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Ambasadorul Republicii Populare Congo,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste' 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri. 28 
septembrie, pe Emile Aurelien

Bongouande, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Populare Congo 
in țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).
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ÎN ECONOMIE, IN ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ, ÎN ÎNTREAGA VIATĂ SOCIALĂ
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri. 28 septembrie, pe 
ambasadorul Danemarcei. Niels Boci. 

în vizită de rămas bun. la încheierea 
misiunii sale în tara noastră.

Cu ocazia primirii. între președin
tele Nicolae Ceausescu și ambasado

rul Danemarcei a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

ORGANIZAREA, VIZIUNEA CUPRINZĂTOARE, 
SPIRITUL DE PERSPECTIVĂ

factori-cheie ai conducerii rationale
Cu îndreptățită satisfacție si mîn- 

drie patriotică, oamenii muncii din 
tara noastră au luat cunoștință de 
succesele remarcabile obținute in pri
ma treime a cincinalului actual, sub
liniate cu pregnantă de secretarul ge
neral al partidului la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
într-adevăr. în cele 20 de luni care 
au trecut din acest 
cincinal, produc
ția industrială a 
crescut intr-un 
ritm de neste 11 
la sută, superior 
prevederilor pia
nului. realizindu- 
se o producție su
plimentară de 21 
miliarde lei. Zeci 
si sute de noi 
obiective si capa
cități productive 
au îmbogățit geo
grafia economică 
a patriei, contri
buind la sporirea 
patrimoniului so
cialist al poporului. Ampla mișcare de 
masă pentru îndeplinirea si depă
șirea planului si a- angajamentelor 
suplimentare asumate de colectivele 
de oameni ai muncii, identificarea 
de noi si noi rezerve si posibilități de 
mai bună gospodărire a avuției na
ționale au asigurat resursele mate
riale si financiare necesare care au 
făcut posibil să se treacă, incepind 
din vara acestui an. la majorarea mai 
accentuată a retribuției oamenilor 
muncii, la aplicarea de noi măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor.

Pe baza rezultatelor din această 
perioadă, se poate aprecia că dispu
nem de toate condițiile pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului privind 
dezvoltarea economică si socială a 
tării, pentru a realiza, pe intregul 
cincinal, o producție industrială su
plimentară de peste 100 miliarde lei. 

La danele noului port maritim Constanța 
o___________________________

Un astfel de „familiarism" 
merită încurajat...

Avem. în această privință, baza teh- 
nico-materială si capacitățile de pro
ducție necesare — la care se vor 
alătura, desigur, cele obținute din 
finalizarea investițiilor planificate — 
Si forța de muncă de care este ne
voie. Absolut necesar este — asa 
cum șe desprinde cu pregnantă din 
cuvintarea tovarășului Nicolae

învățăminte, orientări, indicații practice 
din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu * * 
Iu consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

Ceausescu — să se asigure, pretu
tindeni in economie, o bună orga
nizare a producției si a muncii, o 
repartizare judicioasă, corespunză
toare, a forțelor, pentru ca activita
tea să se desfășoare rational, firesc 
si normal, nu in salturi, să se obțină 
in fiecare imitate de producție si la 
fiecare loc de muncă rezultate 
maxime.

Buna organizare a producției și a 
muncii, organizare exemplară, orga
nizare si Iar organizare — iată obiec
tivul prioritar care, mai mult ca ori- 
cind. trebuie să se afle înscris, zi de 
zi, pe agenda de lucru a tuturor con
ducerilor de întreprinderi, a organi
zațiilor de partid si consiliilor oame
nilor muncii, să devină o preocupare 
stăruitoare pentru toate colectivele 
din toate unitățile economice.

Capacitățile de producție existente, 
baza tehnico-materială modernă de 
care dispunem vor putea da rezulta

tele scontate numai printr-o organi
zare superioară, cu adevărat științi
fică. a muncii si a producției. Oricit 
de perfecționate ar fi mașinile si uti
lajele din dotarea industriei si șantie
relor de investiții, oricit de avansate 
ar fi tehnologiile, ele vor genera 
realizări maxime pe planul creșterii 
producției fizice si al eficientei eco

nomice numai în condițiile unei judi
cioase organizări a întregii activități. 
— care, asa cum sublinia recent se
cretarul general al partidului, presu
pune. înainte de toate, o rațională 
repartizare a forțelor in toate sectoa
rele activității de producție. Or. ce se 
constată in unele întreprinderi in
dustriale. pe anumite șantiere ? Deși 
lucrul trebuie să se desfășoare ratio
nal. in trei schimburi, iar planul să 
fie îndeplinit ritmțe si integral, pe 
fiecare schimb si pe fiecare zi. totuși, 
toată lumea preferă să se înghesuie 
in primul dintre cele ..trei onturi" .ale 
zilei de muncă, inclusiv maiștrii si 
inginerii care trebuie să asigure asis
tentă tehnică operativă si competen
tă. in toate schimburile, inclusiv cel 
de noapte. Conducerile de întreprin
deri. consiliile oamenilor muncii, or
ganizațiile de partid mai acceptă a- 
ceastă situație anormală, profund 
dăunătoare economiei si însesi inte

reselor oamenilor muncii. Se mai in- 
tilnesc, de asemenea, situații cind. în 
prima decadă a fiecărei luni, lucrul 
demarează lent, se muncește ..cu în
cetinitorul": pentru ca apoi — in a 
doua — să se intensifice lucrul, iar 
în a treia să se dea un adevărat 
asalt pentru a ajunge ..la zi“ cu pla
nul. De ce e nevoie de aceasta?

Activitatea de 
producție trebuie 
astfel organizată 
incit să se pună 
capăt cu hotărîre 
acestei practici, 
care in unele în
treprinderi a de
venit. se poate 
spune, o ..tradi
ție" care se per
petuează lună de 
lună, trimestru de 
trimestru. Prac
tica muncii în a- 
salt — sublinia 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu la re
centa consfătuire 

este păgubitoare atît pentru uni
tatea economică respectivă, care 
isi realizează neritmic sarcinile 
de plan. într-o permanentă luptă 
cu pericolul restantelor. cit si 
din punct de vedere social, pen
tru că implică eforturi suplimen
tare din partea colectivului, duce la 
suprasolicitarea mașinilor, utilajelor 
și. desigur, a oamenilor — după ce 
intr-o anumită perioadă anterioară 
s-a .lucrat dezorganizat, . anarhic. — 
implică eforturi suplimentare, atît. 
materiale cit si financiare, ce puteau 
fi prpintimpinate. influențează nefa
vorabil calitatea si nivelul tehnic al 
producției. Nu mai vorbim de faptul 
că în condițiile economiei noastre 
planificate, ale interdependentei tot 
mai strînse care există între între
prinderi. orice dereglare, orice nerit-
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : Via
ța de partid ; Faptul di
vers ; Cronica teatrală ; 
Sport; Din țările socialiste;

Utilaje de mare productivitate folosite la recoltarea sfeclei de zahăr. Aspect de muncă de pe terenurile cooperativei 
agricole Scînteia, județul Ialomița

.și tot satul participă intens,
De producția agricolă răspunde întreaga obște a satului

ZI DE ZI, LA STRINSUL 
RECOLTEI Șl INSĂMÎNȚĂRI
Sintem intr-un sezon de maximă 

activitate in agricultură. Este o pe
rioadă in care trebuie recoltate si de
pozitate produsele de pe mtlipane de 
hectare, de insămîntat mari suprafețe 
cu grîu si alte cereale dc toamnă. 
Toate acestea sint sarcini de primă 
urgentă, care solicită concentrarea 
tuturor forțelor, participarea la mun
că. din zori nină noaptea, a tuturor 
locuitorilor satelor. Iată de ce. exe
cutarea la timp a lucrărilor agricole 
de toamnă con
stituie in aceste 
zile sarcina cen
trală a organelor 
Si organizațiilor 
de partid de la 
sate, care au da
toria să acționeze 
cu fermitate periK 
tru mobilizarea 
tuturor forțelor 
umane si meca
nice la strîngerea 
rapidă si fără 
pierderi a întregii recolte, realizarea 
integrală a planului de livrări la 
fondul de stat, pentru însămințarea, 
la un înalt nivel agrotehnic, a ce
realelor de toamnă.

