cu totul de neînțeles este faptul că. 
deși stațiunea pentru mecanizarea

agriculturii avea în dotare de mai 
multi ani echipamentele pentru re
coltarea porumbului știuleti. totuși, 
pînă acum, acestea nu au mai fost 
folosite niciodată. Cum vor funcționa 
anul acesta, după ce au stat cîtiva 
ani de zile prin curțile secțiilor de 
mecanizare ? Cu aceeași ..opera
tivitate" se acționează si la S.M.A. 
Negru Vodă. Considerînd totul 
foarte firesc, tovarășul Dumitru 
Marcu. directorul stațiunii, ne-a spus 
că peste cîteva zile vor fi gata de 
lucru 10 combine. Cu o seară înainte 
se stabilise însă ca aici porumbul să 
se recolteze cu 18 combine ..Gloria" 
echipate cu culegătoare de știuleti.

Ședința de lucru amintită si-a 
atins fără îndoială scopul în cea mai 
mare parte. Totuși, si la ora actuală 
mai sânt zeci de combine care nu au 
fost încă pregătite pentru a se putea 
începe cu ele recoltarea porumbului. 
Iată de ce. toți specialiștii trebuie 
să înțeleagă că între cele hotărîte în 
ședință si realitatea din teren tre
buie să existe o concordantă per
fectă. Fără nici un fel de excepție.

Ion TEODOR

Pe ogoarele unități
lor agricole din jude
țul Olt. în aceste zile 
există o mare concen
trare de forte. La coo
perativa agricolă din 
Curtișoara (fotografia 
din stingă sus) sint 
utilizate toate mijloa
cele mecanice la cu
lesul porumbului. „în 
acest fel — ne spu
nea Ion Dumitru, pre
ședintele cooperativei 
— reușim ca zilnic să 
depășim ritmul de re

coltare stabilit". înaltă 
parte a județului, la 
Brincoveni, pe lîngă 
mijloacele mecanice, 
la culesul porumbului 
au fost mobilizați și 
toți locuitorii satului 
(fotografia din mijloc 
sus). Tot aici se acor
dă maximă atenție 
pregătirii viitoarei re
colte de griu (fotogra
fia din dreapta sus).

Am întîlnit și as
pecte mai puțin lău
dabile. La cooperativa

agricolă din Traianu 
(fotografia de jos), 80 
de tone de roșii aș
teaptă de mai multe 
zile să fie preluate de 
către C.L.F. Caracal. 
Nu este singurul caz. 
Se impune deci o 
intervenție promptă 
din partea comanda
mentului județean, 
astfel ca toată recolta 
de legume să fie 
valorificată integral. 
(Em. Rouă).
Fotografii: N. CIOREI

Consiliile populare au de realizat 
in acest an cel mai mare volum de 
investiții sociale din întreaga peri
oadă a construcției socialiste, menit 
să contribuie la creșterea calității vie
ții tuturor cetățenilor țării : 200 000 
apartamente. Este un program care 
oferă consiliilor populare un cîmp 
larg de acțiune și inițiativă. de 
exercitare a răspunderilor si atribu
țiilor pe care le au. ca organe locale 
ale puterii de stat, pentru înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare a ni
velului de trai al poporului. Refe- 
rindu-se la sarcinile deosebit de im
portante ce stau in această perioadă 
în fata consiliilor popular?, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîn- 
tarea rostită la adunarea populară din 
municipiul Suceava : „Ele trebuie să 
aibă rolul principal în organizarea, 
sub conducerea organelor de partid, a 
activității dc înfăptuire a programu
lui de investiții, de construcții de lo
cuințe. Aceasta presupune că si în 
activitatea consiliilor populare trebuie 
să se producă o puternică dinamiza
re. ca ele să acționeze cu mai multă 
fermitate în îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere ce le revin".

Veștile primite pînă acum la re
dacție atestă că. în multe județe, 
consiliile populare nu precupețesc > 
nici un efort pentru înfăptuirea e- 
xemplară a planului construcției de 
locuințe și a ce
lorlalte obiective 
sociale pe acest 
an. Datorită pre
gătirii din timp a 
condițiilor tehni- 
co-materia.le ne
cesare realizării 
volumului mare 
de construcții de 
locuințe — elabo
rarea documen
tațiilor, elibera
rea amplasamen
telor, deschiderea 
finanțării lucră
rilor — ca și a or
ganizării temeini
ce, zi de zi, a muncii pe șantiere, 
o seamă dc județe au raportat 
pînă acum nu numai îndeplini
rea planului de apartamente pre
văzute a fi realizate în această 
perioadă, dar și depășirea iui. A- 
semenea rezultate meritorii au ob
ținut unitățile de construcții ale con
siliilor populare din județele Cluj 
unde au fost date în folosință pes
te plan 1100 de apartamente. Con
stanța — 705, Neamț — 437, Galați 
— 430, Timiș — 364, Argeș — 120, 
Iași — 107. Ceea ce a contribuit în 
mod hotărîtor la obținerea acestor 
rezultate este preocuparea comitete
lor executive ale consiliilor populare 
respective, a cadrelor de conducere 
de Pe șantiere, pentru folosirea cu 
eficientă sporită a dotării tehnice de 
care dispun organizațiile de con
strucții. a forței de muncă, pentru 
organizarea actjvitătii în două schim
buri sau schimburi prelungite. Evi
dent. o asemenea organizare a ne
cesitat si necesită prezenta perma
nentă pe șantiere a cadrelor ca 
munci de răspundere din conducerea 
consiliilor populare, cunoașterea Ia 
fata locului a problemelor ce se cer 
soluționate de la o zi la alta. Un ase
menea mod de conducere a activi
tății în construcții se soldează — asa 
cum o demonstrează faptele — cu 
bune rezultate.

In același timp, se constată că, în 
alte județe, organizațiile de con
strucții ale consiliilor populare au în
registrat, pînă la 15 septembrie, seri
oase rămîneri în urmă la realizarea 
apartamentelor planificate. în aceas
tă perioadă, o serie de consilii popu
lare. cum sînt cele ale județelor Arad, 
Botoșani. Brăila. Gorj. Satu Mare, 
Mehedinți și Vrancea. n-au predat 
decît jumătate sau puțin mai mult 
de jumătate din numărul de aparta
mente prevăzute. Ce explicații pot fi 
aduse în această situație 1 Poți ad
mite. desigur, apariția unor greutăți 
obiective într-un moment sau altul — 
și evident asemenea greutăți apar în 
construcții — dar nerealizarea pla
nului în asemenea proporții atestă 
existenta unor deficiente în organiza
rea muncii, insuficientă preocupare 
pentru înlăturarea lor operativă de 
către comitetele executive, slaba ca
pacitate de conducere a cadrelor 
care muncesc direct ne șantiere.

Asa cum s-a subliniat la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—29 decembrie 1976. pirghia prin
cipală care trebuie acționată pentru 
realizarea volumului de construcții ce 
revine în acest an consiliilor populare 
o constituie creșterea productivității 
muncii pînă la dublarea acesteia. în 
comparație cu cea realizată anul tre
cut. pentru a se asigura în fiecare 
județ îndeplinirea integrală a planu
lui de apartamente stabilit pentru 
acest an. Pentru realizarea unui ase
menea ritm, organizațiile de con
strucții ale consiliilor populare dis
pun de o bună dotare tehnică, dotare 
care prin eforturile statului, ale so
cietății a fost si este permanent di
mensionată la volumul sarcinilor ne 
care le au de îndeplinit. Cu toate 
acestea, trebuie să spunem că în pu

Cum acționează consiliile 
populare pentru realizarea 

celor circa 200 000 
de apartamente din planul 
lor de investiții pe acest an

ține județe s-a realizat ritmul de 
productivitate planificat, că importan
te resurse de care se dispune în acest 
scop nu sînt folosite în mod cores
punzător. că organizarea muncii pe 
șantiere rămîne în continuare princi
palul factor care determină o slabă 
productivitate a muncii. Că asa stau 
lucrurile, o demonstrează fantele. Pe 
ansamblul unităților de construcții 
ale consiliilor populare coeficientul 
mediu de schimb de folosire a utila
jelor de mare productivitate — exca
vatoare. de pildă — este de numai 
1.56. Dacă în unele județe, ca Hune
doara — 2.18. Brașov — 2.14. Bacău 
— 2,08, coeficientul de folosire pe 
schimb a acestor utilaje se apropie 
de un randament normal. în altele, 
ca Arad. Dîmbovița. Alba. Buzău, co
boară sub media realizată ne ansam
blu de unitățile consiliilor populare. 
Asemenea rezultate care demon
strează rezervele mari existente in 
această direcție s-au înregistrat si 
la coeficientul de utilizare a maca
ralelor turn, a altor utilaje de mare 
productivitate. Deși s-a stabilit ca 
în unitățile de construcții ale con
siliilor populare, acordul global să 
cuprindă întregul personal oare lu
crează In construcții. să se lu
creze în mai multe schimburi, atît 
media de extindere a acordului glo
bal (66 la sută), cît si cea pe schim

buri (8,4—8,6 ore) 
arată clar că nu 
se poate vorbi de 
o organizare a 
muncii pe șan
tiere la nivelul 
cerințelor reali
zării unei pro
ductivități cores
punzătoare înde
plinirii sarcinilor 
în domeniul con
strucțiilor de lo
cuințe.

O analiză re
centă efectuată de 
către comitetul 
pentru probleme

le consiliilor populare. împreună cu 
organele județene de specialitate, ara
tă că — prin eliminarea deficiențelor, 
Prin aplicarea riguroasă în practică 
a măsurilor adoptate în acest scop —• 
există posibilități în toate județele 
pentru recuperarea răminerilor în 
urmă, pentru realizarea integrală a 
numărului de apartamente nlanifi- 
cate pe acest an. Trebuie concen
trate toate forțele pentru termina
rea grabnică a celor peste 37 000 
de apartamente aflate în stadii 
de finisaj. Paralel cu aceasta, sînt 
necesare măsuri energice pentru fo
losirea cu maximum de eficientă a 
utilajelor, extinderea lucrului în mai 
multe schimburi, pentru accelerarea 
execuției blocurilor aflate la fundații 
si structură, care să asigure astfel! 
darea în folosință, în trimestrele III 
si IV. a tuturor apartamentelor pla
nificate pe acest an. Eforturile con-- 
siliilor populare de recuperare a res
tantelor în construcția de locuințe, 
de realizare integrală a olanului pe 
acest an se cer soriiinite mai mult 
decît pînă acum si de către furnizo
rii de materiale. în special de către 
unitățile Ministerului Economiei Fo
restiere si Materialelor de Construc
ții si Ministerului Industriei Meta
lurgice. mai ales ue linia livrării rit
mice si sortimentale, nu numai glo
bale. a materialelor solicitate.

In vederea realizării în bune con
diții a acestor sarcini, consiliile popu
lare. sub conducerea organelor de 
partid, sînt datoare să aducă la înde
plinire neîntîrziat indicațiile conduce
rii superioare de partid de a detașa 
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe toti meseriașii disponibili din 
unitățile industriale si economice a- 
flate oe teritoriul județului, de a an
trena mult mai mult decît oină acum 
cetățenii la realizarea unor lucrări 
care nu necesită munci calificate. 
Pentru că. în calitate de beneficiari, 
fie că este vorba de construcții de 
locuințe, fie de alte edificii social- 
culturale — este firesc și necesar 
ca cetățenii înșiși să contribuie, în 
orele libere, la executarea acestora.

Parte integrantă a Planului națio
nal unic de dezvoltare a economiei 
naționale, investițiile consiliilor popu
lare — în care locuințele dețin 
principala pondere — sînt menite 
să contribuie nemijlocit si direct 
la creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor cetățeni
lor. Asa îneît. realizarea lor in
tegrală. fără nici o restantă, este o 
sarcină de cea mai mare răspundere, 
pentru îndeplinirea căreia deputății, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, sub conducerea organelor 
locale de partid, au datoria să facă 
totul, să exercite un control perma
nent. sistematic, asupra mersului lu
crărilor pe fiecare șantier, să ampli
fice toate mijloacele muncii politice 
de masă în rindul constructorilor, ast
fel îneît, în final, oamenii muncii să 
beneficieze de toate investițiile pla
nificate în acest an pentru creșterea 
condițiilor lor de viată si civilizație.

Constantin PRIESCU

■ ■■HI ■■■■■■■■ BBBHB^BBB B B B B
(Urmare din pag. I)
Secretariatul C.C. al P.C.R. în aceas
tă ordine de idei, se cere subliniată 
necesitatea de a se acorda o perma
nentă atenție controlării și informă
rii riguroase asupra stadiului de 
aplicare a orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cadrul cuvintârilor și expunerilor, 
cu prilejul diferitelor sale vizite de 
lucru, consfătuiri sau intîlniri cu 
oamenii muncii.

în mod deosebit se cere subliniat 
că o condiție fundamentală, determi
nantă pentru o bună informare este 
existenta unei legături strînse cu ma
sele. Experiența arată că o informare 
de partid veridică si operativă poate fi 
realizată numai și numai în măsura 
in care principala ei sursă o constituie 
contactul viu, nemijlocit cu oamenii, cu 
terenul, legătura directă si perma
nentă a membrilor comitetelor jude
țene. municipale, orășenești, comu
nale de partid, cu organizațiile parti
dului din întreprinderi, instituții, sate 
si șantiere, cu ceilalți oameni ai 
muncii. In acest context, deosebit de 
rodnică se dovedește participarea 
nemijlocită a membrilor organelor 
de partid la activitatea brigăzilor, 
colectivelor constituite în scocul spri
jinirii organizațiilor de partid, Ia 
dezbaterile care au loc în plenare 
ale comitetelor de partid, în adună
rile generale ale oamenilor muncii

din întreprinderi și unități agricole, 
la intilniri ale deputaților cu cetățe
nii etc. De asemenea, trebuie acor
dată toată atenția informării pro
venite din analizarea temeinică a
problemelor 
și sesizările 
fără a se

ridicate In 
cetățenilor 
limita doar

scrisorile
— firește 

la infor
mare. ci manifestînd. concomitent, 
toată grija si solicitudinea pentru so
lutionarea practică a propunerilor, 
sesizărilor si observațiilor.

Evident, criteriul valorii si eficien
tei activității de informare nu îl 
poate constitui volumul datelor fur
nizate forului ierarhic superior, nu
mărul paginilor îndeosebi de reali
zări (cărora li se adaugă, discret, 
spre sfîrșit. relatarea unor deficien
te). Nu de puține ori. diferite organe 
locale dovedesc o maximă prompti
tudine pentru a informa rapid — prin 
telefon, telex sau telegraf — despre 
succesele pe care le obțin și care 
constituie. într-adevăr. un motiv de 
satisfacție, dar sînt mult mai lente 
atunci cînd este vorba să semnaleze 
neajunsurile sau greșelile ce se mai 
fac simtite într-un domeniu sau altul 
al activității lor...

Or. informarea de partid nu are 
funcție de autoevidentiere : dimpo
trivă. o informare este cu atît mai e- 
ficientă cu cît este concepută într-un 
spirit de exigentă înaltă, într-o lumi
nă critică si autocritică. Prin
cipala condiție pentru ca fiecare

Informare pe linie de partid sau 
de stat să răspundă cerințelor, să 
contribuie la adoptarea unor hotărîri 
judicioase, este ca ea să se ca
racterizeze printr-o riguroasă exac
titate, obiectivitate și corectitudine, 
să fie neabătut în strictă concordanță 
cu stările reale de lucruri. Este vor
ba de îndeplinirea cu strictețe de 
către cadrele de conducere a obliga
ției lor statutare pe care o au in 
calitatea de comuniști de a nu ln-

secințe negative, se reflectă nemijlo
cit in calitatea deciziei, face ca nea
junsurile din sectorul vizat să con
tinue să dăinuie, ba chiar să proli
fereze. îndeplinirea acestei obligații 
se cuvine a fi înțeleasă în lumina 
normelor vieții si muncii comuniști
lor. ale eticii si echității socialiste 
care, asa cum este cunoscut, subli
niază : „Comunistul trebuie să fie 
cinstit, sincer, să nu tolereze min
ciuna, falsitatea, ipocrizia, să corn-

Eficiența actului de conducere
gădui, In nici un fel, Ignorarea, esca
motarea sau deformarea adevăru
lui, de a aduce la cunoștința
organelor conducătoare de par

otid și de stat orice problemă
care poate aiuta la îmbunătățirea
activității de partid, de stat sau eco
nomice. la înlăturarea neajunsurilor, 
greutăților si greșelilor care mai 
apar. Stricta obiectivitate a infor
mării are o importantă determinantă 
pentru eficienta hotăririlor adoptate. 
Orice încălcare a acestei cerințe, 
orice prezentare inexactă a realități
lor. orice tendință de ascundere a 
unor lipsuri si de înfrumusețare ar
tificială a stărilor de lucruri are con-

bată încercările de inducere în eroare 
a organelor superioare, a tovarășilor 
lui de muncă, sustragerea de la răs
punderi și îndatoriri".

Eficienta informării este, totodată, 
nemijlocit legată de promptitudinea 
si operativitatea cu care sînt sesizate 
stările de lucruri, fenomenele si ten
dințele noi. Oricît de exactă ar fi 
informarea, oricît de profundă ar fi 
cunoașterea realităților într-un do
meniu sau altul. într-un loc sau al
tul de muncă, ea îsi manifestă din 
Plin utilitatea doar dacă este reali
zată la timpul oportun. Sesizarea cu 
întirziere. tărăgănarea transmiterii 
informațiilor fac ca valoarea lor să

se deprecieze, le transformă în piese 
de arhivă. îngustează posibilitatea 
adoptării unor măsuri operative pen
tru înlăturarea unor neajunsuri, 
pentru perfecționarea activității, poa
te contribui chiar la acumularea lip
surilor. la agravarea lor. Merită în 
acest sens reținută critica făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa consfătuire, adresată acelor or
gane de partid sau de stat, activiști 
de partid și de stat care nu in
formează operativ despre deficientele 
din munca lor. fie si din dorința 
sinceră de a nu mai crea si altora 
griji, de a rezolva problemele cu 
forțe proprii ; dar una sînt măsurile 
de îndreptare pe care orice comunist 
care constată o deficiență are obli
gația să le adopte imediat — si alta 
informarea care trebuie să aibă si ea 
caracter imediat.

Relevarea cu responsabilitate co
munistă, într-un spirit critic și 
autocritic a stărilor reale de lu
cruri — chiar atunci cînd este 
vorba de deficiente proprii — de
notă maturitatea politică, hotărî- 
rea celor vizați de a acțio
na energic, cu convingere pen
tru înlăturarea neajunsurilor si 
îmbunătățirea activității. De altfel, 
informarea oferă posibilitatea exerci
tării autocontrolului, evaluării exi
gente a rezultatelor activității, con
stituie premisa adoptării pe loc a

măsurilor concrete care se impun, 
tntrucît calitatea informării este 

strîns legată de nivelul de pregătire 
a activiștilor de partid și de stat, 
capătă, și din acest punct de vedere, 
o deosebită importantă preocuparea 
pentru ca. în acest domeniu, să lu
creze comuniști eu un larg orizont 
politic și profesional, cu inițiativă si 
experiență în munca de partid, re
ceptivi la tot ce este nou. comba
tivi fată de orice lipsuri și fenomene 
negative. Ceea ce. firește, nu îngus
tează cîtusi de puțin cîmpul acestui 
domeniu — fiecare membru de 
partid, fiecare lucrător din aparatul 
de stat, fiecare cetățean avînd dato
ria să informeze organele de partid 
sau de stat despre problemele care 
apar în sectorul său de activitate si 
privesc progresul economico-social. 
interesele generale ale tării si po
porului.

Fără îndoială. îmbunătățirea conti
nuă a conținutului si eficientei in
formării se regăsește prin efec
te pozitive în perfecționarea sti
lului si metodelor de lucru ale orga
nelor si organizațiilor de partid, con
tribuie la adoptarea unor hotărîri te
meinic fundamentate, puternic anco
rate în realități. în concordantă cu 
cerințele îndeplinirii la fiecare loc de 
muncă, de către fiecare colectiv, a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.
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Angajarea politica a tinerei
»

regii românești - premisa unor spectacole
de puternica forța educativa

în Iunie 1969 avea 
tivă și in organizare 
București, o fertilă reuniune 
națională sub egida I.T.I. consacra
tă dezvoltării profesionale a tînărului 
regizor. Olimpia Arghir, Magda Bor- 
deianu, Radu Boroianu, Aureliu Ma
nea, Anca Ovanez, Nicoleta Toia — 
abia debutaseră. Cătălina Buzoianu 
realizase spectacole doar la institui. 
De Alexa Visarion, Dan Micu, Al. 
Colpacci, Al. Tatos, probabil stu
dent!, nici nu se auzise. în cei opt 
ani care au trecut, toți cei amintiți 
și alții, nu numai că s-au consacrat 
pe deplin în profesia pe care și-au 
ales-o, dar au preluat greul 
sabilităților și obiectivelor 
umerii lor (la cei mai sus 
nați se cuvine să adăugăm 
lui Tudor Mărăscu, Iulian Vișa, loan 
Ieremia, Sergiu Savin. Mușata Mu
cenic, Mircea Marin, Gh. Miletinea- 
nu, B. Barash, Al. Tocilescu ș.a.) 
a trecut cea mai mare parte a spec
tacolelor și evenimentelor teatrale 
din întreaga țară.

Majoritatea au debutat In teatre 
din provincie, legîndu-și acolo nu
mele de realizări artistice de relief. 
Cițiva, care au avut șansa de a pă
răsi institutul împreună cu un grup 
de colegi — actori tineri — sau forța 
de a-și alia mari talente ale colecti
velor în care au fost repartizați, re- 
descoperindu-le, stimulindu-le la
tențele, au determinat adevărate re
virimente — la teatrele din Tg. Mu
reș, Iași, Piatra Neamț, Arad, Cluj- 
N apoca, Oradea.

Diferit de generațiile precedente, 
către care au privit tot timpul cu 
dorința de preluare a cîștigurilor lor 
artistice importante, acești tineri re
gizori și-au legat, de la început, nu
mele de nobila sarcină de a da via
ță și de a lansa cu succes noi piese 
românești inspirate din actualitate, 
semnate de D. R. Popescu, M. So- 
rescu, Horia Lovinescu, Ec. Oproiu, 
E. Busuioceanu, D. Solomon ș.a. în 
nu puține dintre aceste montări dru
mul spre premiera de succes a pre
supus eforturi de potențare artistică 
și clarificare ideologică a textului 
scris — ieșite din comun, spirit po
lemic față de un întreg cortegiu de 
rezerve privind valorile spirituale și 
artistice ale pieselor, o mare perse
verență.

Diferit de generația precedentă,

loc din inifia- 
românească, la 

inter-

res pon
ei. Pe 
mențio- 
numele

repertoriul preferat al acestei noi 
generații de regizori nu a fost cel 
comic și parodic. Fără a evita come
diile (in care au depistat, adesea, din
colo de laturile convenționale, filo
nul adevărurilor mai adinei, chiar 
tragice), ei au fost preocupați in 
primul rînd de spectacolele de dez
batere politică.
'Montări deopotrivă'interesante și 

emoționante cu opere de Gozzi, Sha
kespeare, Moi i ere, Ibsen, Cehov, 
Brecht arată că marii clasici ai lite
raturii universale au ocupat un loc 
important în fișa de creație a aces
tor slujitori ai scenei.

Desigur, sub unghi artistic, spec-

Spectacolele lor. printre care chiar 
multe dintre evenimentele artistice 
ale stagiunii trecute (..Răceala", 
„Descăpățînarea", „Interviu"), au 
contribuit substantial la angaiarea 
unui dialog mai viu cu publicul și 
au susținut cu succes eforturile de 
modelare a omului nou.

Imperativele privind prezenta vii
toare a tinerilor regizori în viata ar
tei românești stau, desigur, sub seme
nul angaiării politice si sint legate 
de amploarea și eficiența activității 
lor spirituale.

Observăm cu părere de rău că 
multi dintre regizorii la care ne re
ferim și-au asumat, cu îndîrjirea ne-

Colocviul regizorilor 
din teatrele dramatice

tacolele regizorilor la care ne refe
rim relevă virtuți și aspirații stilis
tice felurite. Deși chiar spectacolele 
unuia și aceluiași director de scenă 
vădesc mari (uneori chiar prea 
.mari) oscilații în privința opțiunilor 
formale, putem observa, totuși, în
clinația către o artă realistă, de ex
tremă concizie, in care adincirea fac
torilor tensiunii conflictuale preva
lează asupra nuanței psihologice (Al. 
Visarion, Al. Colpacci); ori vocația 
unei arte de mare bogăție .și plastici
tate metaforică (la Cătălina Buzo- 
ianu, M. Marin); ori propensiunea că
tre o artă a fanteziei grave, punctată 
de un comic subțire (Dan Micu) sau 
către un comic gros și mușcător 
Vișa) etc.

Ceea ce unește însă pe toti 
gizorii tineri este puternica 
angajare politică, mărturisită la 
velul principiilor sl confirmată de 
operele teatrale alese și 
scenic.

Lupți nd cu propria lor 
experiență si cu rutina ori 
tatea din teatre, ei au purtat adesea 
adevărate bătălii artistice sl ideolo
gice. contribuind, prin arta teatrului, 
la progresul spiritual al oamenilor, la 
formarea unei noi conștiințe.

două aspec- 
perfect dis- 
teatrele din 
Si să conti-

(I.
re- 
lor 
ni-

realizate

lipsă de 
comodi-

0 valoroasă operă în slujba conlucrării 

și prieteniei dintre români și maghiari
La mijlocul veacului al XVIII-lea 

cărturarul transilvănean Bod Peter 
(1712—1769), personalitate reprezen
tativă a culturii și literaturii maghia
re din secolul al XVIII-lea, elaborase 
un vast program privind întocmirea 
unei ample descrieri a Transilva
niei, avind in vedere conviețuirea 
de veacuri dintre români,, maghiari, 
sași și alte neamuri, 
cu locurile 
latină, după obiceiul timpului, lu
crarea 
oferea 
multilaterală a istoriei si 
lor populației din Secuime. Pa
ralel cu cartea despre secui, Bod Pe
ter strîngea materialul necesar pen
tru o lucrare referitoare la românii 
transilvăneni. Astfel s-au pus bazele 
— cu 225 de ani 
realizat dună mai 
bine de un dece
niu de muncă 
acea amplă lu
crare de peste 550 
de pagini care 
poartă titlul de : 
Brevis Valacho- 
rum Transylva- 
niam incoîentium
Historla...

Manuscrisul, re
dactat in latină, 
conține o prezen
tare largă a isto
riei. obiceiurilor 
si datinilor româ
nilor transilvani. Bod Păter îsi Începe 
lucrarea cu problema formării po
porului si limbii române, pornind de 
la Dacia mai ales din epoca romană. 
Analizînd pe larg izvoarele și păre
rile formulate de învățați, el subli
niază în încheiere originea latină a 
limbii române și rolul 
manizării în formarea 
mân.

Cărturarul maghiar 
românii constituie majoritatea popu
lație} Transilvaniei, în acest context 
fiind semnificativ chiar și titlul pri
mului capitol : Valachi Gens nume- 
roslssima (Romftnii, neamul cei mai 
numeros). Bazîndu-se pe izvoarele 
care-i stăteau atunci la dispoziție, pe 
scrierile umaniștilor din secolul al
XVI- lea și. mai ales,
umanistului român Nicolaus Olahus. 
Bod Peter, __ _ ___ ___ 2
munteni șl moldoveni din secolul al
XVII- lea, subliniază unitatea de lim
bă și origine a românilor din 
provinciile locuite de ei.

Desigur, manuscrisul lui Bod 
nu este lipsit de afirmații si 
mentări naive si insuficient aprofun
date. proprii limitelor epocii. Dar. 
prin bogăția datelor, prin înfățișarea 
a numeroase fapte văzute de el în
suși, cartea lui Bod Pâter constituie 
si azi o sugestivă sursă de informare. 
Un. deosebit interes prezintă în acest 
sens partea in care sînt descrise obi
ceiurile si datinile ce însoțesc viata 
țăranului român. El indică in textul 
latin denumirile in limba română 
ale obiceiurilor descrise, mențio
nează o serie de expresii populare 
românești. înseși descrierea și a- 
precierile din lucrare fac să trans
pară stima lui Bod Peter fată de 
viata spirituală a poporului român.

în partea a doua a lucrării, înso
țită de reproducerea celor mai de 
seamă documente ale vremii, Bod 
PCter Înfățișează de pe poziții piine 
de înțelegere lupta dusă de românii 
transilvăneni împotriva unirii cu bi
serica catolică, luptă ce a atins apo
geul în cadrul mișcării populare din 
anii 1760—1761.

Manuscrisul lui Bod Pdter a atras 
atenția cărturarilor români încă din 
secolul trecut. Timotei Cipariu, Vin- 
cențiu Babes au cercetat, au recopia* 
și litografiat manuscrisul, subliniind 
valoarea lui deosebită și pentru că el 
a fost scris de „unul dintre cei mai 
învățați bărbați a; timpului său".

Născut la Cernatu de Sus (județul 
Covasna), Bod Păter a studiat la co-

A început
natale, redactind în

intitulată Siculia. în care 
o imagine pitorească si 

obiceiuri - 
Secuime.

in urmă — și s-a

legiul din Alud, școală cu bogate tra
diții progresiste, care a reprezentat 
timp îndelungat cea mai înaltă insti
tuție de învățămint din Transilvania. 
De aici, el a ajuns la Academia din 
Leida, de faimă europeană. Cu bo
gatul arsenal de cunoștințe însușit 
și „cu șapte măji de cărți", Bod 
Peter, ca un adevărat cărturar, s-a 
reîntors în Transilvania pentru a-și 
pune talentul și puterea de muncă in 
slujba poporului.

A scris și a publicat un mare nu
măr de lucrări de istorie, de litera
tură. Ceea ce l-a impus in literatura 
maghiară transilvăneană a timpului 
său a fost cartea „Magyar Athenas" 
(Ateneu maghiar) tipărită la Sibiu în 
1766, o adevărată enciclopedie lite
rară. cuprinzind biografia si activi
tatea literară a

de
u

de BOD PETER

decisiv al 
poporului

arată apoi

ro- 
ro-

că

pe lucrarea

la fel ca și cronicarii

toate

Pdter 
argu-

peste cinci 
de cărturari 
ghiari 
trăit 
timpul 
râmine

sute 
ma- 

au 
la 

Ea

care 
pînâ 
său. 
o operă 

de afirmare a
limbii materne ca 
principal mijloc 
de ridicare cultu
rală a maselor. 
Bod Peter a în
tocmit un plan 
detaliat de înfiin
țare a 
cietăti 
pentru 
limbii 

științei.

unei so- 
academice 
cultivarea 
materne, 

El iubeapentru înflorirea
cu ardoare neamul din care s-a ri
dicat, era un eminent reprezen
tant al culturii maghiare tran
silvănene înaintate, și tocmai a- 

, ceste însușiri l-au dus la ideea cu
noașterii și respectării tradițiilor is
torice și a culturii oamenilor muncii 
de altă naționalitate din Transilvania, 
la stima si respectul fată de istoria.' 
lupta și datinile poporului român. 
Ca un adevărat om de cultură, își 
dădea bine seama că afirmarea cul
turii neamului propriu și a limbii 
sale materne nu este posibilă și dăi- 
nuitoare fără stima, respectul și cu
noașterea culturii și tradiției altor 
neamuri. în condițiile Transilvaniei, 
aceasta însemna înainte de toate cu
noașterea, prețuirea și cultivarea tra
dițiilor istorice și culturale Româ
nești. Iată convingerea nobilă din 
care s-a născut acea valoroasă lu
crare „Scurtă Istorie a românilor din 
Transilvania", iată și mesajul care 
străbate peste două veacuri de sub 
pana cărturarului Bod Peter : mesaj 
pe care anii ce au trecut de atunci, 
conviețuirea comună, munca și lupta 
Înfrățită pentru apărarea gliei stră
moșești, pentru eliberarea socială și 
națională l-au îmbogățit continuu cu 
sensuri și semnificații noi, astăzi toți 
oamenii muncii — români, tnaghiari. 
germani — actionînd în strînsă uni
tate. sub conducerea, partidului, pen
tru Înălțarea patriei socialiste comu
ne ne noi culmi de progres si civi
lizație.

FCLPOSI Gyiirqy

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică): Co
medie de modă veche — 19,30, 
(sala Atelier) : Cine a fost Adam
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Deschi
derea ciclului »,Stiluri și tendințe 
tn componistica româneasca*. For
mația „Musica Nova* — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.

cesară. funcția de animatori ai tea
trului (ca instituție), mai ales la 
începutul carierei lor artistice. Pu
țini au avut puterea (sau au fost 
aiutati. stimulat! — sint 
te. uneori, din păcate 
tinete !) să rămînă în 
tară unde s-au afirmat
nue. sistematic, o muncă remarcabil 
începută, de revigorare a unuia si 
aceluiași colectiv si de perfecționare 
a lor însile în raport cu acesta. Prea 
marea ..mobilitate" si „disponibilita
te" a unora nu le-a fost favorabilă. 
De asemenea, ritmul lent către care 
au fost împinși (ni s-au adus la cu
noștință cîteva situații în care tineri 
regizori angajați ai teatrului se zbat 
ca să li se dea posibilitatea de a 
lucra) sau ritmul oe care si l-au 
ales singuri nu a fost de natură să 
le dea. altora, siguranța si compe
tenta profesională necesare. (Sînt re
gizori care au realizat, să zicem, de 
cinci ori mai puține spectacole decit 
alți colegi de generației).