în perioada care a trecut de la de
clanșarea actualei campanii agricole 
de toamnă, lucrătorii ogoarelor din 
județul Dîmbovița au înregistrat re
zultate dintre cele mai bune : în
cheierea. înainte de termenul stabilit, 
a recoltării cartofilor si însămintării 
orzului si masei verde. Dar adevă
rata imagine a muncii care se des
fășoară in aceste zile este dată de 
cei aproape 80 000 de cooperatori, 
elevi si angajați din instituții si uni
tățile economice comunale, organizați 
in peste 2 800 de formații de lucru, 
de sutele de autocamioane, tractoare 
cu remorci sau căruțe ce străbat dru
murile dintre lanuri si magazii, de 
zecile si zecile de echipe de mecani
zatori si cooperatori care dau viată 
noii recolte. Sint fapte ce pun in 
evidentă înalta răspundere cu care 
comandamentul județean, organiza

țiile de partid de la sate acționează 
în aceste zile pentru a asigura mo
bilizarea la lucru a energiei si hăr
niciei oamenilor de pe aceste1 me
leaguri. capacitatea lor de organi
zare si dăruire pentru executarea la 
timp si de calitate a tuturor lucră
rilor agricole.

Dintre direcțiile în care trebuie să 
se acționeze în aceste zile in unită
țile agricole pentru infăptuirea exem
plară a programelor de lucru, subli

• Sarcini concrete, precise - fiecărei formații 
de muncă, fiecărui om • Mijloacele mecanice 
folosite la întreaga capacitate • Livrările la 
fondul de stat - realizate ritmic și integral

niem. în primul rînd. organizarea te
meinică a muncii. întărirea spiritului 
de echipă, de ordine si disciplină. La 
cooperativa agricolă din Lucieni. 
bunăoară, fluxul de muncă se desfă
șoară în baza programelor stabilite 
pe fiecare cultură, a deciziilor si 
sarcinilor zilnice obligatorii pentru 
toate cele 36 de formații de coopera
tori si mecanizatori, pentru cei 200 
de elevi si 30 de funcționari din co
mună. în fermele pomicole si legu
micole ale județului sint concentrate 
principalele forte. Ceea ce impresio
nează în mod deosebit este spiritul 
de ordine si disciplină în care se ac
ționează. integrarea in cadrul forma
țiunilor mixte a celor veniti in 
sprijinul cooperatorilor, coordonarea 
si asistenta tehnică calificată la fie
care punct de lucru, urmate de ana
liza zilnică a felului în care sint în
deplinite normele date.

Folosirea completă a timpului de 
lucru si mobilizarea la muncă a în
tregii forte apte de muncă, trebuie 
să constituie in aceste zile o înaltă 

îndatorire civică si patriotică a tutu
ror lucrătorilor din agricultură, a 
tuturor celor chemați să dea un 
sprijin la culesul roadelor toamnei. 
Subliniem aceasta, ihtrucit chiar in 
aceste momente de virf ale lucrărilor 
agricole, pe ansamblul județului 
Dîmbovița, de la muncile cimpului 
lipsesc zilnic intre 8 000 si 10 000 de 
membri cooperatori. Este o stare de 
fapt care îndeamnă la reflecții, la 
măsuri care să pună în folosul socie

tății acest impor
tant potențial de 
muncă. Este în 
ultimă instanță 
însăși obligația 
morală a acestor 
oameni față de 
colectivitatea in 
mijlocul căreia 
trăiesc. Sînt, de 
asemenea, și si
tuații în care 
sprijinul trimis 
unităților agricole 

nu se ridică la nivelul exigen
țelor formulate de comandamen
tul județean. La una din coope
rativele agricole unde erau re
partizate cinci instituții din Tirgo- 
viste și două scoli, ajutorul era re
prezentat doar printr-un singur om !

Iată de ce. apreciind experiența 
valoroasă pe care o oferă în aceste 
zile multe unităti agricole din jude
țul _ Dîmbovița in mobilizarea gene
rală la muncă a tuturor locuitorilor 
din sate. în organizarea producției si 
a muncii, supunem. în același timp, 
atenției comandamentului județean, 
organizațiilor de partid de la sate, 
organelor agricole necesitatea unor 
măsuri mai hotărîte pentru întro
narea unui climat de ordine riguroa
să si disciplină fermă în toate coope
rativele agricole, în fiecare formație 
de lucru, astfel îneît peste tot să se 
asigure condițiile pentru strîngerea 
fără pierderi a tuturor roadelor aces
tei toamne.

Iosif POP 
Constantin SOCI

Prin 1973. dacă nu mă 
înșel, aflam că media de 
virstă la ..Electrotehnica" 
este de douăzeci si doi de 
ani. Poate să pară o ciu
dățenie că aceeași medie 
de virstă ni se anunță și 
acum : oamenii acestei u- 
zine nu mai imbătrînesc ?! 
Despărțirile de cei ajunși 
Ia anii pensionării intr-un 
colectiv unit, într-o mare 
familie, sînt emoționante, 
însă porțile modernei uzi
ne din Drumul Taberei au 
fost mereu deschise celor 
ce vin din urmă. în media 
de virstă amintită se adu
nă. se împletesc armonios 
nu numai anii bobocilor, 
cu puține zile de lucru, și 
ai veteranilor uzinei, ci și
strădania fiecărei 
biția spre inaltă 
și perfecționare, 
rea unor relații 
între virste și 

zile, am- 
calificare 
închega- 
trainice 
meserii.

convingerea tuturor că se
poate face mai mult, 

în 1975. întreprinderea 
sărbătorea 60 de ani de
existentă, însă din aceștia, 
o bună parte fusese un a- 
telier mai răsărit (cu re
zultate apreciate). mereu 
în căutare de sediu. Sta
bilitatea. extinderea, mo
dernizarea s-au produs 
aici. în Drumul Taberei. 
Nomenclatorul prevede 
acum citeva sute de pro
duse. Numai un colectiv
unit și căruia ii este stră
ină automulțumirea a re
ușit să realizeze asemenea 
performante în timp scurt. 
Complexitatea lucrărilor 
presupune nu numai înal
tă pregătire profesională. 

ci și o stabilizare a cadre
lor. întilnim aici nu puțini 
muncitori și tehnicieni cu 
peste douăzeci de ani ve
chime. toți meseriași de 
bază, cu răspunderi profe
sionale. obștești — numele 
lui Constantin Chiriac, E- 
manoil Chirită. Gheorghe

Însemnări de la „Electrotehnica" 

despre relațiile umane, principiale 

și de întrajutorare care unesc 

colectivul într-o mare familie 

muncitorească

Ferăstrău sînt de mult cu
noscute : sute de tineri au 
învățat meseria sub îndru
marea lor atentă, severă. 
Directorul întreprinderii. 
Dumitru Ionescu. a fost 
repartizat aici la termina
rea studiilor si aici a ră
mas. Au trecut de-atunci 
21 de ani. Și tot aici a 
trebuit să învețe continuu : 
în facultate. îmi spune, au
zisem ceva, destul de vag, 
despre acționările cu tiris
toare pentru automatizarea 
proceselor și liniilor teh
nologice. Și iată că. de 
vreo doi ani, Ie realizăm 
aici. Oricare muncitor tî- 

năr poate să vă dea azi lă
muririle necesare cu pri
vire la aceste acționări cu 
tiristoare. Acesta e saltul, 
acesta e ritmul de însușire 
a meseriei, Anghel Ștefan, 
electrjcian. are 26 de ani, 
și zece ani vechime în în
treprindere. Nu poate fi 

socotit și el un veteran ? 
Aici, tinerețea de toate 
virstele, cei de 18 ani și 
cei de 60 trebuie să învețe 
mereu, la cursurile de re- 
-ciclare. la seral, la biblio
tecă.