Teatrele bucureștene n-au reușit 
să sprijine Si să stimuleze prea stră
lucit activitatea celor citiva directori 
de scenă pe care i-au angajat dato
rită faimei lor binemeritate. Irosind 
timp, acești regizori de talent au 
fost în situația de a accepta uneori 
spectacole „de serviciu" sau au rea
lizat pur si simplu alteori (trecmd 
printr-o criză care ar merita mai 
atent studiată) spectacole surprinză
toare Prin, lipsa lor de valoare.

Lucrîrid în tară sau în Capitală 
(colaborind indiferent sau timid cu 
actori consaerati, făcînd. totuși, prea 
puțin pentru a valorifica si impune 
forțele artistice ale generației lor), 
mulți tineri regizori par a fi aban
donat cel mai important ideal al 
unui director de scenă : acela 
al realizării unor adevărate echi
pe. Echipe pe care să le forme
ze și care să li formeze prin
tr-o concentrată activitate colectivă, 
bazată pe credința in aceleași idea
luri social-politice si estetice. Acești 
„pași" nu-s ireversibili — abia reve
nirea la aspirațiile începuturilor, la 
efortul de muncă si dîrzenie de 
atunci fiind cu adevărat salutară 
pentru viitorul lor artistic si desti
nul teatrului nostru.

Este de dorit, de asemenea, ca slu
jitorii scenei la care ne referim să-și 
asume cu mai mare bucurie, respon
sabilitate și energie sarcini privind 
funcția de animator cultural al teatru
lui românesc. Și aceasta nu numai 
răspunzînd la solicitări, ci situîndu-se 
în fruntea acțiunilor de cunoaștere 
și atragere a publicului, de răspîn- 
dire a culturii teatrale în toate stra
turile sociale și în toate colțurile

unei zone geografice, de stimulare a 
mișcări} de amatori și, in sfirșit, de 
diversificare a formelor, a genurilor 
și stilurilor de spectacol.

Viața noastră teatrală se resimte 
de o anumită rutină, momentele ei 
cu adevărat creatoare nu au frec
vența maximă. Constatăm cum, prea 
de timpuriu (deși în artă nu există 
virstă a oboselii), unii tineri regizori 
produc în serie spectacole de servi
ciu. Tineri regizori în pragul matu
rității supun atenției publice, ală
turi de spectacole admirabile, nu 
spectacole slabe (ceea ce, omenește, 
e de înțeles), ci spectacole pline de 
pretenții, de un găunos formalism, 
mimînd — jenant — gîudul adine și 
fantezia. Așteptăm de la regizorii ti
neri spectacole mature, în care idei 
adinei, noi, interesante deschideri 
asupra textelor — expuse uneori cu 
strălucire in caietele-program — să 
își găsească și mai frecvent o fina
lizare deplină în realitatea concretă, 
vizibilă, detectabilă a spectacolului. 
Pentru a răspunde pe deplin aces
tei așteptări, tinerii regizori trebuie 
să dovedească înțelegerea efectivă a 
unui adevăr fundamental: acela că 
ideile nu au valoare regizorală decit 
dacă sint întruchipate de actori și 
exprimate de (în) spectacol. In acest 
sens, munca dusă cu actorii rămine, 
price s-ar spune, punctul cel mai 
slab al tinerei noastre regii (animată 
de spirite inteligente, vii) și, tot
odată, marele obiectiv al anilor ce 
urmează.

Problemele gustului, măsurii și 
echilibrului, ce prezidează nașterea 
spectacolelor, rămin și ele deschise. 
Progresul în această privință este, 
după mine, legat de nivelul de cul
tură al tinerilor regizori. Ridicarea 
lui necontenită, lucidă, cu simțul cri
tic al golurilor ce se cer umplute și 
al orizonturilor ce se cer lărgite, va 
rezolva și alte probleme ale teatru
lui nostru. Printre acestea. chiar 
chestiuni de domeniul repertoriului 
abordat și al stilului spectacolelor. 
Un singur exemplu pentru clarifi
care: după opinia mea, slaba frec
ventare a repertoriului nostru clasic 
de către tineri regizori sau originali
tatea lipsită de valoare (reduceri de 
personaje, răsturnări sistematice de 
sens și situații) provin din aceeași 
sursă : insuficienta cultură literară 
și teatrală, incapacitatea de a estima 
cu adevărat valorile literare ale texx 
telor ce se cer fructificate scenic.

Pentru a elimina toate aceste ca
rențe, tinerii regizori trebuie ajutați 
mai mult, efectiv, să-și gindească 
activitatea în perspectivă, conform 
unul program ideologic și artistic 
ferm și ambițios, să-și conceapă mai 
atent ideile in funcție de capacitatea 
de a le finaliza, să înțeleagă că orice 
direcție serioasă în regie presupune 
o metodă de lucru cu actorii și un 
efort sistematic de a o aplica rodnic.. 

Sperăm ca actualul colocviu al re
gizorilor din- teatrele dramatice (26 
septembrie — 1 octombrie ; Vaslui, 
Birlad) să contribuie la progresul 
regiei românești, in sensul realizării 
unui număr mai mare de spectacole 
de profundă forță politică și de preg
nantă originalitate, In sensul crista
lizării maț certe a unor stiluri ori
ginale, a unor demersuri creatoare 
de certă profesionalitate.

Sperăm ca această întilnire să fa
vorizeze un mai bun dialog între 
generații, o mai bună comunicare cu 
tradiția, o și mai puternică clarificare 
a imperativelor ce stau în fața tine
rilor regizori și să contribuie la pre
cizarea statutului lor în teatre (da
torii ?i drepturi), la deplina lor ma
turizare profesională și la stimularea 
fanteziei lor artistice.

Natalia STANCU

Elevi ai Liceului industrial „Timpuri noi" din Capitald în timpul orelor de practicâ sub îndrumarea maistrului Radu 
Luican Foto : E. Dichiseanu

ELEVII-MUNCITORI ÎN A aiVITÂ TEA
DE PRODUCȚIE DIN ÎNTREPRINDERI

Nu cu mult timp în urmă, o ex
poziție reunea aparate, instalații, u- 
tilaje realizate de elevii bucureșteni 
în atelierele-școală. La amintita ex
poziție. Liceul industrial „Timpuri 
noi" prezenta o „mașină de șlefuit 
probe metalografice". omologată de 
Ministerul Educației și Invătămîn- 
tului ca necesară pentru laboratoa
rele de studiul materialelor.

— Am primit comenzi mai multe 
decit putem realiza 
ginerul Virgil 
ceului. Ne-am 
zut că printre 
și Politehnica 
fost preferat prototipul propus 
noi altuia executat de o 
timișoreană.

Dar „mașina" respectivă nu 
singurul produs de prestigiu pe 
profesorii si elevii liceului au 
cu răspundere „marca școlii", 
cîteva licee si școli generale 
Capitală (și nu peste mult timp și 
din alte orașe) sînt utilizate. în pro
cesul instructiv-educativ, cabinetele 
pentru desen tehnic, concepute și 
produse de Liceul industrial „Tim
puri noi". Dintr-o listă mai lungă 
de piese și repere înscrise în planul 
de producție ai atelierelor-scoală pe 
anul 1977 mai reținem : clești de 
sudură, comandă de cîteva mii de 
bucăți pentru întreprinderea „Vul
can" : dispozitive de termofixare 
pentru secția de tratamente termice 
din întreprinderea „Timpuri noi" ; 
repere de serie din producția cu
rentă a întreprinderii patronatoare. a 
altor întreprinderi bucureștene. Va
loarea acestei producții i 1 100 000 
lei.

— Realizarea unei asemenea pro? 
ductii — continuăm dialogul cu di
rectorul liceului — a presupus, de 
la bun început, organizarea serioasă, 
riguroasă a muncii practice a elevi
lor și maiștrilor, a întregului corp 
profesoral de specialitate. Un prin
cipiu fundamental al procesului In
structiv-educativ — legarea Invătă- 
mintului de producție, de cercetare 
— a devenit astfel realitate concretă, 
coordonată de bază a întregii acti
vități a școlii noastre.

în atelierele-școală — de strungă
rie. freze, lăcătușerie — procesul de 
producție se desfășoară în flux con
tinuu ca într-o uzină adevărată. în 
două schimburi. Deși au trecut doar 
cîteva zile de la deschiderea anului 
școlar, activitatea productivă a 
elevilor se desfășoară din plin, 
cu bune rezultate. în fiecare lună, 
o săptămînă de practică va alterna

ne spune in- 
Călin. directorul li- 
bucurat cînd am vă- 
solicitanti se număra 
bucureșteană. că a 

de 
facultate

cu trei săptămîni de cursuri. Iată, 
în atelierul de strungărie. ..contro
lori de calitate" — Vasile Calotă și 
Nicolae Augustin, elevi în anul II 
A — verifică primul lot de piese 
(subansamble ale filtrului de aer 
C 300) realizate de colegii lor pen
tru întreprinderea ..Timpuri noi". 
Alături, la o altă mașină, profeso
rul Mihai Vitcovschi. împreună cu 
doi elevi au început elaborarea 
unui nou prototip care va purta 
„marca scolii". în atelierul de lăcă
tușerie. elevii din anul II B execută 
o comandă urgentă : truse de scule 
(ferăstraie manuale, compasuri de 
trasat, dălți, echere etc.) pentru a-

este 
care 
pus 

în 
din

Experiențe pozitive în 
legarea strînsă a învă- 
țămîntului cu produc

ția și cercetarea

telierele-scoală din unități de învă- 
tămînt care din acest an școlar au 
profile tehnice. Pe un panou este 
afișat un grafic: plan anual de produc
ție — 1,1 milioane lei; pe trimestru — 
300 000 lei ; pe atelier — 60 000 
pe grupă 7 500 lei. pe elev — 
lei. Pe tablă — desenul pieselor 
se execută, încadrarea lor în 
samblu. In acest fel. fiecare 
știe exact la ce folosește niesa la 
care lucrează, cît valorează, ce răs
pundere are pentru îndeplinirea an
gajamentelor de Plan personale si 
ale scolii in ansamblu.

De menționat că o parte din e- 
lfevil liceului. îndeosebi cei din 
treapta a II-a, fac practică direct în 
întreprinderi : la „Timpuri noi", la 
„Steaua roșie", la întreprinderea de 
pompe, la A.M.I.T. 
lice pentru industria 
tatea acestora este 
maiștrii liceului, de 
producție care pre. au și în 
între care Gh. Gîrju. fost și el elev 
al acestei școli.

— Din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
acestui an de învățămint am reținut 
îndemnul de a merge mai consecvent 
înainte în direcția participării directe 
în producția din întreprinderi a ele-

lei ;
400 

care 
an- 
elev

(accesorii meta- 
textilă). Activi- 
îndrumată de 

ingineri din 
liceu,

vilor noștri — subliniază directorul 
liceului. In acest scop. din pri
mele zile am avut consfătuiri de lu
cru cu conducerea întreprinderii pa- 
tronatoare. cu conducerea întreprin
derii A.M.I.T.. pentru a asigura o cit 
mai corespunzătoare încadrare a ele
vilor în procesul de producție. La 
A.M.I.T.. de exemplu, se va amenaja 
chiar în incinta întreprinderii un ate- 
lier-școală; in plus, elevii di.n anii 
mai mari îndeosebi, care se vor do
vedi capabili, vor fi repartizați să lu
creze direct la mașini, sub îndruma
rea celor mai competenti muncitori 
si maiștri.

Experiența rodnică a Liceului in
dustrial ..Timpuri noi" în organizarea 
pregătirii si activității practice-pro
ductive a elevilor nu este singulară 
în peisajul nostru școlar.

O modalitate originală de organi
zare a practicii se conturează, bună
oară. si la Liceul de matematică — 
fizică „Dimitrie Cantemir" din Bucu
rești. unde — după cum ne informea
ză prof. Nae Mocanu. directorul li
ceului — in atelierul interșcolar (de 
lăcătușerie, strungărie. electronică, 
cu 240 locuri de muncă, In care se lu
crează in 2 schimburi) elevii efec
tuează o Practică trimestrială co
masată. Și aici, o producție de 
5 762 000 lei. realizată în anul școlar 
1976—1977 (fată de numai 2 milioane 
lei planificate inițial), include creații 
proprii — instalații pentru laborator 
de fizică, interfoane de uz școlar, 
diferite tipuri de mobilier școlar — 
cit si repere din producția curentă a 
întreprinderii „Electronica", cu care 
sint stabilite contracte ferme de co
laborare productivă.

Deosebit de interesantă este «1 ex
periența unor licee de chimie — din 
Capitală si de la Iași, de exemplu — 
care, organlzind un adevărat flux teh
nologic în stațli-pllot, oferă întreprin
derilor patronatoare de profil o serie 
de subproduse necesare acestora.

Consolidarea sl dezvoltarea acestor 
experiențe pozitive în noul an de în- 
vățămînt cunoașterea si larga lor 
generalizare în cît mai multe unități 
școlare vor reprezenta transpunerea 
fermă în viată a indicației secreta
rului general al partidului, făcută la 
deschiderea cursurilor, de a merge 
consecvent, cu mai muit curaj înain
te. în legarea invățămîntului cu 
practica, cu producția materială.

Florlca DINULESCU

SCRIITORUL
(Urmare din pag. I)

Ajuns la al șaselea volum, 
Nicolae Dragoș ne apare 
ca poet fixat temeinic în- 
tr-un teritoriu liric de largă 
cuprindere și rezonantă. 
Creația sa aparține, in 
proporție covîrșitoare, poe
ziei militante și agitatorice, 
în interiorul căreia a adus 
sensibilitatea și prospeți
mea imaginilor, un ton 
domol de elegie romanti
că, dar nu lipsită de unele 
învolburări și fulgerări ju
venile, aduse uneori în 
preajma pamfletului. Am 
putea spune că poetul a 
ajuns la o formulă proprie 
ușor de recunoscut, dacă nu 
am descoperi în fiecare 
nouă carte efortul perseve
rent de a fi mereu proas
păt, de a-și păstra tiparele 
cu substanță mereu în
noită.

Vom regăsi astfel și In 
volumul de față „Cu inima 
curată", apărut la editura 
„Eminescu", acea înfiorată 
și veșnic palpitindă iubire 
de tară. In 1urul căreia se 
redimensionează universul: 
„Țara este cînt.ecul cel 
pur / Dus in suflet ca o 
diademă / Spațiul de ră
coare 
ții, 
Este 
rul / 
setat 
ziuă, dorul / 
margine de 
drumul liber
Semănat cu 
moarte / Scrise-n glie, -n 
undele din lacuri — / Este 
visul nostru spre drepta
te 1/ Tara este vremea 
fără margini / Pesie care

și azur / Steag al vie- 
ne-ntinată stemă. 7 
zborul păsării și no- 
Ce împacă griul in- 
/ E Luceafărul de 

Spus șoptit la 
sat // ...Este 

peste veacuri / 
vieți fără de

• Teatrul Mic : Rețeta fericirii 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Stu
dio) : Jucătorii de cărți ;
Ursul — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19.30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămtnt — 11.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „1. Vasilescu* : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română* : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Păpușa

trecu / Razele-n 
imagini. / Tara

Țara ești Tu“.
Acest gen de 
reprezentativ și 
permanență, un 
nativ prezent 

în forme și in-

soarele-și 
eternele-i 
sintem Noi.
(..Efigie"), 
poezie este 
constituie o 
fundament 
neîntrerupt 
tensități diferite în întrea
ga creație a poetului. Mo
dalitate de exprimare fun-

cu Mihai Viteazul", „Ul
tima zi a Voievodului", 
„Elegie de pandur" sînt 
numai cîteva din poeziile 
de meditație asupra desti
nului eroic în Istoria noas
tră. Din același aluat își 
extrag substanța și „Balada 
eroului cel simplu" sau 
„Portret", care, dincolo da 
nume și fapte, încearcă să

Nicolae DRAGOȘ

„CU INIMA
CURATĂ7

damentală, de transcriere 
a unui eu dominat de sen
timentul iubirii de tară, ră
sună în versuri ca adevă
rate laitmotive, care cir
culă în ipostaze diverse. 
Imaginea poetică cu 
lori de 
înalță 
Istoria, o istorie 
juscule, a unei Țări iubite 
cu pasiune: „Istoria, un 
drum cu nume proprii — 
în spațiul lor fără Sfirșit 
ne naștem", punctează de 
fapt aforistic germenii unei 
filozofii a istoriei deduse 
în devenirea ei. Istoria de
vine astfel o încordare a 
existenței cel mai adesea 
eroică, presărată de fapte 
și oameni exemplari. „Vis

simbol, 
pretutindeni, 

cu

va- 
care se 

este 
ma-

definească liric o tipologie, 
o permanentă umană spe
cifică poporului nostru.

Nicolae Dragoș este, ho- 
tărît, un poet al timpului 
său. Privirea întoarsă spre 
trecut este un mod de a-și 
argumenta poetic opțiunile 
contemporane, afinitățile cu 
idealurile prezentului. Ima
ginea trecutului e numai 
un argument al vechimii și 
trăinlciei prezentului, cu 
imensele lui monumente 
durate in oțel și piatră. 
Poetul invocă cu glas înalt 
aceste „duhuri" moderne 
inspiratoare de poezie: „O, 
de-ar înflori din cuvinte 
un poem / Ca soarele ră
sărind din furnale / De 
S-ar aduna in ritmuri

flacăra vie / Ce pare-a ră
sări nu din oțel ci din 
inimi // Pentru glasul focu
lui trebuie vreme / Tu 
însuți să porti o flacără 
adîncă / Să-i amîl drumul 
spre ziuă-ndeiung / Ca-n- 
delung, cînd ajunge la zi. 
să lumine" („Lingă flacără 
poemului"). împreună cu 
un remarcabil poem, cum 
este „Inscripție la noul 
oraș", poetul deschide liricii 
sale, încă timid, o nouă fe
reastră spre alte lumi, do
vedind că sensibilitatea sa 
nu freamătă , numai în 
interiorul universului ru
ral. Cu toate aceste e- 
forturi. recunoaștem deplin 
poetul încă in versuri de 
această factură: „Lumina 
cade lin pe brazi și lunci / 
Ca o minune-a vremii, 
ireală / Sub scutul ei se 
nalță ochi de prunci / 
Să-nvete munții — suplă 
catedrală // ...Aici, pe-aces- 
te plaiuri ne-ntrecute / 
Unde n-au loc uitarea 
și rugina / De veacuri, 
coasele se-ascut pe cute / 
Să apere ninsorile, lumi
na // Să urce-n veacuri, 
tînără grădina". („Ca o 
minune...").

Egal cu sine fn tot ceea 
ce realizează, dominîndu-și 
poezia prin idee, subordo- 
nind-o unor idealuri civice 
și umane demne de timpul 
nostru. Nicolae Dragoș se 
definește tot mai mult ca 
un poet al angajării solem
ne m universul problema
tic contemporan, cu simți
rea trează și verbul fier
binte.

Emil VASILESCU

ezia nouă, solară din 
ultlmele-i cărți.

Există o filozofie 
venită din străbuni, o- 
dată cu proverbele care 
sînt aforisme populare 
de ' mare concentrare 
gnoseologică si mora
lă. Desigur, această fi
lozofie autohtonă se in
tegrează astăzi tot mai 
mult ideologiei noastre 
de partid si de stat. 
Partidul Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au teoreti
zat limpede si cuprin
zător zestrea de gindi- 
re si aplicare a speci
ficului national al fie
cărui popor. Todmai a- 
cest specific national 
dă autonomia fiecărei 
literaturi, culoare dis
tinctă cu care intră în 
spectrul solar al litera
turii universale. Teo
ria după care, metafo
ric. nu se poate intra 
in universalitate decit 
pe poarta națională, 
spusă si răsspusâ. este 
argumentată de Enes- 
cu sl Brâncuși. de Ar- 
ghezi si Zaharia Stan- 
cu. A se vedea succesul 
în străinătate al roma
nului ..Desculț", care 
veștejește atracția cos
mopolită de a imita u- 
nele mode literare 
străine, nedigerate si 
împrumutate din sno
bismul de a eoata si 
de a părea european. 
Din fericire însă. între
gul miez al literaturii 
contemporane. în com
ponenta tuturor gene-

ratiilor. dovedește o 
gindire și o simțire 
comunistă românească 
Si in același timp u- 
manist socialistă după 
chipul și asemănarea 
politicii noastre de 
partid si de stat. Acest 
miez se racordează tra
diției prin felul in 
care scriitorii se ein- 
desc la generațiile de 
astăzi si de mîine in- 
trind constienti. cu o- 
pera lor. dar si prin 
participarea lor direc
tă la viata socială in 
sistemul educational, in 
făurirea conștiinței so
cialiste înaintate. A- 
vem datorii mari fată 
de tînăra generație, de 
pildă, si nu m-ag opri 
acum decit în treacăt 
asupra necesității de a 
spori puterea educati
vă a manualelor pe 
care învață generații 
întregi de 
Bucăți din 
nia pitorească" a lui 
Vlahuță. poemele lui 
Bolintineanu. „Ce-tl 
doresc eu tie. dulce 
Românie" de Emines
cu. apoi Creangă. Cos- 
buc. Caragiale. Sado- 
veanu. Rebreanu, îm
binau cititul cu frumo
sul in tendința pedago
gică clară de a forma 
generații sănătoase, ac
tive. optimiste, cu un 
dezvoltat spirit de răs
pundere fată de tară 
și popor. Cu atit mal 
mult astăzi, cînd siste
mul de educație devi
ne o politică de stat 
largă si complexă vi- 
zind și viitorul, cind

școlari. 
„Româ-

România socialistă si-a 
creat o notorietate 
demnă in acest dome
niu. actul de răspunde
re civică a scriitorului, 
prezenta sa în for de
vin actul lui suorem 
de justificare în fata 
istoriei.

Eoopeca națională 
care cuprinde operele 
fundamentale, esenția
le pentru afirmarea 
noastră ca popor pu
ternic reverberată de 
marele Festival natio
nal „Cintarea Româ
niei". care, de aseme
nea. înglobează lucră
rile contemporane, spi
ritualitatea maselor, ne 
îmbie la meditație, dă 
scrierilor noastre relief 
istoric si social. Istoria 
și di.blomatia. viata 
cotidiană de la individ 
la popor, pastelul si 
balada, oda si elegia, 
satira si umorul, toate 
genurile și speciile la 
un loc. în stiluri atit 
de diferite, pe o tema
tică deschisă spre toa
te orizonturile, dau nu
anțe fine unității noas
tre ideologice si ar tre
bui să imprime si mai 
mult, necontenit, gra
vitate operelor noastre, 
adinetndu-ne în lumea 
adevărată a artei an
gajate. reflexive, capa
bile să lnrîurească în 
bine, in si mai bine, 
societatea noastră so
cialistă. printr-un spi
rit revoluționar cuprins 
In nuce in gindirea ar
tistică a scriitorului, 
vădit în întreaga lui 
activitate.

cu piciorul rupt ; Pufușor șl 
Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17.

cinema
• Marele singuratic î PATRIA — 
9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30, CA
PITOL — 9.15; 11,30; 13.45; 16;
18.15: 20,30, la grădină — 19. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,45; 15,45; 18; 
20.15.

• Făgăduia!» î FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 8,30; 10.45; 13,15: 15,45; 
18,15; 20.45. SCALA — 8.30; 11;
13,30: 16: 18,30; 21, GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19.15,
• Amenințarea : CENTRAL — 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18; 20,15.
• Amendament la legea secu
rității statului : TIMPURI NOI — 
9; 12; 15.30: 19.
• Buzduganul cu trei peceți :
FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9; 12.30; 16; 19.30,
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Pisicile aristocrate — 9.30; 11,15; 
13, Odiseu și stelele — 16; 18; 20 : 
DOINA.

• Hercule tn centrul Pămtntului: 
LUCEAFĂRUL — 8.45; 10,45: 12.45; 
14,43; 16,45; 18.45; 20,45, MODERN
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,30,1a 
grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful* : EFORIE — 9; 11,13; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, PARC-HOTEL -
19, GRADINA TITAN — 19.
• „Hindenburg* î EXCELSIOR — 
9; 11,43; 14,30; 17,15; 20, MIORIȚA
— 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20, GRA
DINA MOȘILOR — 19.
• Unde Înfloresc crinii î BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20. la grădină — if.

• O noapte furtunoasă : BUCEGI
— 9; 11; 13; 16; 18: 20.
• Spaniole Ia Paris î COTRO- 
CENI — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Nora : FLACARA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30,
• Adevărată glorie : TOMIS — 
9: 12; 16; 19, la gradină — 19,30, 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Accident : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru : AURORA — 
9; 11.45; 14,30; 17.15; 20, la grădină
— 18.30, VICTORIA — 9; 12; 16; 19.
• Dacii : PACEA — 16; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte : 
ARTA — 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20. 
la grădină — 19. LIRA — 10; 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19.

• Podul fetelor t DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Epidemia î VIITORUL — 9; 12; 
16; 19.
• Povestea dragostei î COSMOS 
— 15,45; 18; 20.
• Străina : MUNCA — 9.30; 12.30; 
15.45; 19 15, FERENTARI — 10; 15; 
18.30.
• Soarele alb al pustiului : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Prețul vieții : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA BUCEGI — 19.
• Ochii Shivanel î GRADINA 
FLACARA — 19.
• Cidul : GRADINA UNIREA 
T- 19.
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Sosirea unei delegații a Asociației
de prietenie

La invitația Asociației de prietenie 
româno-siriană, marți a sosit la 
București o delegație a Asociației de 
prietenie Siria-România, condusă de 
Youssuf Al-Asaad, membru al Co
mandamentului regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria, 
președintele asociației.

La aeroport, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășul Emil Drăgăncscu, 
membru - - • - - -

Siria-România
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Asociației de prietenie româno-siria- 
nă, de membri ai 
ciației.

Au fost prezenți 
lem, ambasadorul

conducerii aso-

al Comitetului Politie Exe-

Walid Al Moua- 
Republicii Arabe 

Siriene la București, 
ambasadei.

si membri ai

(Agerpres)

Ieri a sosit in Capitală Edward Heath
fost prim-ministru al Marii Britanii

după-amiază a sosit în Ca- 
personalitate

Cronica zilei

Marți 
pitală Edward Heath, 
marcantă a Partidului Conservator, 
fost prim-ministru al Marii Britanii, 
care va efectua o vizită in tara noas
tră la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Mihai 
Dalea, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S.

Erau prezenți ambasadorul Marii 
Britanii in țara noastră, Reginald 
Louis Seconda, și membri ai amba
sadei.

Cu prilejul celei de-a XVII-a ani
versări a proclamării independentei. 
Ziua națională a Republicii Federale 
Nigeria, la Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a fost orga
nizată. marți după-amiază. o ma
nifestare culturală.

In asistență se aflau reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Erau prezent! Luke Salisu Mo- 
modu Osobase, ambasadorul Nigeriei 
la București, și membri, ai ambasa
dei.

Despre însemnătatea evenimentului 
sărbătorit, a vorbit ziarista Smaranda 
Oteanu.

In încheierea manifestării a fost 
prezentat mi program de filme docu
mentare.

în sala Asociației artiștilor foto
grafi din Capitală s-a deschis marți 
la amiază, sub auspiciile Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, expo
ziția „Arta fotografică din Republica 
Populară Chineză", care se încadrea
ză în suita de manifestări organizate 
în tara noastră cu prilejul zilei na
ționale a poporului chinez. Imaginile 
prezentate oglindesc realizările de 
seamă ale R.P. Chineze în diferite 
domenii ale construcției socialiste, 
activitatea neobosită, munca plină de 
abnegație ce se desfășoară ne întreg 
cuprinsul tării. Expoziția, reunind lu 
crări cu teme variate, de un nivel 
artistic elevat, constituie un vibrant 
mesaj prietenesc al artiștilor chinezi.

La deschidere au rostit alocuțiuni 
ing. Silviu Comănescu. secretar al 
Asociației artiștilor fotografi, și Lu 
Ti-sin, consilier al Ambasadei R.P. 
Chineze la București.

Au asistat Dumitru Ghișe. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentanți a. 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă si cultură, un numeros 
public.

Erau de fată Li Tin-ciuan. amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
alti șefi de misiuni diplomatice 
acreditat! în tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

(Agerpres)

CU PLANUL PE NOUĂ LUNI ÎNDEPLINIT
INDUSTRIA JUDEȚULUI SATU MARE

Oamenii muncii din industria jude
țului Satu Mare au îndeplinit sarci
nile din planul pe 9 luni. în perioada 
care urmează pînă la sfîrsitul lunii 
vor putea fi livrate peste prevederi 
importante cantităti de produse, 
în privința livrărilor la export, in- 
■’ istria județului a realizat un avans 
a > 22 milioane lei valută fată de pre
vederile de plan pe trei trimestre.

Raportînd aceste realizări, se spune 
în telegrama adresată C.C. aâ P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu, ds 
către comitetul județean de partid.

avem In vedere ridicarea nivelului 
întregii activități pentru a asigura în
deplinirea angajamentului asumat în 
lumina chemării Congresului consi
liilor oamenilor muncii de a depăși 
cu 2 miliarde lei sarcinile care ne 
revin în actualul cincinal.

Profund atașați politicii interne și 
externe a partidului și statului, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Satu Mare sînt ferm hotărfti 
să întâmpine cu noi realizări Confe
rința Națională a partidului, precum 
si jubileul aniversării republicii.

★
La cinematograful „Eforie" din Ca

pitală a avut loc marți seara un 
spectacol de gală cu filmul Venezue
lan „Juan Vicente Gomez si epoca 
sa", realizat de Manuel de Pedro, 
manifestare ce se înscrie în cadrul 
schimburilor culturale dintre Româ
nia si : Venezuela.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de criticul de film Călin Căliman.

La spectacol au luat parte repre
zentanți ai 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului 
Asociației de 
zueleană, alțl

Au fost de 
ambasadorul Venezuelei la București, 
si membri ai ambasadei.

De asemenea, au participat șefi de 
misiuni diplomatice acreditat! la 
București, alti membri ai corpului di
plomatic.

conducerii Consiliului 
ai 

Afacerilor Externe și 
prietenie româno-vene- 
oamenl de cultură, 
fată Juan Uslar Pietri,

între 4 și 21 octombrie se va desfășura la București

A XXIII-A CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A CRUCII ROȘII
între 4 și 21 octombrie se va des

fășura la București cea de-a XXIII-a 
Conferință internațională a Crucii 
Roșii. în legătură cu aceasta, la se
diul Societății de Cruce Roșie din 
tara noastră a avut loc marți o con
ferință de presă. în cadru] căreia 
președintele Consiliului National al 
Societății de Cruce Roșie, general- 
major Constantin Burada. a relevat 
însemnătatea acestei manifestări in 
activitatea mondială de Cruce Roșie.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise probleme privind polul ne 
care este chemată să îl joace în vii
tor această organizație, aspecte lega
te de activitatea Comitetului inter
national al Crucii Roșii și Ligii So-

cietătilor de Cruce Roșie, precum si 
domeniile.lor de acțiune privind dez
voltarea dreptului international uma
nitar. tineretul, sănătatea si asisten
ta socială, protecția mediului încon
jurător, 
da etc.

informarea și prooagan-
★

In aceeași zi, la Geneva, la sediul 
Crucii Roșii Internaționale, a avut loc 
o conferință de presă consacrată ace
luiași eveniment Au fost prezenți 
președintele Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii. Alexander Hay, 
si secretarul general al Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie. Semilună 
Rosie. Leul și Soarele Roșu. Henrik 
Beer.
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0 nouă demonstrație a echipei Începînd de mîine, la Atena CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

R. S. F. IUGOSLAVIA

Embleme sugestive
la Rijeka

de gimnastică a României la Caracas TURNEUL BALCANIC 
DE GIMNASTICĂ SURPRIZELE CONTINUĂ

„Nadia Comăneci, fenomenul mondial al gimnasticii 
din toate timpurile — fetița de aur a României" 

CARACAS 27 (Agerpres). — La 
cererea spectatorilor venezuelem, 
dornici de a le vedea încă o dată pe 
Nadia Comăneci și colegele ei, 
echipa feminină de gimnastică a 
României a prezentat la 26 septem
brie o demonstrație suplimentară în 
sala „Ppiliedro" din. Caracas, intitula
tă „Nadia își ia rămas bun".

In fața unei entuziaste asistențe, 
tripila campioană olimpică și celelal
te membre ale reprezentativei 
României au etalat din nou o măies
trie inegalabilă, realizând un specta
col sportiv de înaltă ținută, care s-a 
bucurat de un succes deosebit. Ca și 
cu ocazia concursurilor anterioare, 
la această demonstrație au luat par
te și gimnaști venezuelenl.

★
Presa venezueleană a continuat să 

publice articole elogioase dedicate 
Nadiei Comăneci și celorlalte compo
nente ale delegației sportive româ
nești. Semnificative în acest sens 
sint suplimentul special al ziarului 
sportiv „Meridiano", comentariul din 
revista „Semana", una din cele mai

cunoscute din Venezuela, a cărei co
pertă o înfățișează pe gimnasta ro
mâncă sub titlul „Nimeni ca Nadia", 
precum și cele din alte publicații din 
această țară, în cotidianul „2001“ se 
scrie, printre altele: „Nadia Comă
neci este fenomenul mondial al gim
nasticii din toate timpurile — fetița 
<le aur a României a fost senzația 
Olimpiadei de la Montreal". La rin- 
dul său, „EI Nacional" remarcă : 
„Nadia — balet, eintec și poezie. 
Prin ușurința cu care își desfășoară 
execuțiile, prin ritmicitatea evoluții
lor, prodigioasa gimnastă româncă a 
electrizat o mare parte a locuitorilor 
Caracasului". In sfârșit, ziarul „El 
Universal" scrie : „Nadia Comăneci 
și grupul său de colege din echipa 
de gimnastică a României se despart 
de sportivii venezuelenl după ce au 
prezentat excepționale concursuri de
monstrative, impresionind prin grație, 
elegantă si virtuozitate".