Tineretul și tinerețea 
și-au dobîndit încrederea 
și stima prin fapte. Mari
an Căpraru, de zece ani 
în uzină, sef de echipă la 
echipamente de sudură, 
spune : Noi am făcut o 
inovație colectivă, nu ne-a 
cerut nimeni s-o facem. 
Noi. între noi, am ajuns 
la părerea că se poate e- 
conomisi metal. Pe de altă 

parte, nici calitatea nu ne 
mai mulțumea. Ne-am sfă
tuit între noi. ne-a ajutat 
și maistrul Mihai Nicolau, 
si trebuie să vă spun că 
inovația noastră la redre
sorii de sudură a fost a- 
preciată.

O echipă care prezintă 
garanții, muncește. caută 
soluții, nu așteaptă dispo
ziții. La sfirșit de an, 
maistrul Mihai Nicolau 
s-a prezentat la director : 
Am o echipă, a lui Căpra
ru. a îndeplinit planul 
înainte de termen, cred că 
merită felicitări. Membrii 
echipei au fost invitați în
dată la director. pentru 
felicitări și cuvenitele re
compense materiale. Au 
trecut citeva luni, și mais
trul s-a prezentat din nou 
la director. Am o echipă, 
a lui Căpraru. ar trebui 
să-i mustrați și dumnea
voastră pentru niște lucrări 
întîrziate. Și au fost mus- 
trați cum se cuvine — și 
nu mai sînt probleme cu 
echipa., de-atunci.

în urmă cu vreo doi ani, 
a început realizarea unor 
noi produse, printre care 
variatoarele pentru ma- 
șini-unelte. acționările cu 
tiristoare etc. Aici s-a do
vedit hotărîtoare contribu
ția unor tineri specialiști 
din uzină : inginer electro
nist Doru Creangă, venit 
în uzină după terminarea 
studiilor, și care este acum 
și secretarul unei organi-

Nicolae ȚIC
(Continuare în pag. a V-a)

în una din memorabilele 
sale tablete. Arghezi po
vestește — cum numai el 
putea povesti' — despre o 
întilnire dintre cîțiva poeți 
și țăranii unui sat de mun
te veniti la șezătoare cu 
căciulile pe cap ca. mai 
tîrziu, să aibă ce izbi de 
pămînt. semn de radical și 
spontan omagiu fată de o 
poezie pe care chiar dacă 
nu o ințeleseseră în toate 
articulațiile ei. o simțiseră 
percutantă și fiind de-a 
lor. Relatînd întimplarea. 
Arghezi nu ezita să medi
teze cu haz asupra validă
rii exacte efectuate de a- 
dunarea de țărani. Alese
seră în mod absolut ceea 
ce era mai valoros, deși 
nici unul din ei nu auzise 
pînă atunci de acel mare 
poet francez din care — in 
traducere românească — 
Citise cineva. Țăranii a- 
ceia de munte erau nu 
numai un auditoriu sen
sibil. dar dovedeau o ne
disimulată dorință de a 
ști. de a învăța, de a-și e- 
xersa și nuanța această 
sensibilitate la frumos. A 
veni in întîmpinarea re
ceptivității lor era o fru
moasă datorie, cu folos și 
pentru o ..parte" si pentru 
cealaltă.

Pledoaria pentru pre
zenta scriitorului in viata 
societății nu numai prin 
scrisul său. dar si ca om 
de cultură.. propagator al 
ideilor înaintate ale vre

mii, dă un plus de lumină 
multor biografii de iluștri 
cărturari români. La teme
liile României moderne 
vom afla, negreșit, si acest 
mod activ, dinamic, direct, 
al omului de condei de 
a-și privi și împlini meni
rea în societate. Să ne a-

I/TWITON VIE EH, 
literatura ideilor înaintate

mințim că printre revolu
ționarii de la 1848 îi găsim 
pe Bălcescu, Russo. Alec- 
sandri, Heliade Radulescu, 
făurari, deopotrivă, ai cul
turii românești moderne... 
Să ne amintim de tînărul 
Eminescu. ..bătînd" tara cu 
piciorul și căutînd să-i în
țeleagă permanentele, doina, 
dar și silniciile. Să ne a- 
mintim de scriitorii care, 
în prag de 1907 și după 
aceea, au fost efectiv prin
tre țărani, nu o dată vina ti 
ca instigatori ai răscoalei...

Cu acest trecut,, vădind, 
după opinia mea. vocația 

socială activă a scriitorului 
român, deschiderea pe care 
a cunoscut-o dialogul di
rect dintre scriitor si pu
blic în ultimele trei dece
nii are semnificația reali
zării, a împlinirii pe plan 
superior a unui vechi și 
statornic deziderat. Obiec

tivele partidului comunist 
de transformare revoluțio
nară a societății românești 
au deschis spiritului acti
vist al scriitorului teritorii 
largi, i-au oferit, practic, 
materia vie a întregii țări. 
Reflexul firesc a fost si 
continuă să fie. în primul 
rînd. construirea unei lite
raturi impregnate de so
cial. de realitate, preocu
pată. prin valorile ei este
tice. să distingă binele de 
rău. să înalte omul, să gă
sească răspuns la proble
mele sale, nu puține într-o 

epocă de mari prefaceri 
revoluționare.

Variate modalități l-au 
pus pe scriitor, de-a lun
gul ultimelor decenii, fată 
în față cu cititorul său 
care a încetat să mai fie 
un anonim, un chip cețos 
văzut din depărtarea me- 

sei de lucru. Scriitoru
lui i s-a oferit sansa, 
atit de rivnită de marii 
noștri înaintași, mai mult, 
a fost chemat nu nu
mai de a „vedea" cu ochii 
cum se îndeplinește. în 
sfirșit. dezideratul ridicării 
la viață civilizată si cultură 
a acestui popor eroic, dar și 
de a lua parte nemijlocită 
la acest proces. Desigur, ne 
putem intreba dacă facem 
mereu atit cit este necesar, 
dacă ne putem mulțumi cu 
cit facem.

Cercuri și cenacluri lite
rare, întîlniri cu cititorii, 

șezători, participări la în
drumarea instituțiilor cul
turale — iată doar citeva 
din locurile în care s-a a- 
flat și se află adesea scrii
torul român de astăzi. De
parte de a mai fi conside
rată o profesie a izolării, a 
retragerii între cărți și con
sumată în cercul amicilor 
și „inamicilor" initiați. .în
săși concepția despre omul- 
scriitor. despre munca sa a 
suferit o radicală schim
bare. Societatea îl solicită 
azi ca pe o persoană pu
blică, îi pretinde mult, ca 
unuia din cetățenii ei de 
primă responsabilitate. De 
aici si datoria emoționantă, 
de înaltă cinste si răspun
dere, a omului de condei 
de a-și îndeplini cu adincă 
vibrație cetățenească me
nirea de factor activ, de 
element stimulator al pro
gresului social, de a fi el 
insuși „pe baricadă".

Amintind citeva din mo
dalitățile de prezentă con
cretă a scriitorului „pe te
ren". în fabrică, la sate 
etc., mă gîndesc la nevoia 
permanentă de a face de 
fiecare dată din aceste 
modalități, într-adevăr mo
mente memorabile. efici
ente, cu repercusiuni a- 
supra înțelegerii de către 
auditor a clipei de azi a

Platon PARDAU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Exigența față de ceilalți incepe

Audiențele 
la locul de muncă

I Un record

I
I
I
I
I
I
I

Anul, trecut, tot la vremea 
culesului roadelor toamnei, no
tam in rubrica noastră că la 
ferma pomicolă Sinzănești (l.A.S. 
Birlad) de pe colinele Tutovei, 
se obținea o recoltă de fructe 
care constituia un adevărat re
cord pe aceste meleaguri. Iată 
că acum, inginerul Mihai Lea
hii. șeful fermei, ne roagă să 
facem o „corectură" la prece
dentul fapt divers : „Acum, cind 
toamna iși numără... și fructele, 
pot să vă spun că ne-am depă
șit propriul record, iar unii pomi 
dovedesc o dărnicie de trei și 
chiar patru ori mai mare decit 
anul trecut. La toamna viitoare, 
tot pe vremea asta, sper să vă 
dăm din nou veste de bucurie". 
Așteptăm cu plăcere. La anul, 
și la mulți ani.

I
I
I
I
I
I
I

I
I

De-ale 
mustăriei

Ia 
tot

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

S-au deschis mustăriile 
Brăila. Noutățile sint insă 
cele... vechi. Adică : atunci cind 
e must nu-i pastramă. cind e 
pastrămă nu-i must, iar cind se 
intimplă să fie și una și alta, 
aștepți 
să vină 
ța... Și, 
devărat 
chisă de restaurantul „Lotca" 
(restaurant care, in condiții nor
male, deși are profil pescăresc, 
n-are... pește) orchestra are a- 
cum in componentă și două ghi
tare electrice. „Că și peștelui ii 
place muzica de ghitară" — ne 
zice un ospătar, mindru foarte 
de cele două achiziții sonore. La 
întrebarea noastră dacă nu 
cumva există și vreo specie de 
pește căreia-i place fluierul- sau 
cimpoiul, ne-a răspuns foarte 
serios : „Cred că ne-ati dat o 
idee bună. Să luăm și-un 
cimpoi. Am să i-o spun respon
sabilului". S-a dus după res
ponsabil și după mămăliguță, 
dar a „uitat" să ne mai spună 
ce-a făcut. Am regretat sincer 
că nu i-am dat încă o idee : să

de-ți trece pofta, pinâ 
ospătarul cu mămăligu- 
totuși, ceva este cu a- 
inedit. La mustăria des-

că nu i-am dat încă o idee : 
achiziționeze si o drimbă...

I
I
I
I
I

I
I
I

I Cu oile la...
I
I
I

morcovi
S-a intimplat taman ca-n po

vestea cu 
dispăreau, 
te noapte, 
de legume 
gă Sibiu,

I
I
I
I
I

merele de aur. care 
ca prin farmec, pes- 
Tot așa, din grădina 
din Gușterița. de lin- 
morcovii se făceau 

nevăzuți. Cum prin grădină nu 
se afla nici urmă de mașină sau 
tractor cu care să fi fost trans
portați. inginerul-șef al coope
rativei agricole, Liviu Nireștea- 
nu, și unul din șoferii acesteia, 
R. Samoilă, au început să stea 
la pindă. Deunăzi, au dat de o 
urmă de... turmă. O turmă de 
oi minată de ciobanii Gheorghe 
Olar, loan Stoia și Dumitru 
Șoimu. Oile unor particulari din 
Sibiu, care au ronțăit pină acum 
un munte de morcovi. Văzin- 
du-se descoperiți. in loc să-și 
recunoască fapta si să plătească 
daunele aduse avutului obștesc, 
cei trei ciobani s-au năpustit a- 
supra inginerului și șoferului, 
lovindu-i. Drept pentru care se 
află acum in ancheta organelor 
de miliție.

I Nu întotdea

cu intransigența față de tine însuți
O INIȚIATIVĂ CARE SE BUCURĂ 

DE... O LARGĂ AUDIENTĂ

întreprinderea de conductori elec
trici emajlati din Zalău are o virstă 
de 4 ani. iar media viratei oamenilor 
ei abia atinge 24. Cum s-ar zice, ti
nerețea este o coordonată firească a 
acestui coleotiv de harnici si inimoși 
muncitori, români și maghiari. înfră
țiți in efortul de a face din uzina lor 
un important pilon al industrializării 
pe meleagurile sălăjene. Din rândurile 
colectivului, mai mult de jumătate au 
cel puțin studii liceale terminate. Și 
pentru a întregi portretul colectivului 
se cuvine amintit faptul că aici sar
cinile de plan pe primele opt luni ale 
anului au fost realizate la toti indi
catorii ; producția suplimentară este 
de peste 5 milioane lei ; sarcinile la 
productivitatea muncii s-au îndepli
nit in proporție de 102.03 la sută, iar 
la beneficii cu 106.04 la sută.

Cifrele nu pot sugera însă decit 
fragmentar spiritul de muncă încetă
țenit în rindurile oamenilor acestei 
întreprinderi. De aceea, am căutat 
să-i desprindem resorturile lăuntrice, 
mergind la sursa lui fundamentală : 
activitatea organizației de partid, 
exemplul pe care il oferă, prin în
făptuirile lor. comuniștii uzinei.

„Sectorul minților neas
tîmpărate"... Aîa este cul,osc"t 
colectivul atelierului de cercetare-pro- 
iectare. Aici, un pumn de tineri — 
într-adevăr cu „minți neastimpă- 
rate“, adică cu gindirea potrivnică 
oricărei rutine sau anchilozări — cau
tă cu îndirjire 
unde puțini 
te găsi. în 
întreprinderii.
stă înscrisă deviza șefului de ate
lier. inginerul comunist Francisc 
Deak. autorul mai multor inovații : 
„A cerceta înseamnă a vedea ce văd 
toti si a gîndi cum nu gindesc toti".

Pe cercetători nu i-am găsit în 
atelierul lor. ci în halele de produc
ție. urmărind procesul de trefilare a 
cuprului, luind probe, studiind dife
ritele dimensiuni ale conductorilor 
electrici si căutînd să scoată la iveală 
noi posibilități de ridicare a calității 
acestora.

— în atelier, aproape toti sîn.t 
membri de partid — ne spune cu vă
dită mindrie fizicianul Nicolae Bote- 
zan. reputat inovator — si e in firea 
lucrurilor să investigăm mereu noul, 
înaintea altora., pentru îmbunătățirea 
tehnologiei prelucrării cuprului, pen
tru mărirea competitivității produse
lor noastre pe piața externă.

Acești tineri comuniști — dintre 
care multi au contribuit la punerea 
bazelor producției de conductori 
electrici emailați in Sălaj — au fost 
o vreme, fără temei, socotiți de unii 
specialiști în ale cuprului drept prea 
„cruzi" pentru rezolvarea probleme
lor tehnice de mai mare importantă. 
Dar ei și-au confundat adesea casa 
cu uzina, au uitat nu o dată unde se 
află granița dintre zi și noapte : spre 
satisfacția lor si pentru cîstigul în
treprinderii. al economiei au oferit 
furnizorilor soluții si teste de labo
rator care au condus, in cele din 
urmă, la îmbunătățirea calității cu
prului. Așa se explică eliminarea in
cluziunilor de otel din sirma de cu
pru. așa se explică faptul că soluția 
tehnică dată de ei în alegerea tipu
lui de laminor ce urmează să intre 
in funcțiune aici a fost considerată 
cea optimă.

în atelierul lor. în cadrul adunări
lor de partid, s-a pus pentru prima 
oară in întreprindere. în urmă cu doi 
ani. cu deosebită vigoare, problema 
implicării

venții și inovații. Rezultatul de pînă 
acum : șapte invenții și 28 de inova
ții trimise spre brevetare, din care 
15 sînt omologate si au o valoare an- 
tecalculată de peste 10 milioane Iei.

Nu s-au oprit aici. Au rămas tot 
„neastîmpărati". Si aceasta deoarece 
fiecare, se străduiește să realizeze 
mai mult, să se autoperfeetioneze. să 
meargă mereu înainte si. astfel, să 
aibă platforma morală de a cere mai 
mult și de la tovarășii săi. Asa 
cum ne spunea tovarășul loan 
Ciorap din comitetul de partid — 
comuniștii de aici 
principiu general

au impus, ca un 
de comportare, o

de atitudinea unor colegi, simți
seră- nevoia să ia măsuri severe. 
După ce primiseră, de-a lungul 
timpului, numai laude pentru calita
tea muncii lor. pentru responsabilita
tea fiecăruia in realizarea sarcinilor 
de plan, lată că. intr-o perioadă 
scurtă, patru colegi de-ai lor au să- 
vîrsit acte de indisciplină necunos
cute înainte in sinul colectivului, doi 
dintre ei lăsîndu-si mașinile nesu
pravegheate să meargă în gol.