Echipa de gimnastică feminină a 
României a plecat direct la Atena, 
pentru a participa la Balcaniadă.

finale ne apa- 
gimnastică ri.t- 
la gimnastică

la turneul bal-

fotbal: Azi, în cupele europene

Mîine va începe la Atena turneul 
balcanic de gimnastică, du&ă următo
rul program : joi. în prima zi. se va 
desfășura concursul de gimnastică rit
mică pe echipe ; vineri va avea loc 
concursul masculin de gimnastică 
sportivă pe echipe, iar sîmbătă cel 
feminin pe echipe.

în cursul zilei de duminică se vor 
desfășura întrecerile 
rate : dimineața, la 
mică, după-amiaza, 
sportivă.

Echipele României
canic vor avea în fruntea lor sportivi 
de renume mondial — la fete. Nadia 
Comăneci, tripla campioană olimpică, 
care va sosi împreună cu colegele ei 
la Atena, direct din Caracas, capitala 
Venezuelei. La masculin, nr. 1 al e- 
ch-ipei române va fi Dan Grecu, fost 
campion mondial si medaliat olimpic.' 
nu de mult încununat pentru a doua 
oară si cu titlul de campion mondial 
universitar.

Din formația feminină vor mai face 
parte Mariiena Ncacșu. Gabi Gheor
ghiu, Cristina Itu, Emilia Eberle. Ma
riiena Vlădărău si Ofelia Iosub. iar 
din cea masculină Nicolae Oprescu, 
Sorin Cepoi, Mihai Borș. Aurelian 
Georgescu, Ionel Checiches si Radu 
Branca. Echipa noastră de gimnastică 
ritmică va fi alcătuită din patru spor
tive : Rodica Mazilu, Firicel Laslo, 
Carmen Coca si Mihaela Tirnoveanu.

★
Echipele românești de fotbal, par

ticipante la cupele europene initer- 
duburi, susțin astăzi meciurile-retur 
.din prima etapă a competițiilor.

în „Cupa cupelor", formația Uni
versitatea Craiova va întîlni pe teren 
p opriu, cu încețiere de la ora 15,30, 
e hipa Oiympiakos Nicosia (Cipru), 
învingători în primul joc cu scorul 
de 6—1, fotbaliștii craioveni sînt 
practic calificați în turul următor 
al competiției.

în

TENIS
Campionatele republicane de tenis 

au continuat marți pe terenurile clu
bului sportiv „Progresul" din Capi
tală. Iată principalele rezultate înre
gistrate : masculin : D. Hărădău — 
Florin Segărceanu 6—1, 6—2. 3—6, 
6—1 ; Traian Marcu — C. Curcă 6—0, 
6—2, 6—3 ; feminin : Florența Mi
hai — Mariana Hadgiu 6—1. 6—3 ; 
Mariana Simionescu — Cosmina Po
pescu 6—1. 6—0 ; Lucia Romanov — 
Camelia Chiriac 4—6. 6—2. 6—3 ; Ma
ria Romanov — Ana Breda 6—1, 6—1.

Reprezentanita țării noastre 
„Cupa campionilor europeni", echipa 
Dinamo București, va susține o 
partidă dificilă la Madrid, cu forma
ția spaniolă Atletico, pe care în 
meci-tur a învins-o cu scorul de 2—1.

In „Cupa U.E.F.A.", A.S.A. Tg. 
Mureș va juca la Atena în compania 
formației locale A.E.K. Primul meci 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 in 
favoarea echipei mureșene. în cadrul 
aceleiași competiții, la București, 
echipa Steaua va da replica echipei 
spaniole 
căreia a 
cu 1—5.
stadionul 
începere

va Începe la Londra meciul 
dintre echipele feminine ale

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Deșteaptă pămlntu- 

lui", de Victor Ion Popa
10,45 Muzeul Stork — Ulm documentar
11,00 Melodii populare
11,25 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
11.55 Telex
12.00 - ‘ -
14,50
14.55

închiderea programului
Telex
Fotbal : Steaua — C.F. Barcelona, 
meci retur In „Cupa 
Transmisiune directă de 
nul Steaua. In pauză : 
Pronoexpres

19.45 Teleșcoală 
17.05 Clntece patriotice 
17,15 Din țările socialiste
17.25 „Clntarea României". Laureațl al 

festivalului
18,00 Forum cetățenesc
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grlcultură
19.00 Telecronlca pentru pionieri
19,20
19.30
19.50
20.00
20.25

U.E.F.A.". 
la stadio- 
Tr agerea

1001 de seri
Telejurnal
Tribuna experienței înaintate 
Noi, femeile !
Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" : „Șoarecele din Ame
rica". Coproducție franco-ltaliană. 
Meridiane culturale
Fotbal : Atletico Madrid — Dinamo 
București meci retur in „Cupa 
campionilor europeni". Transmi
siune directă de la Madrid. Re
priza I

23,15 Telejurnal
23,25 Transmisiunea reprizei a II-a a 

meciului de fotbal Atletico Madrid 
— Dinamo București

22.00
22,25

PROGRAMUL X

19,50
20.00
20,20

Tribuna experienței înaintate 
Agenda culturală a Capitalei 
întîlnire cu soprana Bogna So- 
korska (R. P. Polonă)
Reportaj de scriitor20.40

21,00 Sentimentul de țară. Versuri In 
lectura autorilor

K.1S Telex
21,20 Documentarul românesc : Ritmuri 

In pictură ; Mărturii din „Tara da 
piatră"

21.40 Bijuterii muzicala
22,05 Pagini de umor

C.F. Barcelona, in fața 
pierdut, în primul meci, 

Partida se va disputa pe 
„Steaua" din Capitală, cu 

de la ora 15.

(Urmare din pag. I)

se concentrează și se con
sumă in tradiții si obișnu
ințe noi. Intr-un singur 
cincinal se face mai mult 
decît în trei decenii. într-un 
singur an se aplică mai 
multe procedee tehnice și 
invenții decit într-un secol. 
O continuă stare -de febră, 
de luptă pașnică se resim
te pe toate fronturile. în 
birourile vibrînd sub pu
terea motoarelor se ela
borează complexa strate
gie a combinatului. Pe pe
reți nu sînt tablouri cu 
flori, cu scene calme de 
familie, ci furnale, mo
toare. peisaje de otelării 
învăpăiate, mașini în acti
vitate trepidantă. Totul 
este menit să hrănească 
clocotitoarea imaginație și 
să stimuleze energiile da
torate 
oaselor 
nicii.

Uzină 
ța . produce 
realizează pompe și uti
laj chimic, cizelează mo
toarele diesel-feroviare în 
game de o largă varie
tate, dar mai ales se dis
tinge prin turbinele si a- 
gregatele hidroenergetice. 
Vorbind despre trecutul ei. 
Reșița se socotește bătrî- 
nă. Dar cită infuzie de ti
nerețe în anii socialismu-

otelului si ingeni- 
alcătuiri ale teh-
a uzinelor, Reși- 

laminoare,

Vineri 
revanșă __ __ ____ ______ _
României si Angliei. Se vor executa 
în concurs toate exercițiile liber alese 
și impuse, prevăzute în programul 
campionatelor mondiale din 1978 si 
in cel olimpic din 1980.

Echipa României va fi alcătuită din 
gimnastele care s-au distins recent la 
Universiadă — Alina Goreac. Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă. Rodica 
Sabău — precum si din mai tinerele 
sportive Mioara Stanciu (Dinamo), 
Dumitrița Turner si Mirela Oancea 
(ambele de la binecunoscuta unitate 
școlară din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej).

Iată unde poate duce jocul rezul
tatelor si al surprizelor : două din
tre învingătoarele senzaționale din 
prima zi 
la fel de 
în ajun 1 
cute în 
Poloniei 
U.R.S.S.) _ ....
decît 2—3 cu echipa R.D. Germane 
(care, la rîndu-i. pierduse cu 1—3 
în fata formației Cehoslovaciei), e- 
chipa Finlandei (3—1 cu Ungaria) a 
fost întrecută (2—3) de echipa Ita
liei. Si exemple mai sînt in ambele 
grupe masculine, 
feminine se pare 
că ierarhia pre
stabilită de com
petițiile anterioa
re nu va fi bul
versată nici do 
data aceasta.

In ceea ce ne privește, luni seara 
am asistat în orașul Turku la im
portanta confruntare a fetelor noas
tre cu puternica echipă cehoslovacă 
— pe care o învinseseră cu 3—0 la 
Constanța, dar în fața cărora pierdu
seră cu 0—3 la Universiadă. Ora tîr- 
zie la care s-a Încheiat partida (3—2 
pentru Cehoslovacia) ne-a determi
nat să răminem datori cu amănun
tele. Voleibalistele noastre au intrat 
pe teren cam timorate si. pînă să se 
dezmeticească, au si pierdut două 
seturi (la 8 și la 10). De aici, de la 
0—2 la seturi, a început însă- o pu
ternică ofensivă a echipei noastre 
care, printr-o ambiție si o dăruire 
exemplare, au cîstigat. setul al treilea 
cu 15—9. în al patrulea set, Maria 
Enache, Constanta Bălășoîu. Mariana 
Ionescu. Irina Petculet. Doina Rusu 
și Ioana Siclovan (a mai jucat și Li
liana Pasca). încurajate si aplauda
te frenetic de publicul din Turku, au 
ajuns pînă la 12—11. s-au văzut a- 
pol conduse cu 12—14. dar au for
țat finalul si au reușit 16—14. în se
tul decisiv, al cincilea. au schimbat 
terenul cu avantaj (8—3). au avut 
si 9—3, dar oboseala recuperărilor de 
pînă atunci si o serie de greșeli in
dividuale repetate le-au dat parte-

au fost învinse a doua zi 
neașteptat cum învinseseră, 
Este vorba de cele petre- 
turneul masculin : echipa 
(în prima zi 3—1 cu 
n-a reușit apoi mai mult

Numai in grupele

nerelbr de ioc (mai viguroase, mai 
rezistente fizic si psihic) posibilita
tea să învingă la 13 și să ciștige o 
partidă de mare luptă si de mare 
spectaculozitate care a încîntat pu
blicul.

Marți. în a treia zi a competiției, 
reprezentativa noastră masculină 
(pînă atunci 2—3 cu Italia si 3—0 cu 
Franța) a jucat în compania forma
ției Iugoslaviei (3—1 cu Franța si 
0—3 cu Ungaria). Era al cincilea meci 
cu acești parteneri in anul 1977. toa
te cele patru precedente fiind cîști- 
gate de noi. Totuși, o partidă oficia
lă. în fata unor

CORESPONDENTA 
DIN HELSINKI

i

voleibaliști distinși 
cu bronz la tre
cutele ..europene" 
din 1975. trebuia 
tratată ca atare. 
Echipa noastră 
tricoloră a învins 
cu 3—1 (15—13,

14— 16. 15—10, 15—4), dar a în
tâmpinat o rezistentă mai mare de
cit arată scorul. Mai ales in cel 
de-al doilea set cînd (deși au con
dus cu 10—3. 13—4 și 14—8) ai noștri 
n-au putut 
sărilor care 
în serie ale 
făcut punct ....................
setul cu 16—14. Victoria este ded 
prețioasă si ne menține in prim- 
planul disputei pentru calificarea in 
semifinale. Important este că repre
zentativa noastră masculină joacă a- 
cum mai dezinvolt, mai ambițios si 
că jocul merge mai bine. Chiar dacă 
Mășcăsan s-a accidentat la mină, iar 
Dumănoiu nu intră deloc în formă, 
formula cu ridicătorul Chis si tră
gătorul Țerbea se dovedește bună. 
Partidele de azi (cu Ungaria) și mii- 
ne (cu Finlanda) pot arăta adevăra
tul potential al băieților noștri. Să 
avem încredere în ei.

Tot aseară, la Turku, 
echipa noastră feminină, 
nia echipei Ungariei. Din nou a con
dus (2—1 la seturi : 7—15. 15—9,
15— 3) și din nou a fost infrintă pen
tru că a Dierdut apoi două seturi 
(8—15. 7—15). Ea a ieșit astfel din 
cursa pentru calificare.

infringe dîrzenia adver- 
— profitind de greșelile 
lui Dumănoiu — au re- 
duoă punct. însusindu-si

Cerul și Adriatica 
par două oglinzi la 
fel de albastre la Ri
jeka, Orașul si*a urcat 
casele pe stînci abrup
te pentru a-si vedea 
mereu chipul în mare, 
si-a construit străzi si 
șosele, ce coboară in a- 
ceeași albie spre mare, 
iar oamenii săi. cărora 
le place să spună că 
trăiesc în „portul por
turilor". i-au ales ca 
emblemă o navă.

într-adevăr. în. 
de după eliberare, 
jelea a devenit 
mai mare port al 
goslaviei 
prietene, 
poarele nu numai 
sesc sau oleacă, ci se 
si „nasc" si cunosc 
botezul apei, odată cu 
pocnetul traditional jal 
sticlei de 
Șantierul 
cresteut ca 
geamăn al 
conferind o 
sonalitate așezării du
rate cu șapte secole in 
urmă. Purtînd simbo
lic numele de ..3 Mai", 
ziua izgonirii din oraș 
a cotropitorilor fasciști, 
șantierul unde se con
struiau doar vase 
pescărești lansează azi 
mari nave, atit pen
tru flota iugosla
vă. cît și pentru firme 
din numeroase țări, 
inclusiv cu tradiție în
delungată in domeniul 
construcțiilor navale, 
ca, de pildă, Anglia, 
Suedia. Polonia.

— Din 1954 — spu
nea Iosip Stankovici, 
conducătorul colectivu
lui pentru pregătirea 
si dezvoltarea produc
ției — numărul va
poarelor construite la 
noi s-a dublat, iar to- 
naiul lor a crescut de 
20 de ori. Cifrele 
vorbesc în graiul lor, 
lapidar, despre progre
sele înregistrate. Ur
mărim cu deosebit in
teres. de cite ori ne 
parvin știri, cursele 
vaselor comerciale ro
mânești „Dobrogea" și 
„București", care au 
cunoscut „sărutul apei" 
în anii 1961—1962. la 
Rijeka, marcind înce
putul unei colaborări 
trainice dintre șantie ■ 
rui naval și uzina de 
motoare diesel-elec- 
trice „3 Mai" cu uni
tăți economice din 
România. colaborare 
rodnică, reciproc a- 
vantaioasă. purtînd 
pecetea prieteniei ce 
leagă țările si popoa
rele noastre prietene.

...Prietenie, colabo
rare rodnică. Sînt cu
vinte care au revenit 
deseori in discuțiile 
cu gazdele de la „3

vecine 
unde

anii 
Ri
ce! 
Iu- 

sl 
va- 
so-

șampanie, 
naval a 
un frate 

portului, 
nouă per-

a jucat Și 
în comna-

G. M1TRO1
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Mai", ca. de altfel, 
pretutindeni in Iugo
slavia frățească, cuvin
te pronunțate cu tonul 
firesc al unor oameni 
pentru care ele nu 
constituie nicidecum 
abstracții. Iuita Tero- 
vici. secretarul comi
tetului Uniunii Comu
niștilor din .Iugoslavia 
de la acest prestigios 
complex, este unul 
dintre aceștia. Omul 
înalt. în plină putere 
a vîrstei. zgîrcit la 
vorbă, explică că Ri
jeka a devenit în ul
timii ani al doilea 
oraș ca mărime, dar 
primul în ce privește 
ritmul de dezvoltare 
economică din Croa
ția. El expune în a-

Polimrat si Andria 
Stanici, brigadierii Io- 
sip Biondici și Ivan 
Duimovic, Emil Ruzici, 
montor cu înaltă cali
ficare. Toți au fost sau 
vor pleca în România 
— ni se spune — in 
cadrul obișnuitelor de
plasări ale muncitori
lor și specialiștilor 
români și iugoslavi, 
în interesul bunului 
mers al cooperării.

Despre fructuoasa 
colaborare economică 
româno-iugoslavă ne-a 
vorbit 
pitala 
Vidak 
tar al 
mice

însemnări

de călătorie

mănunt sarcinile asu
mate de comuniști în 
pregătirea dezbateri
lor din organizațiile 
de partid, premergă
toare celui de-al XI- 
lea Congres al U.C.I., 
dezbateri menite să 
continue analiza te
meinică a succeselor 
Si a posibilităților de 
a munci mai bine, in 
cadrul sistemului de' 
autoconducere, pen
tru a asigura crește
rea producției și a 
productivității muncii, 
ridicarea eficientei e- 
conomice.

— Aici se constru
iesc și motoarele die- 
sel-electrice solicitate 
de șantierele navale 
din România. spune 
la un moment dat in
terlocutorul. oprindu- 
se într-o hală spați
oasă. dotată cu utila
je moderne, cu ajuto
rul cărora s-au creat 
și motoare de 17 400 
CP.