în ședință, tovarășii lor de muncă 
au reacționat ferm. „Unde și cine v-a 
învățat să procedați astfel 7 Unde și 
în ce colectiv credeți că vă aflat! 7

la întreprinderea de conductori electrici 
emailați din Zalău

9

noul chiar și acolo 
cred că se poa- 

acest loc-cheie al 
pe unul din pereți

atitudine de maximă exigentă nu 
numai unii fată de ceilalți, dar. in 
primul rînd, a fiecăruia fată de sine 
însuși".

In felul acesta, critica și autocri
tica e aici nu doar o obligație parti
nică, onorată firesc și cotidian, ci 
funcționează ca un propulsor conti
nuu ai noului. Acum, cei ce lucrează 
în „secția minților neastîmpărate" 
sini preocupați de obținerea de noi 
tipuri de Jac pentru emailarea cupru
lui și de realizarea, pentru prima 
dată în tară, a unui conductor elec
tric de dimensiuni sub 0,07 mm. Pre
cum se vede si aici, la Sălaj, ca si 
într-o citadelă cu tradiție „neastîm- 
părul" comuniștilor e rodnic...

Neîngăduință și severita
te față de orice fel de indis
ciplină* Trefilatorii din schimbul 
B 
re
erau 
voia

abia ieșiseră dintr-o aduna- 
extraordinară de partid, 

deloc veseli. Simțiseră 
să-și spună cuvintul

Știți ce pagube pot produce și pro
duc asemenea atitudini nesăbuite 7" 

• Iată întrebările aspre ale unor co
muniști ca Gavril Molnar. Ioan Puș
caș. Iacob Berceanu. Cantemir Remes 
și ale multor altora.

Căutind să ajungă la 
comportării iresponsabile a 
tru. comunistul loan Culda. 
lierului 
punctul
- Pe 

numai 
dovadă 
să le demonstrăm că asemenea aba
teri sînt inadmisibile în colectivul 
nostru — ci si următoarea întrebare: 
de ce unii dintre tovarășii noștri, de 
altfel disciplinați, au inchis ochii în 
momentul săvîrșirii unor asemenea 
fapte ? Putem oare să-i considerăm 
pe acești tovarăși chiar nevinovati 7 
Cred că nu 1 Și aceasta deoarece răs
punderea muncitorească, comunistă 
este una și indivizibilă, nu se coate 
împăca cu nici un rabat!

Spiritul de exigentă se manifestă, 
deci, aici nu numai fată de abateri, ci

de trefilare. 
de vedere : 
mine mă 
indisciplina 
cei patru -

$i-a

rădăcinile 
celor ea
seful ate- 
subliniat

îngrijorează nu 
de care au dat 

- cărora trebuie

și fată de pasivitatea in raport cu tot 
ceea ce e incompatibil cu normele si 
principiile Codului etic ce guvernea
ză conduita oamenilor societății noas
tre. Și un asemenea mod exigent de 
a judeca lucrurile reprezintă, cea mai 
bună garanție că astfel de cazuri de 
indisciplină vor fi tot mai puține sau 
nu se vor mai repeta deloc.

„Uzina e avutul meu. A 
nu o respecta înseamnă a 
nu mă respecta pe mine". 
...Expresia aparține unui tînăr 
muncitor de la secția emailare. loan 
Ilea. De altfel, aici toți sînt tineri. 
Așa de tineri incit celor de peste 20 
de ani li se spune chiar „bătrini". 
Lucrează cu atenția încordată la o co
mandă specială de conductori pentru 
export. După orele petrecute lingă 
mașină, toți, în frunte cu comuniștii 
Vasile Mureșan și Traian Laza, con
ducătorii schimbului, muncesc la in
ventarierea si transportul bobinelor în 
noile magazii. Cine le-a cerut 7

— Păi cine ii cere omului să-si ros
tuiască gospodărește lucrurile la el în 
casă ? — răspunde mirat Traian Laza. 
Așa se pune problema si aici. Fie
care are conștiința că aici e locul si 
casa lui.

întreagă această atmosferă — de
finitorie pentru colectivul tinerei în
treprinderi sălăjene — si-a găsit, 
credem, cea mai substanțială explica
ție în ceea ce ne spunea unul din 
membrii comitetului de partid din u- 
zină. Gheorghe Sechea :

— Firește, organizația noastră a fo
losit mijloacele activității politico- 
educative — de la propaganda vizua
lă Ia învățământul de partid si la 
munca politică de la 
pentru a închega acest 
manentă exigentă și 
Dar cel mai temeinic 
argument este pilda pe care se stră
duiesc s-o ofere la tot pasul comu
niștii. exemplul propriu, modelul pe 
care îl constituie atitudinea si com
portarea lor profund responsabilă si 
intransigentă, atît în întreprindere, 
cit și dincolo de porțile ei...

om la om — 
climat de per- 

autoexigentă. 
si convingător

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I munca de in-fiecăruia în

loan MUREȘAN
corespondentul ..Scînteii"I

„Vă înștiințăm că astăzi... prima
rul municipiului acordă audiente la 
locul de muncă pentru angajați! în
treprinderii noastre. Cei care au de 
semnalat vreo problemă de interes 
obștesc sau personal și cei care au 
de făcut propuneri și sugestii pen
tru bunul mers al activității in ora
șul Birlad sînt invitați la sediul co
mitetului de partid între orele 
14,00—16,00". Acest anunț a fost ci
tit pentru prima dată de către an
gajați! întreprinderii de rulmenți 
Bîrtad ne la începutul lunii iunie. 
Iar prima „oră de audientă" a du
rat... 4 ore.

Ce probleme au fost ridicate de 
cetățeni la prima oră de audiență 
la locul de muncă ?

— De la probleme de ordin perso
nal. referitoare la repartizarea lo
cuințelor. locurilor în crese Si gră
dinițe — ne spune primarul Pavel 
Stoica — oină la îmbunătățirea ac
tivității cantinei-restaurant. cămine
lor de nefamilisti si de gospodărire 
a orașului. Atitea propuneri Si ob
servații critice s-au făcut 1a prima 
audiență de 
I.R.B., incit 
spune că 
încărcat 
de muncă pentru 
mult timp. Inițial, 
îmi 
să acord 
eu, ca 
asemenea 
țe. Dar, 
tind interesul 
care-1 
oamenii 
ca si eficienta lor pentru cunoaște
rea problemelor de viată si de mun
că ale cetățenilor, s-a stabilit ca toți 
secretarii comitetului municipal de 
partid si vicepreședinții consiliului 
popular să tină audiente o dată pe 
săotămînă într-una din întreprinde
rile mari ale orașului. Astfel, de la 
1 iunie si pină la 15 septembrie au 
fost primiți în audiente 1a cele trei 
mari unități economice din oraș -r 
întreprinderea de rulmenți. Fabrica 
de confecții si întreprinderea de e- 
lemente pentru automatizare si a- 
narate de măsură — circa 300 da 
oameni ai muncii. Pentru toate a- 
ceste trei unităti am stabilit, un gra
fic de audiente — cu date precise 
si cu numele tovarășilor care se de
plasează aici — pînă ta sfîrsitul a- 
nului. în restantă fată de prevederile 
acestui grafic se află primul vice
președinte și secretarul comitetului 
executiv al consiliului popular, dar 
vom lua măsuri ca si respectivii to
varăși să se deplaseze 
întreprinderi, pentru a 
tele planificate.

Ce spun beneficiarii 
suri despre inițiativa primăriei 1

— Audientele, ta locul de muncă 
oe care le acordă tovarășii din con
ducerea primăriei — e de părere 
C. Agahe, tehnician la I.R.B. — sînt 
de un real folos si pentru noi. și 
pentru primărie. Nqj aflăm de la 
sursa cea mai autorizată problemele 
de ordin urbanistic aflate iii aten
ție sore rezolvare, iar primăria, la 
rindu-i. are posibilitatea să ’ știe ce 
așteptăm noi de la edili, ce proble
me am dori să se rezolve si cum a- 
nume. Concret, eu am propus repa
rarea a două străzi. Tovarășul primar 
a explicat că ele nu sint incluse in 
plănub edilitar oe acest an. dar că 
dacă noi. cetățenii, vrem să urgen
tăm repararea lor prin contribuția in 
muncă, primăria ne dă tot concursul. 
Acum pot să vă spun că lucrările 
au si început.

— întîlnirile frecvente cu tovară
șii din conducerea primăriei ne dau 
posibilitatea — apreciază Doina Chi- 
rilă de la Fabrica de confecții —

ia 
pot 

mi-am 
agenda

propusesem
numai 

primar, 
audien- 
corts ta

pe
manifestă 

pentru astfel de lntilniri.

nu numai să rezolvăm operativ a- 
numite probleme, dar să si luăm 
parte la conducerea treburilor ob
ștești ale orașului, să ne spunem pă
rerea în legătură cu toate probleme
le care privesc dezvoltarea economi- 
co-soeială a acestuia. Eu. de pildă, 
n-am mers in audientă pentru o 
problemă personală. Am mers pen
tru a-i cere tovarășului primar să 
se ia măsuri pentru sistematizarea 
circulației si. mai ales, a locurilor 
de parcare. împotriva regulilor, a 
normelor de urbanism, strada Karl 
Marx fusese transformată într-o 
vreme în „parcei" pentru utilaje gre
le. ceea ce avea ca efect, pe de o 
parte, degradarea străzii, iar ne dc 
alta, tulburarea liniștii publice. Con
stat că — in urma audientei — pro
punerea mea a fost luată în consi
derație si s-a trecut la sistematiza
rea circulației si a locurilor de Par
care.

Despre eficienta audientelor la lo
cul de muncă, in mijlocul cetățeni
lor. vorbesc numeroase alte fante. 
Cantina-restaurant

municipal Birlad

de îndată in 
tine audien-

acestei mă-

a I.R.B. a fă
cut multă vreme 
obiectul unor se
sizări adresate 
consiliului popu
lar in legătură cu 
calitatea mesei, 
cu diferența mare 
de calitate de la 
un meniu la al
tul. Ori de cite 
ori erau întrebați 
de această situa
ție. i 
I.R.B.

anumiti to- 
sustineau 

„mai sînt
varăsi de la 
„că nu-i adevărat", că ___
si reclamagii". în urma unei se
sizări făcute ta una din 
ce a avut loc aici, primarul a fost 
invitat să constate personal iustetea 
sesizării. Odată cu confirmarea fap
telor s-au adoptat operativ și mă
surile necesare pentru îndreptarea 
lucrurilor. Activiștii consiliului local 
al sindicatelor, au primit sarcina ca. 
prin rotație, pină 1a punerea lucru
rilor la punct, să servească masa la 
această cantină. Iar acum, cantina 
este lăudată chiar si de cei care 
înainte o... reclamau 1

Dar cite asemenea Probleme nu au 
fost soluționate în mod operativ o- 
dată cu organizarea audientelor ta 
locul de muncă 1 Primăria a adoptat 
măsuri pentru îmbunătățirea trans
portului in comun al navetiști
lor (s-au creat curse speciale pen
tru toate schimburile), pentru dez
voltarea _ unităților prestatoare de 
servicii, în special de rcparații-con- 
strucții. pentru amenajarea unor 
spatii cu destinație de crese si cămi
ne. clarificarea unor aspecte ale pri
orităților in ce privește solicitarea de 
locuințe, procurarea de butelii etc.

Sînt fante care probează cu forța 
argumentelor necesitatea — sublinia
tă de atitea ori de secretarul general 
al partidului — ca activiștii de 
partid si de stat să se afle perma
nent in mijlocul oamenilor, să se 
consulte cu el in rezolvarea tuturor 
problemelor pentru că. numai prin- 
tr-o astfel de cunoaștere a realității, 
si nu din birou, se not găsi soluții 
eficiente. „Prezenta activiștilor de 
partid și de stat de la municipiu în 
mijlocul colectivelor de muncă. Ia 
ore și zile precise de audiente — a- 
vea să ne spună în încheiere prima
rul municipiului Bîrtad — a stimulat 
atît interesul oamenilor pentru rezol
varea tuturor problemelor ce-i fră- 
mintă. fie ele de ordin personal sau 
obștesc, cit si receptivitatea conduce
rilor de întreprinderi și a organiza
țiilor de partid, de masă si obștești 
pentru examinarea si soluționarea a- 
cestor probleme".

C. PRIESCU 
Crăciun 1AEUCI

audientele
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una fuga-i 
sănătoasă...

In timp ce mergea spre orașul 
Măcin, conducătorul auto Geor- 
gică Comănici. de ta șantierul 
din Năvodari al Trustului de 
construcții și automatizări Bucu
rești. a găsit suma de 1 075 lei.

— Ia te uită ce mai chilipir 
— i-a spus el pasagerului Petre 
Cocian, din Brăila, pe care-1 
„culesese" de pe drum. Știi ce 7 
Ca să n-avem vorbe. îi facem 
juma-juma...

Așa se face că. numărîndu-și 
fiecare „.jumătatea", n-au vrut 
să-l mai „vadă" pe cetățeanul 
Nicu Jijileanu din Măcin. care 
le făcea semne disperate cu 
mina să oprească mașina. Omul 
își dăduse seama că-i picase din 
buzunar banii respectivi, și toc
mai cind se ducea spre ei. pe 
marginea drumului, șoferul și 
„ocazionalul" său au pornit-o 1a 
sănătoasa. Au fost opriți la 
punctul de trecere peste Dunăre, 
de la Smtrdan. de către un 
subofițer de miliție :

— Ați făcut juma-juma 7 -- 
i-a întrebat el. Puneți banii 1a 
loc și dati-i cui aparțin.

Cit despre fapta lor. nu se va 
umbla cu... jumătăți de măsură.

Ceasul rău
Nu știm care din cele patru 

ceasuri sustrase de Gavrilă Filip 
din magazinul sătesc din comu
na Dorobanțu (Ialomița) a fost 
cu ghinionul, dar unul a fost cu 
siguranță ceasul rău. pentru că 
la numai citeva ore a si fost 
prins. Ajuns la 23 de ani. fără 
nici o ocupație, Gavrilă avea 
gindurl mari și cu celelalte lu
cruri pe care le sustrăsese din 
magazin : un costum de haine, 
o cămașă și o cravată. Se îm
brăcase cu ele și voia să se fă
lească. „să moară amicii" de 
necaz cind l-or vedea. Dar n-a 
mai avut timp să afle părerea 
lor. pentru că ofițerului de mi
liție Vasile Dănilă i s-a părut 
că hainele nu prea îl „prind" pe 
Gavrilă. fiind cam mari pentru 
el. N-avusese timp să-și aleagă 
unul pe măsură. De. ceasul rău !

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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în cele ce urmează va fi vorba 
despre o cooperativă din București, 
și an.ume „Fotografia", despre foto
grafii și fotografi.