Priviți, pe bancul 
de probă se află 
al zecelea dintre mo
toarele comandate de 
România, iar următo
rul. vedeți, e pregătit 
să Ie urmeze în cu- 
rind.

Urmărim munca e- 
chipei, Pe un mare 
eșafodaj, inclusiv că 
înălțime, unii lucrea
ză parcă la nivelul 
primelor etaje ale unui 
bloc, alții la mezanin. 
Cu toții controlează 
atent uriașa inimă 
metalică a viitoarei 
nave care va brăzda 
mările si oceanele lu
mii. avind pe catarg 
tricolorul nostru. Sînt 
șefii da lucrări Slavco

pe larg, în ca
târii prietene, și
Mandic, secre- 
Camerei Econo- 
a Iugoslaviei.

„Cunoașteți bine — 
spunea el — că. bazîn- 
du-se pe conlucrarea 
strinsă, prietenească 
dintre partidele si gu
vernele țărilor noastre, 
schimburile economi
ce sint în continuă as
censiune, ridicindu-se 
azi la aproximativ 500 
milioane de dolari. 
Peste scurtă vreme. în 
1980, pe baza înțelege
rilor convenite între 
tovarășul Iosip Broz 
Tito și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va
loarea acestora se va 
dubla. Este o expresie 
a colaborării active, 
în forme noi. dintre 
două state vecine, care 
construiesc socialis
mul. a faptului că 
schimburile noastre e- 
conomice merg pe o 
linie sănătoasă, cu 
perspectiva clară".

...Dacă cineva doreș
te să plece cu avionul 
la Rijeka poate a- 
junge la aeroDort stră
bătând străzile orașu
lui tăiate în stîncă și 
urcînd apoi pe un vas 
pentru a saluta din 
nou matca orașului — 
marea. In drum ne-am 
oprit la skupstina din 
localitate. Pe zidul ei, 
pe o placă memorial ă 
sînt încrustate, simbo
lic. numele narii - 
zanilor-eroi — sîrbi, 
croati. sloveni, italieni 
— care au luptat pină 
la sacrificiul suprem, in 
anii celui de-al doilea 
război mondial. împo
triva hitleriștilor. Jert
fa lor de sînge a pus 
temelia de azi a „por
tului porturilor", a în
crederii oamenilor în 
viitor, în rodnicia co
laborării active a po
poarelor libere și in
dependente pentru e- 
dificarea vieții noi. In 
mod firesc deci, 
„nava" de pe emblema 
orașului a arborat ca 
pavilion Prietenia.

Al. POPESCU

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 sep

tembrie și 1 octombrie. In țară : Vre
mea va fl deosebit de rece în primele 
zile, mai ales în regiunile din nordul 
și estul țării. Apoi vremea va intra în- 
tr-un proces lent de încălzire. Cerul 
va ti variabil, înnorări mai accentuate

se vor produce în sudul țării unde, 
izolat, va ploua slab. Vînt în general 
slab. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 6 grade, izolat mai 
coborite in depresiuni șl in nordul ță
rii, iar maximele vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, condițiile atmosferice vor 
fi favorabile producerii brumelor în 
cea mai mare parte a târli. în regiu
nile din nordul țării, pe alocuri, con
diții de îngheț la sol. In București : 
Vreme rece, îndeosebi la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. Vint 
slab. Temperatura ușor variabilă.

lui I In mai puțin de două 
decenii a instalat lanțuri 
de turbine pe Bistrita-aval, 
pe Argeș, pe Someș, dar 
mai ales în vîltorile Dună
rii, la Porțile de 
de mii, milioane 
tere se nasc pe 
murile Bîrzavei. 
reporterii, asa 
oțelarii, care împletesc ex
presiile tehnice cu figurile 
de stil. Ei au construit 
inimi de oțel și au făcut 
să pulseze în toate conduc
tele țării, energii imense. 
Ei fac legătura dintre for
țele naturii si forțele ghi
dului. unlndu-le prin sub
tilele și robustele lor a- 
gregate. Nicăieri, 
n-am văzut pe un . 
mai restrîns mai multi 
specialiști și mai de preț 
utilaje decît cele folosite 
de uzinele Reșltei.

Intr-o sală de expoziție, 
proiectantii au organizat O 
retrospectivă, și-au pre
zentat operele în minia
tură. Serii complete de 
turbine, boghiuri, albume 
cu secțiuni de motoare. 
Aici s-a elaborat concep
ția utilajelor necesare tre
cerii apelor României în 
sistemul industrial. Toate 
sculpturile metalice, crea
ții ale gîndirii tehnice pro
prii, sînt unicate. Fiind 
utile, ele sînt In chip ne
cesar și frumoase. Âu în-

Fier. Sute 
de cai pu- 

hipodro- 
Așa spun 

afirmă și

poate, 
spațiu

fățișărl de vietăți marine, 
de păsări sau de pietre în
delung șlefuite. Nimic de 
serie, totul purtînd marca 
originalității și concentrînd 
fantezia si talentul unor 
specialiști ca Gheorghiță 
Leonida. Vladimir Vidraș- 
cu și Iacob Voia. Carol 
Lupșiasca. loan Schmuttzer. 
Dumitru Onea si Toader

nervuri, turnată în fontă 
specială. cu forme cilin
drice, prismatice. drept
unghiulare, o adevărată 
arhitectură demnă de un 
artist modern), urmărim 
formele de stabilopozi, so
clurile colosale. spre a 
nota din nou numele celor 
ce izbutesc să transpună 
ideea in forme esențiale,

succesiv din generație în 
generație, cu ecouri în toa
te celelalte centre siderur
gice ale României, indiso
lubil legate de cetatea- 
mamă. Mașinile moderne 
au pretins oameni moderni, 
agregatele savante au ce
rut cadre cu pregătire uni
versitară. Dacă în epoca 
prelucrării rudimentare a

lor lucram și eu aici. După 
terminarea studiilor am 
fost angajat ca inginer e- 
nergetic la laminoare, la 
vechea otelărie. la noua 
oțelărie. la reconstrucție, la 
proiectări. Apoi. după 
ce-am urmat cursuri de 
specializare, am creat pri
mul nucleu de informati
că. pregătind colectivul

BIOGRAFIA RESITEI
a J

Cucoș. El se înscriu si cu 
propuneri de invenții, cu 
aporturi notabile în per
fecționarea hidroagregate- 
Jor și altor dispozitive si 
motoare. Graficele arată 
evoluția, scara perfecționă
rilor. Prin îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, ma
nopera în execuția turbi
nelor a scăzut substanțial : 
s-au adus ajustări de fi
nețe, s-au propus noi dis
pozitive. Din sala de expo
ziție, trecem în hala de 
montaj. Complexitatea ope
rei proiectanților poate fi 
urmărită lesne în construc
ția motoarelor. Vedem la 
scara 1/1 puternicele pis
toane. corpul blocului mo
tor (o piesă cu multe

să toarne piese de perfor
mantă si să execute prelu
crările mecanice. Acești 
oameni se numesc Stefan 
Rigoreanu și Ion Sugovici, 
Iosif Belgras și Valentina 
Voin. iar munca lor este 
socotită aici drept o artă 
ce necesită o variată gamă 
de calități, puse de obi
cei sub semnul unui spec
tru de talente.

Noua biografie a Reși- 
ței se confundă cu în
săși biografia industriali
zării din anii socialis
mului. Ea se reflectă 
în mii de obiective de 
mare anvergură, care au 
contribuit la modificarea 
chipului tării. Ea se În
scrie ca o poveste si trece

metalelor se creau unelte 
agricole și se vorbea în sti
lul baladelor populare, azi 
oamenii vorbesc mai puțin 
pitoresc, iar terminologia 
lor capătă sonorități și e- 
couri universitare.

Ascultăm graiul celor ce 
s-ap născut în umbra la
minoare! or și s-au scăldat 
în lumina cuptoarelor Sie
mens Martin. Reșițean cu 
rădăcini străvechi. Teodor 
Turcu. directorul centrului 
de calcul, povestește firesc 
despre sine si despre Re
șița :

— Tata s-a stabilit aici 
de tînăr. Eu m-am născut 
aici. Bunicii din partea 
mamei au lucrat Ia lami
noare. în timpul vacante-

pentru introducerea calcu
latorului. Cu patru ani în 
urmă am participat la 
proiectarea centrului de 
calcul, iar după sosirea pri
mului calculator — FELIX 
C-256 — am proiectat sis
temele de urmărire a pro
ducției de laminate, de o- 
tel. de fontă, de calcar, de 
aglomerat.

Teodor Turcu 
despre „i 
despre 
torului 
sau traduce 
calculatorului 
mite", despre 
implimentare" . . ___
verifică operațiile. Un în
treg univers abstract se 
țese pe nevăzute în jurul

vorbește
.pasul de analiză", 
„pasul programa- 
care transformă 

In limbaiul 
datele pri- 

..pasul de 
prin care se

• SCRIERE MAI SIM
PLĂ. O grupă mixtă de studii, 
alcătuită din filologi chinezi și 
japonezi, cercetează posibilită
țile simplificării semnelor utili
zate în cele două scrieri. Aceas
ta ar însemna o reducere a nu
mărului de linii ce compun un 
semn. Scrierea actuală, avînd, 
în genere, trăsături comune în 
cele două limbi, își ară originile 
în scrierea folosită în timpul 
dinastiei chineze Yîn (mileniul 
II î.e.n.) ; din primul secol al 
erei noastre, ea este utilizată și 
în transcrierea limbii japoneze.

• PREVENIREA MA
LADIILOR CARDIOVAS
CULARE. In Elveția se ma
nifestă o îngrijorare crescîndă 
față de răspîndirea bolilor Car
diovasculare, de pe urma cărora 
mor anual în această țară 24 000 
de persoane. Medicii de spe
cialitate au ajuns la concluzia 
că se impune o acțiune de an
vergură In scopul prevenirii a- 
cestor maladii — infarct, angină 
pectorală, boli vasculare perife
rice, ateroscleroză cerebrală — 
îndeosebi prin promovarea unui 
mod de viață mai echilibrat și 
a unor metode noi de luptă 
contra principalilor factori de

risc. In acest scop, orașul Nyon 
a fost ales pentru a inaugura 
un amplu program de cercetări. 
In prima fază vor fi recoltate 
aici date asupra uzanțelor ali
mentare, consumului de tutun, 
activității fizice a particinantilor 
la anchetă. Apoi, timp de trei 
ani, se va desfășura o campa
nie in cadrul căreia profesori, 
dieteticieni vor căuta să convingă 
populația să se supună regulilor 
unei vieți mai raționale. Rezul
tatele obținute vor fi comparate 
cu situația din localități unde 
programul nu a fost aplicat, pen
tru a se trage concluzii. Se 
constată un mare aflux de per
soane care doresc să ia parte 
la programul de cercetări, des-

DE PREIUIINDENI
fășurat sub deviza : „Bătetl-vă 
pentru ca inima dv. să bată !"

• PRIMA 
ARTIFICIALĂ", 
rea în laborator a 
proces biochimic prin care plan
tele transformă energia solară 
In energie chimică, cu ajutorul 
moleculei de clorofilă din celu
lele lor, a constituit o preocu
pare constantă a oamenilor de 
știință. Cercetătorii americani de

„FRUNZÂ
Reproduce- 
fotosintezei,

la Laboratorul național din Ar
gonne au realizat, recent, pen
tru prima oară, o „frunză arti
ficială" capabilă să 
prima treaptă 
tosintezei : ea 
țiunea luminii 
electric foarte 
tul global al „frunzei artificiale' 
este încă scăzut, dar specialiștii 
speră într-o rentabilizare a pro
cesului în următorii

efectueze 
a procesului fo- 
produce, sub ac- 
solare, un curent 
slab. Randamen-

ani.

© CALVARUL 
ÎNSINGURAȚI. ^ndoneziâ 
care au trecut zilele 
un pod al Tamisei au fost mar
torii unei întâmplări neobișnuf-

CELOR

trecute pe

faptelor și imaginilor rea
le. Alături de frezele-por- 
tal cu comandă numerică, 
gânditoarele mașini ciber
netice amplifică pînă la 
proporțiile fabulosului po
sibilitățile de abstractizare 
și contribuie la imprimarea 
unei viteze incredibile de 
mișcare a ideilor. Omul a 
căpătat mii de ochi, mii de 
antene, mii de nervi tac
tili. mii de urechi si o pu
tere de imaginare egală cu 
inteligenta unei întregi ge
nerații.

Fenomene similare de e- 
volutie spectaculoasă se 
produc si la alte niveluri. 
Maistrul principal Gh. Pa- 
vavă. de la secția de repa
rații mașini si agregate si
derurgice. e preocupat deo
potrivă de problemele uni
versului abstract, de teh
nica evoluată. dar si de 
principiile morale 
cate în pregătirea 
tului :

— Perioada care
cut a ridicat pentru mine 
probleme deosebite pe tă- 
rim tehnic, dar si pe tărî- 
mul relațiilor umane. Am 
urmat liceul seral, școala 
tehnică de maiștri. Am co
pii. am obligații de părin
te. Dar nu numai acasă... 
Secția în care lucrez asi
gură întreținerea si repa
rarea utilajelor si în ea

imnli- 
tinere-

a tre-

predomină tineretul. Acum 
cîțiva ani organizația noas
tră de partid a lansat o 
inițiativă valoroasă : „fie
care comunist să se anga
jeze în formarea unui tî
năr". Am conceput un pro
gram care vizează preocu
pările în cadrul și în afara 
uzinei. Am constituit bri
găzi de tineret de muncă și 
educație socialistă.

Hiperbolele, viziunile fa
buloase care făceau far
mecul „povestitorilor" resi- 
țeni de odinioară au fost 
înlocuite cu expresiile pre
cise, cu conținut tehnic. In 
panorama lingvistică. în 
dicționarele particulare ale 
oamenilor se cuprind ter
meni și fenomene cu totul 
inedite. Odată cu locomo
tivele cu aburi au trecut la 
muzeul literaturii populare 
și faptele, expresiile Reși- 
tei de 'altădată.

Acum. în cincinalul mar
cat de revoluția tehnico- 
Stiintifică. „bătrîna" Reșită 
se înscrie cu noi perfor
mante si cu noi premiere. 
Ea cere, de pildă, „ieșire 
la mare", ca aliat al șan
tierelor navale de pe lito
ral. Cucerind riurile. cuce
rind fluviul, punînd stăpî- 
nire pe căile feroviare. 
Reșița tine să cucerească, 
prin motoarele sale, si căile 
maritime.

te. Din mulțime s-a desprins un 
tânăr care, urcîndu-se hotărit pe 
parapet, s-a aruncat în apele 
fluviului înainte ca pietonii să 
poată interveni. Dar aparentul 
sinucigaș a ieșit repede la mal și 
s-a îndreptat spre alt pod. repe- 
tînd saltul. în acea zi, tînă- 
rul. in vîrstă de 19 ani. s-a 
aruncat în Tamisa de pe 28 de 
poduri. După cum a explicat el 
privitorilor, prin gestul său, tâ
nărul, care nu avea pe nimeni a- 
propiat pe lume, a vrut să atra
gă atenția opiniei publice asu
pra soartei celor Însingurați, a- 
supra nepăsării față de semeni 
într-o societate în care domină 
banul și lupta pentru Înavuțire.

AGA-
Maestra
polițist,
Agatha 

în

a romanului
engleză 

fost ea însăși, 
jumătate de secol,

• .MISTERUL 
THEI CHRISTIE, 
neîntrecută 
scriitoarea 
Christie, a 
urmă cu o
subiectul unui misterios episod : 
în anul 1926, celebra romancieră 
a dispărut fără urmă. 2 000 de 
polițiști porniți pe urmele ei 
nu au putut-o găsi. Producăto
rul britanic David Puttnam și-s 
propus elucidarea misterului — 
pe ecran, firește — cu con
cursul unor celebrități, ca de 
pildă Dustin Hoffman, Vanessa 
Redgrave și Julie Christie.
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„0. E. P. — singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinean44

Reacții în țăriie arabe
la declarațiile ministrului de externe israelian

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat rețelei ame
ricane de televiziune C.B.S.. minis
trul israeiian de externe, Moshe Da
yan. a declarat că tara sa acceptă 
participarea unei delegații arabe 
unice la Conferința de la Geneva asu
pra Orientului Mijlociu, așa cum au 
sugerat S.U.A. El a adăugat însă că 
Israelul nu va negocia ..în nici un 
caz" cu Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. Moshe Dayan a pre
cizat că Israelul dorește ca negocie- 
rile propriu-zise să se desfășoare în 
comitete formate pe bază geografică 
— cu alte cuvinte, ca Israelul să ne
gocieze separat cu fiecare din țările 
•arabe direct interesate. In.ce privește 
pi-oblema palestineană, el a spus : 
„Vrem să negociem pacea cu Iorda
nia și nu să tratăm asupra unui stat 
palestinean". adăugind că Israelul se 
opune existenței unui stat palesti
nean în Cisiordania".

★

Intr-o corespondentă de la sediul 
Națiunilor Unite din New York, a- 
genția M.E.N. informează că Ismail 
Fahmi, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Egiptului, a de
clarat că Egiptul respinge propu
nerea privind participarea unei dele
gații arabe unice la Conferința de la 
Geneva, dacă problema reprezentării 
poporului palestinean la conferință 
nu este reglementată. „Va fi total 
inutil să se formeze o delegație arabă 
unică atit timp cît Israelul persistă 
în hotărîrea sa de a îndepărta pe 
pailestineni de la negocieri", a subli
niat șeful diplomației egiptene. El a 
reafirmat poziția Egiptului, conformă 
deciziilor reuniunii arabe la nivel 
înalt de la Rabat, potrivit căreia 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei este singurul reprezentant , 
legitim al poporului palestinean.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei a reafirmat, 
în legătură cu ultima propunere ame
ricană privind participarea palesti
neană la Conferința de la Geneva, că 
O.E.P. este singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinean. „Nu
mai după ce O.E.P. va primi o invi
tație oficială pentru a participa la 
Conferința de la Geneva se vor pu
tea studia detaliile reprezentării pa- 
lestinene la aceasta", a subliniat pur
tătorul de cuvint.

DAMASC 27 (Agerpres). — Potrivit 
declarațiilor unui purtător de cuvînt 
oficial al guvernului de la Damasc. 
Siria consideră că propunerile formu
late de ministrul israelian de externe 
cu privire la reluarea Conferinței de 
la Geneva asupra Orientului Mijlo
ciu nu oferă nimic nou.

Pe de altă parte, ziarul guverna
mental sirian „Teshrin" scrie : „Re
cunoașterea de către S.U.A. a nece
sității reprezentării palestinene la 
Conferința de la Geneva sa,u la orice 
negocieri privind pacea în Orientul 
Mijlociu a fost fără îndoială un pas

Încetarea focului în sudul Libanului
BEIRUT 27 (Agerpres). — Fuad 

Boutros, vicepremier si ministru de 
externe al Libanului, a anunțat că în 
sudul Libanului a intervenit o înce
tare a focului menționează agenția 
M.E.N. El a apreciat că i s-a confir
mat că toate părțile beligerante din 
sudul Libanului au încetat focul luni 
la ora 8.00 G.M.T.

Potrivit agenției Reuter, trupele 
Israeliene dislocate în sudul Libanu
lui s-au retras în interiorul proprii
lor frontiere.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Clădi
rea care adăpostea un post de ob

„Nu există nici cea mai mică 
schimbare de poziție între ceea ce 
am acceptat astăzi si luările de pozi
ție ale primului ministru Menahem 
Begin", a subliniat ministrul israe
lian.

★
Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 

Vance, a declarat la sediul O.N.U. că 
S.U.A. „speră foarte mult ca pînă la 
sfîrșitul anului curent să fie convo
cată Conferința de la Geneva asupra 
Orientului Mijlociu". După ce și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
acceptarea de către Israel a pro
punerii americane privind partici
parea unei delegații arabe unificate 
la conferință, secretarul de stat al 
S.U.A. a arătat, pe de altă parte, că 
Israelul a adăugat condiții care „nu 
reflectă cu acuratețe opiniile noas
tre".

★

pozitiv. Dar o asemenea recunoaștere 
va rămine incompletă și nu va pu
tea yjiita la depășirea dificultăților 
din calea reconvocării Conferinței de 
la Geneva atît timp cît ea ignoră 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, care reprezintă ponorul pa
lestinean și este recunoscută de ma
joritatea statelor".

AMMAN 27 (Agerpres). — Potrivit 
agenției de presă iordaniene J.N.S., 
un purtător de cuvint al guvernului 
de la Amman a declarat că Iordania 
respinge condițiile puse de Israel 
pentru participarea unei delegații 
arabe unice la Conferința de la Ge
neva asupra Orientului Mijlociu. El 
a precizat că. după părerea guvernu
lui său. in soluționarea crizei din 
Orientul Mijlociu chestiunea dreptu
rilor naționale ale poporului palesti
nean constituie fondul problemei.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Beirut, Fuad 
Boutros, ministrul afacerilor externe 
al Libanului, a subliniat că poziția 
israeliană fată de propunerea ameri
cană privind participarea unei dele
gații arabe unice la lucrările Confe
rinței de ,1a Geneva nu constituie un 
progres pe calea instaurării păcii în 
Orientul Mijlociu.

KUWEIT 27 (Agerpres). — Abdel 
Aziz Hussain, ministru de stat și mi
nistru de externe interimar al Ku
weitului, a declarat că Kuweitul res
pinge propunerile israeliene cu pri
vire la Conferința de la Geneva asu
pra Orientului Mijlociu, pentru că 
ele ignoră faptul că O.E.P. este sin
gurul reprezentant legitim al poporu
lui palestinean.

Șeicul Khalifa Bin Hamad Al 
Thani. emirul Qatarului, a reafirmat 
hotărirea tării sale de a acorda un 
sprijin total poporului palestinean 
pînă la satisfacerea tuturor dreptu
rilor acestuia.

servație al forțelor O.N.U. din ve
cinătatea localității libaneze Khiam, 
de la frontiera israelo-libaneză. a 
fost parțial distrusă in zilele cînd 
au avut loc incidente in sudul Li
banului. prin lovituri în plin date 
de artileria israeliană — transmit 
agențiile Associated Press. Inter 
Press Service si W.A.F.A. Cei doi 
observatori O.N.U.. prinși timp de 
11 zile în bunkerul clădirii de tiru- 
rile artileriei israeliene. au reușit la 
26 septembrie să iasă de sub dări- 
mături si să părăsească postul de 
observație.

întrevedere a ministrului de externe al României 

cu secretarul general al Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— In cursul zilei de marți. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. șeful delegației române la cea 
de-a XXXII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. a avut o întreve
dere cu secretarul general al organi
zației, Kurt Waldheim.

Exprimind înalta sa apreciere pen
tru activitatea susținută Pe care 
România o desfășoară în cadrul 
O.N.U., pentru interesul pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
manifestat constant fată de organiza
ție. Kurt Waldheim a rugat să se 
transmită viile sale mulțumiri pentru 
sprijinul personal pe care șeful sta
tului român îl acordă acțiunilor 
O.N.U., se preocupă și acționează ea 
O.N.U. să dețină locui ce i se cuvine 
în viața internațională.

în timpul schimbului de păreri

Dezbaterile de
Inaugurînd luni dezbaterile de po

litică generală în cadrul celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Adunării Generale- 
a O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al Braziliei, Antonio Azeredo da Sil
veira. a afirmat că tara sa este hotă- 
rîtă să participe la eforturile ne plan 
international pentru reducerea si anoi 
eliminarea stocurilor de arme nu
cleare. El a adăugat că importanta 
reală a neoroliferării nucleare constă 
in a împiedica diseminarea armelor 
nucleare, si nu accesul la tehnologia 
nucleară în scopuri pașnice, care „nu 
trebuie supus unor restricții discri
minatorii". Pe de altă parte, vorbito
rul a apreciat că semnarea tratate-

STOCKHOLM

Colocviu asupra situației 
și perspectivelor mondiale
STOCKHOLM 27 (Agerpres). - 

Marți au început, la Stockholm, sub 
patronajul primului ministru suedez 
Thorbjoern Faelldin. lucrările coloc
viului asupra situației si perspective
lor mondiale organizat de „Clubul de 
la Rana".

Participă șefi de stat si de guvern, 
reprezentanți personali ai unor șefi 
de stat, miniștri, oameni de stiintă 
de renume mondial, reprezentînd 22 
de țări.

în calitate de reprezentant personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, din tara noastră participă 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale si politice.

PEKIN

Convorbiri 
prietenești

PEKIN 27 (Agerpres). — Ci Ten- 
kuei, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit delegația guvernamentală 
română, condusă de Cohstantm 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, care a participat la 
festivitatea inaugurării oficiale a 
noului sediu al Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Pekin.

De asemenea. Ci Ten-kuei a pri
mit delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Ion Catrinescu. adjunct 
de șef de sectie la C.C. al P.C.R., 
Si delegația ziarului „Scînteia", con
dusă de Mircea Angelescu. redactor- 
șef adjunct al ziarului.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri calde, prietenești. 

asupra principalelor probleme care 
stau în fata actualei sesiuni a Adu
nării Generale au fost relevate ca ac
țiuni pozitive readucerea în cadrul 
O.N.U. a unor probleme mari și fun
damentale ale zilelor noastre, îndeo
sebi a celor legate de instaurarea 
noii ordini economice internaționale 
și de dezarmare, si crearea condiții
lor pentru a se angaja negocieri se
rioase asupra acestora, cu partici
parea tuturor statelor ne o bază de 
egalitate. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea pe căi politice a 
tuturor diferendelor si conflictelor, cu 
deosebire a situației din Orientul Mij
lociu. folosindu-se orice împrejurare 
favorabilă realizării de progrese si 
recurgîndu-se mai mult la cadrul; pe 
care îl oferă Organizația Națiunilor 
Unite.

politică generală
lor asupra Canalului Panama consti
tuie „un pas important sore restabi
lirea justiției si respectului fată de 
toate țările, mari sau mici".

Ministrul de externe al Canadei, 
Donald Jamieson, a subliniat necesi
tatea adoptării unor modificări în 
sistemul de funcționare a O.N.U. și 
a instituțiilor specializate. în vederea 
sporirii eficientei si rolului organiza
ției internaționale. Abordînd pro
blema Orientului Mijlociu: el a re
amintit că O.N.U. a adoptat anul 
trecut nu mai puțin de 20 de rezo
luții în această chestiune, care au 
avut însă rezultate reduse.

Ministrul de externe al Norvegiei, 
Knut Frydenlund. a subliniat că din
tre punctele înscrise Pe agenda ac
tualei sesiuni două trebuie să retină 
în mod deosebit atenția participan- 
tilor — relațiile dintre țările in
dustrializate si cele în curs de dez
voltare. în contextul eforturilor de 
instituire a unei noi ordini economice 
internaționale, și aspectele dezar
mării.

Henri Simonet. ministrul de ex
terne al Belgiei și președinte in 
exercițiu al Consiliului ministerial 
al C.E.E., a menționat in intervenția 
sa că țările Pieței comune sînt hotă- 
rite să depună eforturi mai susținute 
pentru aplicarea programelor des

agențiile de presă transmit:
în capitala Cubei ®u con- 

tinuat lucrările primului Congres al 
Comitetelor de Apărare a Revoluției 
(C.D.R.) din Cuba. Salutul adresat 
congresului de Frontul Unității So
cialiste din România a fost transmis 
de tovarășul Vasile Potop, membru 
al Consiliului Național al F.U.S.

Pytmul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jânos Kâdăr, a primit 
delegația C.C. al P.C. Portughez, 
condusă de Octavio Pato, membru ai 
Comisiei Politice a C.C. al P.C.P., 
care întreprinde o vizită în R.P. Un
gară. Au fost examinate probleme 
ale oolaborării dintre cele două 
partide, precum și chestiuni actuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Convorbiri
cane. PrimuI

anglo-ameri-
ministru britanic,

James Callaghan, a primit Pe con
silierul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale. 

tinate să răspundă nevoilor ță
rilor în curs de dezvoltare. 
Reamintind principiile de bază ac
ceptate de țările C.E.E. în vederea 
unei reglementări negociate a con
flictului din Orientul Mijlociu, vor
bitorul a afirmat că reprezentanții 
părților în conflict, inclusiv cei ai 
poporului palestinean, trebuie să par
ticipe la negocieri- într-o manieră 
adecvată, ce urmează a fi definită 
prin consultări intre toți cei intere
sați. In cadrul unei reglementări de 
ansamblu, a precizat el, „Israelul 
trebuie să fie gata să recunoască 
drepturile legitime ale poporului pa
lestinean, iar partea arabă trebuie să 
fie gata să recunoască dreptul Israe
lului de a trăi în pace, in interiorul 
unor frontiere sigure și recunoscute" 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru ac
cesul în mod egal al tuturor țărilor 
la toate formele de tehnologie nu
cleară civilă.

Ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a prezentat poziția 
țării sale asupra principalelor pro
bleme înscrise pe agenda sesiunii 
O.N.U. Referindu-se la necesitatea 
continuării procesului de destindere, 
el a arătat că sînt necesare îmbogă
țirea acestui proces cu noi inițiative 
și atragerea, pe această cale, a tot 
mai multor state, „intr-un cuvînt, 
asigurarea a tot ceea ce poate fi ca
lificat drept materializarea destinde
rii". Scoțînd în evidență rolul impor
tant ai O.N.U., el a relevat, că „toate 
statele membre ale organizației, in 
ciuda diversității pozițiilor și opinii
lor lor, sînt ehemate să depună efor
turi pentru adincirea și consolidarea 
destinderii".

Abordind problemele dezarmării si 
amintind de propunerile sovietice in 
acest sens, vorbitorul a exprimat a- 
precierea că „pentru obținerea unor 
rezultate concrete în sfera dezarmă
rii se impune mobilizarea eforturilor 
tuturor statelor lumii".

Ministrul de externe al U.R.S.S. a 
arătat. în continuare, că țara sa va 
acționa și in viitor în direcția edifi
cării în Orientul Mijlociu a unei păci 
durabile, care să nu afecteze dreptu
rile legitime si interesele vreunui 
popor sau stat din această regiune 
Relevînd necesitatea retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, 
vorbitorul s-a pronunțat pentru re
luarea grabnică a lucrărilor Confe
rinței pentru pace de la Geneva, cu 
participarea pe bază de drepturi de
pline a tuturor hărților interesate, 
inclusiv a reprezentanților Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Zbigniew Brzezinski. Au fost exami
nate probleme internaționale majore, 
inclusiv situația din Orientul Mijlo
ciu.

La Tîrgul internațional de 
la Oklahoma City (statul ame- 
rtean Oklahoma). România este repre
zentată de 16 întreprinderi de comerț 
exterior. în special cu produ
se din domeniile construcțiilor 
de mașini, industriilor chimică si 
alimentară. Pavilionul românesc sa 
bucură de o mare afluență de vizita
tori din rindul publicului și al oame
nilor de afaceri.

Act terorist în Spania. 
Un căpitan al politiei spaniole a fost 
ucis la Madrid, a anunțat agenția 
C.I.F.R.A. în legătură cu acest asa
sinat a fost declanșată o amplă ac
țiune polițienească. Asasinarea a fost 
condamnată imediat atît de partidul 
de guvernămint. Uniunea Centrului 
Democratic, cît si de partidele din 
opoziție. Partidul Comunist din Spa-

U. R. S. S,

Comisia constituțională a aprobat 
proiectul Constituției

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 
septembrie a avut loc la Kremlin 
ședința Comisiei constituționale, care 
a examinat bilanțul activității comi
siei și proiectul Constituției U.R.S.S., 
cu propunerile și amendamentele 
avansate în cursul dezbaterii publice 
a acestui proiect — informează a- 
genția T.A.S.S.

A luat cuvînbul Leonid Brejnev,

ZAGREB

A 40-a aniversare a creării 
Uniunii Comuniștilor din Croatia

BELGRAD 27 (Agerpres). — La 
Zagreb a avut loc marți o sesiune 
specială a Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Croația, cu 
ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
creării Uniunii Comuniștilor din 
Croația, marcind in același timp 40

Congresul Partidului 

Socialist din Japonia
La Tokio s-au deschis lucrările 

celui de-al 41-lea Congres al Parti
dului Socialist din Japonia, cea mai 
mare formație politică niponă de 
opoziție, care dispune în cele două 
camere ale Dietei de 179 mandate.

Pe agenda dezbaterilor figurează 
analiza rezultatelor alegerilor gene
rale din decembrie 1976 și a celor 
pentru Camera Consilierilor, din iu
lie 1977. programul de schimbări în 
cadrul partidului, precum si progra
mul de acțiune pe următoarele 12 
luni. Delegații la congres vor realege 
organele de conducere ale partidului.

Tomomi Narita, președintele P.S.J., 
a arătat in cuvîntu] său că și-a pre
zentat demisia din funcția de pre
ședinte al partidului, asumîndu-și 
responsabilitatea pentru rezultatele, 
considerate nesatisfăcătoare, obținute 
de socialiștii niponi la cele două scru
tine majore. El a cerut socialiștilor să 
depună eforturi pentru întărirea uni
tății din cadrul P.S.J.

nia a propus organizarea unei de
monstrații de masă comune împotri
va terorismului.

La Geneva au ,ost reluate 
convorbirile dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. referitoare la o 
inițiativă comună în Comitetul pen
tru dezarmare privind interzicerea 
armelor chimice.