Vom incepe cu sfîrsitul. Sau. mai 
exact, cu întrebarea pe care ne-a 
pus-o Lucian Rădulescu. președintele 
sus-numitei cooperative, atunci cind, 
după două „runde" de investigații, 
am depus pe biroul său. frumos 
sculptat, fapte care adevereau o se
rie de afirmații făcute intr-o sesi
zare adresată redacției : „Credeți că 
sînt depășit, că ar trebui să-mi dau 
demisia 7“

Cum a ajuns președintele Lucian 
Rădulescu. cel care, cu numai două 
săptămini înainte, la începutul an
chetei noastre, ne zugrăvise at
mosfera și activitatea din cooperativă 
în rozul cel mai roz cu putintă. 
să-și pună — și să ne pună — o ase
menea întrebare dramatică 7 în lo
cul propriei sale imagini despre acti
vitatea pe care o conduce, după înde
lungate discuții cu cei pe care pre
ședintele și ceilalți membri din con
ducerea cooperativei refuzaseră să-i 
asculte — șefi de unitate, fotografi, 
laboranti, clienti — după studierea 
atentă a documentelor contabile, au 
ieșit la lumină fapte care probează 
incontestabil consecințele grave pe 
care le poate avea pentru viata unui 
colectiv. pentru climatul său de 
muncă lipsa de probitate profesio
nală si civică a unora, superficiali
tatea (oare numai superficialitatea 7) 
.controlului, lipsa de răspundere. Si 
pe deasupra, cum toate acestea au 
putut să alimenteze poftele unora 
pentru afaceri mai mari sau mai 
mici., pentru cîstiguri ușoare, pentru 
căpătuială. Realitate, fată de care 
întrebarea președintelui sună firesc.

Să revenim la fapte.
...în luna august. în 55 din cele 60 

de unităti ale cooperativei s-au efec
tuat controale inopinate. Reproducem 
cuvint cu cuvînt sinteza întocmită in 
urma acestor controale ; „Modul de 
respectare a disciplinei financiare. 
Unitatea 54 : Nu se fac depunerile 
zilnice, ci cu întîrzieri de una sau 
mai multe zile. în perioada în care 
casiera Enghel Virginia a fost în con
cediu. Unitatea 50 : în laborator și 
in grupul sanitar sînt crăpături de la 
seismul din 4 martie 1977. Se reco
mandă măsuri urgente. Alte consta
tări. Unitatea 53 : în această unitate 
personalul face singur curățenie, nea- 
vind femeie de serviciu". Și iată ce 
ar fi trebuit — si ar fi putut — să 
descopere, să semnaleze si să com
bată prin măsuri ferme organele de 
control. De pildă : 1a unitatea foto- 
ceramică nr. 44. cită vreme Alexan
drina Ghiolgon. casiera, a fost în con
cediu. chitanțierul a stat mai mult 
la responsabila Ghită Floarea, ta 
concubinul ei Dumitru Marian sau ta 
cealaltă lucrătoare. Si încasările nu 
depășeau uneori nici măcar citeva 
sute de lei — în ziua de 12 august. 

spre exemplu, s-au înregistrat doar 
360 lei. Subit. 1a reîntoarcerea casie
rei. încasările ajung la 2 280 lei in 15 
august. 1 680 în 16 august. 2 760 în 17 
august ș.a.m.d. Explicația acestui 
mister am găsit-o cu ajutorul chitan
ței nr. 201 734 conform căreia Ioana 
Dragnea n-ar fi comandat si n-ar fi 
plătit decit o singură poză ceramică : 
120 lei. în realitate, așa cum rezultă 
din documentele de eliberare a co
menzii. plătise 2 poze, adică 240 lei. 
Diferența intrase in buzunarul exe- 
cutanților. în loc să intre în bugetul 
cooperativei. Urmarea 7 După ce i se 
semnalează președintelui cooperati
vei întreaga situație de ta foto-cera- 
mică este schimbată... casiera.

în legătură cu activitatea celor 3 

„Poza“ fără retuș a unui climat viciat de 

incorectitudine și de lipsa simțului de răspundere
unităti de foto-ceramică. i-am propus 
contabilului-sef al cooperativei, tova
rășul Constantin Vasiliu. un calcul : 
să stabilească stocul 1a zi de aur co- 
loidal și să scadă cantitatea de mate
rial consumat ta lucrările executate. 
Concluzia a fost de-a dreptul sur
prinzătoare : stocul de aur coloidal 
al unității nr. 58 din bd. 1 Mai fusese, 
la 31 august, zero. Și totuși, unitatea 
angajase in luna septembrie lucrări, 
în valoare de peste 5 000 lei. Mai sur
prinzător decit atit este faptul că 
această situație îi fusese semnalată 
lui Mircea Petcu, șeful biroului teh- 
nic-producție, încă de Ia începutul 
lunii. Și nu verbal, ci pe hîrtie. Ce se 
ascunde sub această stare de lucruri, 
cine o tolerează, cine o patronează, 
cine trage foloasele ? La toate aceste 
întrebări, atit președintele cooperati
vei. cît si șeful biroului organizarea 
muncii, la fel ca Si șeful biroului 
tehnic-productie. au ridicat nevino
vati din umeri. Așa să fie 7 Cind 
lansăm această întrebare avem in 
fata ochilor următoarea declara
ție. din care cităm : „Am oferit 
suma de 1 500 lei tovarășului Rădu
lescu Lucian, președintele cooperati
vei. care condiționa în felul acesta 
angajarea mea pe postul de casieră. 
După angajare, la primul salariu, a 
trebuit să-i dau si tovarășului Ghe- 
netay Ștefan 500 lei". Acea fată so
licitase postul pentru a-si putea con
tinua studiile — era pe atunci în 
clasa a XU-a, ta seral.

...In primele opt luni ale anului, 
cooperativa „Fotografia" nu și-a în
deplinit sarcinile de plan la prestările 
de servicii către populație decit in 
proporție de 92,5 la sută. Pe bună 
dreptate, l-am intrebat pe președin
tele cooperativei cum se explică o 
atare stare de lucruri si ce măsuri 
se preconizează pentru redresarea 
situației 7

După aproape o săptămînă — răgaz 
solicitat pentru pregătirea răspunsu
lui — ni s-a spus clar, răspicat :

— Cauza este... cutremurul, iar so
luția... valuta cu care să cumpărăm 
utilaje și materiale.

Adevăratele cauze, ca și soluțiile 
— pentru că sint mai multe, si unele 
și altele — le-am aflat, asa cum am 

Pe urmele unei scrisori care sesiza aspecte negative 
in activitatea cooperativei „Fotografia" din Capitală

mai. spus, stind de vorbă cu respon
sabili de unitate si alti lucrători din 
cooperativă, consultind condicile de 
sugestii și reclamații. procesele-ver- 
bale de 1a adunările generale ale 
cooperatorilor, documentele conta
bile (ceea ce era. fără doar si 
poate, și 1a îndemîna conducerii 
cooperativei).

Conducerea cooperativei manifestă, 
așa cum ne-au declarat mai multi 
șefi de unitate, o inexplicabilă — in 
aparență — grijă pentru menținerea 
și chiar dezvoltarea unei activități 
falimentare : fotografia ceramică.

De ce falimentară 7 Pentru că uni
tatea foto-ceramica nr. 58 din b-dul 
1 Mai. sore exemplu, a adus coope
rativei în 1977 (anul inaugurării 
sale) în numai citeva luni de func
ționare o... pagubă de peste 38 000 
lei. în schimb, unitatea nr. 44, 
unde se execută diapozitive color — 
iar din această lună și duplicări și 
multiplicări color — prestații în
tr-adevăr solicitate, rămine în conti
nuare unică în Capitală. Și nici nu 
se admite extinderea ej în spațiul 
ocupat de unitatea foto-ceramica 

situată în aceeași clădire. Cu toate 
că în mai puțin de 3 ani unitatea 
și-a dublat încasările, cu toate că 
are o rentabilitate de 85 1a sută, cu 
toate că in condicile de sugestii și 
reclamații numeroși cetățeni propun, 
fără excepție, tocmai diversificarea 
și extinderea acestor activități și nu 
a celorlalte. Așa cum, de altfel, 
chiar 1a ultima adunare generală a 
cooperatorilor, apreciau și doi dintre 
cei mai pricepuți responsabili de uni
tate. Dar ei spun, ei aud. Iar con
ducerea cooperativei cheltuiește in
tr-un singur an peste un milion de 
lei pentru modernizarea, extinderea 
si dotarea a zece. unităti în care nici 
pomeneală să se facă ceea ce soli
cită instituțiile si cetățenii : develo- 

nări, multiplicări și duplicări de dia
pozitive color.