Reuniune C.E.E. Miniștrii ®- 
griculturii din țările Pieței comune 
s-au reunit la Bruxelles pentru a 
analiza unele probleme referitoare la 
pescuitul în Marea Nordului. în li
mita de 200 de mile, zonă rezervată 
țărilor C.E.E. S-a hotărit prelungirea 
cu încă o lună a interzicerii pescui
tului heringilor, spre a permite re
constituirea stocurilor. 

Date șl rapoarte oliciale consemnează înrăutățirea situa
ției economice în țările occidentale 

ȘOMAJUL ȘI INFLAȚIA 
DIN NOU ÎN CREȘTERE

președintele comisiei, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Comisia constituțională a hot.ârît 
să aprobe proiectul Constituției 
U.R.S.S. cu precizările, completările 
și amendamentele introduse și să 
prezinte proiectul spre examinare 
Prezidiului Sovietului Suprem.

de ani de cînd președintele Tito se 
află în fruntea partidului comuniști
lor iugoslavi. La sesiune a rostit o 
cuvîntare Iosin Broz Tito. președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslaviș.

„Lupta pentru eliberarea
Namibiei a intrat

Intr-o etapă decisivă*4
Reuniunea C.C. al S.W.A.P.O.
Recent »-a desfășurat o reuniune 

a Comitetului Central al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). In cadrul lucrări
lor s-a subliniat că lupta pentru eli
berarea Namibiei a intrat într-o 
etapă decisivă. Denuntînd intensifi
carea de către trupele de ocupație 
sud-africane a represiunilor împo
triva populației namibiene, condu
cerea S.W.A.P.O, a arătat că o regle
mentare negociată a problemei Na
mibiei nu poate fi realizată decit pe 
baza retragerii totale a forțelor ar
mate ale regimului de la Pretoria de 
pe teritoriul namibian.

Comitetul Central al Organizației 
Poporului din Africa de SudțVest 
și-a reafirmat hotărirea de a conti
nua și intensifica lupta armată de 
eliberare, apreciind că aceasta este 
singura modalitate de a pune capăt 
ocupării ilegale a teritoriului Nami
biei.

0 nouă victimă a

represiunilor polițienești in 

Republica Sud-Africană
PRETORIA 27 (Agerpres). — Un 

tînăr de culoare sud-african a fost 
ucis luni de poliția regimului de la 
Pretoria în apropiere de King Wil
liam’s Town, în cursul unor inci
dente provocate de forțele de repre
siune rasiste. După cum informează 
agențiile internaționale de presă, po
lițiștii sud-africani au deschis focul 
la Dimbaza și Ginsberg împotriva 
grupurilor de tineri care au partici
pat la funeraliile militantului de cu
loare Steve Biko, protestînd împo
triva regimului de apartheid și a se
gregației rasiale.

Poliția sud-africană a arestat 90 de 
tineri africani din orașele-satelit ale 
localității Port Elizabeth, după ce e- 
levii și studenții nu s-au prezentat la 
cursuri în semn de protest față de 
sistemul discriminatoriu aplicat in 
învățămînt.

UN IMPERATIV EVIDENȚIAT CU PUTERE ÎN CADRUL SESIUNII JUBILIARE

A CONFERINȚEI GENERALE A A. I, E. A.

ENERGIA ATOMICĂ -IN FOLOSUL 
PROGRESULUI TUTUROR NAȚIUNILOR

Capitala Austriei găzduiește, tnce- 
pind de luni, lucrările sesiunii jubi
liare a Conferinței generale a Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică, la care participă reprezen
tanți din circa 100 de state ale lumii, 
printre care si România. Marcind 
aniversarea a două decenii de la 
crearea agenției, actuala sesiune 
readuce în atenția comunității inter
naționale complexa problematică po
litică, economică si tehnico-științifică 
a utilizării energiei nucleare în sco
puri pașnice, in beneficiul tuturor 
națiunilor.

Dincolo de caracterul său festiv, 
de prilejul propice pe care il oferă 
pentru evaluarea drumului parcurs 
în dezvoltarea aplicațiilor -pașnice 
ale atomului, îndeosebi a energiei 
nucleare, actuala sesiune este che
mată să contribuie la reafirmarea și 
stimularea voinței politice a statelor 
membre, si în primul rind a celor 
cu un important potențial nuclear, 
de a acționa, potrivit angajamente
lor consimțite prin insusi statutul 
A.I.E.A., în vederea transpunerii in 
viată a obiectivului suprem al orga
nizației, si anume, acela „de a depu
ne eforturi pentru a grăbi si a face 
să crească contribuția energiei ato
mice pentru pace, sănătate si pros
peritate în lumea Întreagă".

Importanța acordată de România 
socialistă Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, sprijinul 
constant în înfăptuirea telurilor ei 
si-au găsit o strălucită expresie în 
Mesajul adresat conferinței generale 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, me
sa! ascultat cu deosebit interes si sa
lutat cu vii aplauze de cei pre- 
zenti. Bogăția de idei a mesajului, 
sublinierea expresă a rolului științei 
si tehnologiei moderne, inclusiv a 
celei nucleare, în dezvoltarea națiu
nilor, a necesității asigurării accesu
lui neîngrădit al tuturor statelor la 
aplicațiile pașnice ale energiei nuclea
re si dezvoltării unei largi cooperări 

Internaționale In acest scop, a înfăp
tuirii dezarmării generale, si in pri
mul rînd a celei nucleare, relevarea 
răspunderilor deosebite ce revin 
A.I.E.A. in aceste domenii s-au im
pus atenției generale prin stricta lor 
fundamentare pe realități si principii 
verificate de viață, prin viziunea lor 
de largă perspectivă.

La această oră. mesajul președin
telui Republicii Socialiste România, 
împreună cu mesajele adresate de 
șefii altor state — reunite intr-un 
document oficial al conferinței gene
rale — se află ne masa de lucru a 
fiecărei delegații, a conducerii agen
ției, la cunoștința opiniei publice. 
Aceasta contribuie în mod deosebit 
la crearea unei atmosfere de lucru 
în cadrul conferinței, pentru abor
darea temeinică a problemelor actua
le si de perspectivă ale utilizării paș
nice a atomului.

Retrospectiva ultimelor două de
cenii, așa cum a reieșit din primele 
luări de cuvînt din cadrul sesiunii, 
atestă evoluția rapidă, îndeosebi a 
energeticii nucleare, propulsată fiind 
de evaluarea realistă a resurselor 
clasice — inegal răspîndite si tot 
mai scumpe — a nevoilor mereu 
cresdnde de energie. Se știe că 
cerințele de energie au fost esti
mate la aproximativ 6 miliarde 
ton.e-echivalent petrol în 1977. la 
12—18 miliarde la sfîrșitul acestui 
veac si 50 miliarde la jumătatea ce
lui viitor. Or. potrivit analizei date
lor actuale, dună cum sublinia în 
cuvîntarea sa si directorul general al 
agenției, „singura sursă nouă de 
energie disponibilă pentru a fi utili
zată imediat este energia de origine 
nucleară". Asa se face că. îndeosebi 
In ultimii ani. tot mai multe state 
au trecut la construirea de centrale 
nucleare,, al căror număr se cifrează 
deja la aproximativ 200, amplasate In 
19 tari, inclusiv trei în curs de dez
voltare. Dacă în prezent energia de 
origine nucleară deține o pondere 

încă modestă în totalul energiei elec
trice mondiale si de numai 1 la sută 
în aceea produsă în țările in curs de 
dezvoltare, ponderea sa Dină in anul 
2000 urmează să crească în ansam
blu pînă la circa 35 la sută. Efectele 
binefăcătoare ale energiei de origine 
nucleară asupra situației energetice 
si financiare mondiale sînt lesne de 
înțeles, dacă se are în vedere că 
fiecare capacitate nucleară de 
1 000 MW construită în prezent este 
în măsură să economisească peste 30 
milioane tone petrol oină la sfîrsitul 
secolului, că, chiar potrivit celor mai

Corespondență din Viena

moderate estimări privind capacitatea 
nucleară ce urmează a fi instalată 
pînă in anul 2000. aceasta va permite 
totuși economisirea a peste jumătate 
din producția mondială actuală de 
petrol.

Se înțelege că înfăptuirea oricăror 
programe naționale de dezvoltare a 
energeticii nucleare nu se poate baza 
decît pe efortul material si uman 
propriu al fiecărui popor. Cu toata 
acestea, simpla evocare a evoluției 
energeticii nucleare în ultimele de
cenii. a perspectivelor creșterii sale 
rapide în perioada următoare — a 
interesului unui număr mereu mai 
mare de țări de a beneficia de avan
tajele acesteia, fără a mai vorbi de 
aplicațiile, devenite clasice, ale ener
giei nucleare in agricultură, hidro
logie, medicină si alte sectoare ale 
vieții economice si sociale — este 
suficientă pentru a sugera însemnă
tatea majoră a cooperării internațio
nale în acest domeniu. în care trans
ferul de tehnologii, instalații si mate
riale nucleare este mai necesar ca 
oriunde.

Desigur, la acest jubileu A.I.E.A. 

prezintă un bilanț pozitiv, de numele 
său fiind asociate multe din progre
sele obținute in rindul statelor mem
bre, îndeosebi in cele in curs de dez
voltare. Este edificator în acest sens 
să amintim, spre exemplu, că in 20 
de ani A.I.E.A. a acordat asistență 
tehnică sub formă de echipamente, 
experți si formarea de cadre națio
nale in valoare de peste 80 milioane 
dolari. XSe poate afirma că însăși 
agenția a cunoscut în aceste două 
decenii o semnificativă evoluție, nu
mărul membrilor organizației cres- 
cînd de la 54 la 110. în același timp, 
nu poate fi trecut cu vederea faptul 
că A.I.E.A. poartă pecetea condițiilor 
politice in care a fost creată, a ra
portului de forțe existent în acel mo
ment, că resursele sale sînt tot mai 
insuficiente față de sarcinile mereu 
mai mari ce-i stau în față. Majori
tatea statelor membre ale organiza
ției au ținut si tin să evidențieze că 
acordarea unor atribuții suplimen
tare în domeniul garanțiilor (contro
lului) în virtutea, tratatului de nepro- 
liferare nu trebuie să afecteze înde
plinirea telului primordial al A.I.E.A, 
„Susținem cu tărie — sublinia în 
acest sens președintele actualei se
siuni a conferinței generale — că 
orice încercare de a substitui func
țiunea esențială a agenției cu aran
jamente unilaterale, bilaterale sau 
multilaterale ar prejudicia în mod se
rios însăși integritatea acestei orga
nizații".

In momentul în care pășește în ce! 
de-al treilea deceniu de existentă, 
agenția se află în fata unei etape 
calitativ noi a activității sale, carac
terizată de noile realități ce-si 
croiesc drum în viata internațională, 
de faptul că pentru un număr tot 
mai mare de țări în curs de dezvol
tare aplicațiile pașnice ale atomului, 
inclusiv în domeniul energeticii nu
cleare. trec nemijlocit în sfera op
țiunilor politico-economice si teh
ui co-știintif ice.

Ca principal for al colaborării in
ternaționale în folosirea pașnică a 
energiei nucleare, agenției ii revine 
sarcina de mare răspundere de a se 
adapta actualelor realități și cerințe, 
de a-și perfecționa activitatea, astfel 
incit să poată sprijini mai eficient 
eforturile țărilor în curs de dezvol
tare vizînd utilizarea energiei ato
mice. ța pîrghie importantă pentru 
rezolvarea problemelor economice Și 
sociale cu care sînt confruntate. In 
acest fel. A.I.E.A. se poate înscrie 
direct în eforturile pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru lichidarea deca
lajelor economice și asigurarea pro
gresului tuturor popoarelor.

Esențial este ca in întreaga sa ac
tivitate A.I.E.A. să pornească de la 
realitatea că folosirea pașnică a ener
giei nucleare, această forță motrice a 
progresului contemporan, reprezintă 
un drept imuabil al fiecărui stat, 
Inseparabil legat de dreptul sacru la 
dezvoltare al națiunilor, ca expresie 
a suveranității și independentei lor. 
că nici o tară nu trebuie să fie îm
piedicată în exercitarea acestui drept.

In același timp, este cum nu se 
poate mai clar că asigurarea unor 
condiții propice utilizării plenare de 
către toate popoarele a întregii game 
a aplicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare reclamă, asa cum s-a subli
niat chiar din primele luări de pozi
ție în cadrul conferinței, să se pună 
capăt înarmărilor nucleare, să se 
treacă neintirziat Ia înlăturarea uria
șelor stocuri de mijloace de distru • 
gere in masă acumulate în arsenalele 
militare, pe calea unor măsuri efi
ciente de dezarmare nucleară. Nu
mai în acest tel se va putea ajunge 
ca marea cucerire a geniului uman 
— energia nucleară — să servească 
plenar intereselor de pace si progres 
ale popoarelor.

M. BUHOARA

Șomajul va con
tinua să crească in ță
rile capitaliste dezvol
tate. se arată în ulti
mul raport asupra si
tuației economice a 
lumii occidentale, dat 
publicității de INSTI
TUTUL DE ECONO
MIE MONDIALA DIN 
KIEL (R.F.G.). Deoa
rece producția în ță
rile occidentale indus
trializate nu va spori 
decît intr-un ritm 
mediu anual de patru 
la sută pînă spre 
sfîrșitul anului 1978, 
„șomajul se va inten
sifica", menționează 
raportul. O creștere 
substanțială a produc
ției în perioada urmă
toare „este foarte 
puțin probabilă".

In special țările Eu
ropei occidentale — a- 
preciază experții insti
tutului din Kiel — 
traversează in '(pre
zent o criză econo
mică „mai de durată 
și mai profundă decit 
in vara anului 1976". 
înviorarea economică 
ce incepuse să se ma
nifeste dă semne de 
incetinire, se spune in 
raport

COMITETUL ECO
NOMIC MIXT AL SE

NATULUI ȘI CAME
REI REPREZENTAN
ȚILOR a dat publici
tății, la Washington, 
raportul asupra situa
ției economiei ameri
cane la jumătatea a- 
nului, în care se a- 
preciază că există 
șanse slabe de redu
cere a nivelului infla
ției . și șomajului in 
cursul anului viitor, 
„în ce privește șo
majul, reducerea ni
velului său este puțin 
probabilă în viitorul a- 
propiat, iar rata in
flației va continua să 
fie înaltă", se afirmă 
în document.

Documentul subli
niază, pe de altă parte, 
că, în pofida pro
nosticurilor optimiste 
privind cheltuielile gu
vernamentale, sînt de 
așteptat realizări ne
semnificative în acest 
domeniu, din cauza 
insuficienței investi
țiilor în activitățile 
productive șj a dete
riorării poziției S.U.A. 
In comerțul interna
țional.

Pentru primele opt 
luni ale acestui an, 
deficitul comercial al 
S.U.A. se cifrează la 
17,6 miliarde dolari.

După accidentul unui submarin atomic american 

îngrijorarea populației din Sardinia în legătură 
cu posibilitatea poluării radioactive a regiunii

ROMA 27 (Agerpres). — Președin
tele Juntei regionale a Sardiniei. 
Soddu. a adresat primului ministru 
al Italiei. Giulio Andreotti, ministru
lui apărării. Atttlio Ruffini si mi
nistrului sănătății. Luciano dai Falco, 
mesaje în legătură cu un incident 
provocat săptămîna trecută la sud de 
Sardinia de un submarin american 
cu propulsie nucleară. In mesaje se 
exprimă „teama justificată a popu
lației sarde, expusă riscurilor de ra
dioactivitate în cazurile accidentelor 
provocate de unitățile nucleare de la

baza militară americană din zona 
Maddalena", situată in nordul insulei 
— relatează agenția ANSA. în 
timpul unui exercițiu, submarinul 
american „Ray" s-a lovit de fundul 
mării, trei membri ai echipajului 
fiind răniți. Sursele americane de pe 
insulă au declarat că reactorul 
nuclear al submarinului nu a fost 
deteriorat din pricina socului, dar 
populația sardă si-a exprimat îngri
jorarea in legătură cu posibilitatea 
poluării atomice a zonei, ca urmare 
a unor astfel de accidente.

față de 2,5 miliarde 
dolari înregistrat in 
perioada echivalentă a 
anului 1976, a anun
țat DEPARTAMEN
TUL COMERȚULUI. 
Ministrul de finanțe, 
Michael Blumenthal, 
și experți economici ai 
Administrației ameri
cane apreciază că pe 
parcursul acestui an 
deficitul total se va 
ridica la 25 miliarde 
dolari.

PREȘEDINTE
LE S.U.A., Jimmy 
Carter, a acuzat com
paniile petroliere a- 
mericane că încearcă, 
pentru a-si apăra „in
teresele lor particula
re", să compromită 
programul energetic al 
administrației.

„Presiunile exerci
tate de către compa
niile petroliere și de 
distribuire a gazelor 
naturale arată că in
teresele particulare vi
zează blocarea adoptă
rii programului nostru 
energetic. Nu trebuie 
să se permită acestora 
să amenințe întregul 
nostru viitor", a de
clarat președintele 
Jimmy Carter.
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