Același lucru este valabil și pen
tru cele două unități inființate anul 
acesta in Pantelimon și pe b-dul 
1 Mai. Cu o singură deosebire : 
pentru acestea din urmă. Mircea 
Petcu, șeful biroului tehnic-produc- 
ție, are pregătită o explicație : „nu 
este rentabil să lucrăm color la 
aceste unităti. Nefiind de categorie 
specială, preturile sint prea mici. 
Ehei, dacă ne-ar aproba să le facem 
speciale, atunci..."

Deci, calea rentabilizării, nu-i de
cit „retușarea" buzunarului cetățea
nului, Și, în consecință, cu toate că 
așa cum ne mai mărturisea loan 
Turenski, responsabilul unității nr. 
58 din b-dul 1 Mai, dînsul a cerut 
să facă și fotografii color, pentru 
care nu i-ar fi necesar în plus decît 
un minimum de dotare și materiale
— filtre, tancuri, chimicale și hîrtie
— i s-a refuzat acest lucru. în 
schimb, cu același „spirit gospodă
resc", conducerea cooperativei a an
gajat Importante fonduri valutare 
pentru achiziționarea unor aparate 
necesare, susțin dînsii. în special 

dezvoltării fotografiei color pentru 
copii. în studio.

De ce, referindu-ne 1a aceste op
țiuni, am pus spiritul gospodăresc în 
ghilimele 7 Deoarece nu fotografia de 
studio pentru copii este ceea ce so
licită, într-adevăr, publicul. Cel pu
țin așa rezultă din activitatea singu
rei unități specializate în acest fel 
de lucrări — BABY-FOTO, situată 
în plin centrul Capitalei, deci cu vad 
comercial — a cărei rentabilitate 
este dintre cele mai scăzute : 15,9 ta 
sută.

în această ordine de idei, se cu
vine amintit că grija pentru gospo
dărirea fondurilor destinate achizi
ționării de utilaje n-a preocupat nici 
pînă acum prea mult conducerea 

unității. Altfel nu se poate explica 
de ce s-au investit fonduri în pro
curarea la 12. I. 1976 a unui aparat 
foto Pentacon Six. la 23. XII 1975 a 
unui blitz pentru reportaje ta domi
ciliu și ta 3 IX 1975 a unui aparat 
pentru reproduceri și duplicări color 
care n-au fost utilizate pină acum 
decît cu cîteva excepții. Și asta nu 
din vina responsabilului unității nr. 
44 DIACOLOR — care, așa cum în
cerca să ne explice Mircea Petcu, 
n-a fost in stare să găsească un 
pom (7 !) la umbra căruia să lucreze 
și filmele care nu se puteau lucra 
în laborator. Nu, ci pentru că ar mai 
fi fost necesare aparate de mărit 
color, filtre de corecție, bazin pentru 
developare și filme potrivite. Dar 
ta toate acestea nimeni nu s-a gin- 
dit decit după ce se aruncaseră banii.

Dacă banii s-au risipit, în schimb 
trimiterile în străinătate ta speciali
zare în fotografia color s-au făcut 
cu cea mai mare grijă pentru „viito
rul" cooperativei — mai toti cei ple
cați ta specializare sint în pragul 
pensionării.

înainte de a afla toate aceste lu
cruri, il întrebasem pe Constantin 
Vasiliu, contabilul șef, ce nereguli 
există în activitatea cooperativei și, 
mai precis, dacă utilajele sînt inte
gral folosite. Răspunsul său fusese 
categoric : „Nu există nereguli, iar 
toate aparatele și utilajele sînt folo
site." Apoi, în fața evidenței, avea 
să se lamenteze : „Ce pot să fac de 

unul singur 7 Am doi copii de cres
cut"... N-am înțeles, nu înțelegem și 
nu vom înțelege niciodată o aseme
nea atitudine. Cu atît mai mult, cu 
cît Constantin Vasiliu nu este numai 
contabilul șef a! cooperativei, ci și 
comunist. La fel cum considerăm 
inadmisibile superficialitatea și tole
ranța manifestate, împreună cu în
treg corpul de control, față de acele 
acte de indisciplină care, așa cum 
am văzut, au degenerat pină la urmă 
în fraudă.

...Am luat parte și ta adunarea or
ganizației U.T.C., de dare de seamă 
și alegeri, în care tinerii și-au spus 
deschis. sincer părerea despre munca lor și a biroului, despre acti
vitatea secretarului organizației pen
tru care au avut cuvinte de laudă, 
dar și observații critice firești intr-o 
adunare care este exigentă cu acti
vitatea ei. a membrilor săi. în refe
ratul biroului organizației de bază 
privind activitatea biroului organiza
ției de tineret — referat susținut in 
adunare de insusi secretarul de 
partid Mircea Petcu — secretarul 
U.T.C. este calificat însă drept un 
promotor al unei atitudini străine de 
principiile partidului, de normele e- 
ticii si echității noastre socialiste. A- 
firmatii extrem de grave. Dar prin 
ce probate 7 Nici măcar un fapt, nici 
măcar o aluzie 1a un fapt n-a exis
tat în acest referat. Asa că este 
întru totul îndreptățită părerea că 
aceste aprecieri de o asemenea gra
vitate. neargumentate în nici un fel 
au un singur „temei" : Gheorghe 
Blondă, fostul secretar U.T.C., este 
autorul sesizării adresate ziarului.

...De ce m-am oprit pe îndelete la 
tot acest păienjeniș de fapte, situa
ții si atitudini, cind, pentru a de
monstra ce este în neregulă 1a coo
perativa „Fotografia", ar fi fost sufi
cient să spunem poate numai atit : 
că din 385 de oameni, cît repre
zintă totalul personalului, efectiv in 
producție nu lucrează decît 287 de 
cooperatori ; că 1a mai bine de un an 
de 1a adoptarea hotărîrii de partid cu 
privire la rezolvarea propunerilor și 
sesizărilor oamenilor muncii condu
cerea cooperativei nici nu știa că e- 
xistă o asemenea hotărîre ; că uni
tatea nr. 56. care realiza in 1975 lu
crări in valoare de peste 200 000 lei. 
în primele 8 luni ale anului 1977 nu 
depășise suma de 25 000 lei. Ne-am 
oprit insă, așa cum spuneam, la tot 
acel păienjeniș de fapte, atitudini și 
situații pentru că aici recunoaștem 
consecințele atmosferei de toleranță, 
ale controlului superficial — cu sau 
fără intenție, tot una — ale lipsei 
de probitate a celor 0e conduc si ale 
lipsei de vehementă a celor care tre
buie să ia atitudine. Or, toate aces
tea nu pot fi trecute cu vederea, de 
nimeni, niciodată.

Florin CIOBANESCU



SCINTEIA — joi 29 septembrie 1977 PAGINA 3

IATĂ CE MĂSURI CONCRETE
îsi propune să aplice o unitate-model

PENTRU DUBLAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
In urma rezultatelor obținute an 

de an De linia creșterii productivi
tății muncii. întreprinderea textilă 
,.MoldoVa“ din Botoșani a fost de
clarată. în rindul centralei industria
le de profil, unitate-model. Confir
marea acestui titlu impunea. în mod 
obligatoriu, pentru colectivul unității, 
sarcina de a găsi si aplica în pro
cesul de producție noi si noi solu
ții care să ducă la sporirea în con
tinuare a productivității muncii — 
si aceasta într-un ritm înalt. Ceea 
ce. pînă în prezent, s-a Si înfăptuit 
în bună măsură. Astfel, cu sprijinul 
consiliului județean de control mun
citoresc. la sfîrsitul anului trecut s-a 
constituit un colectiv menit să stu
dieze posibilitățile de creștere supli
mentară a productivității muncii. So
luțiile identificate de acest colectiv, 
prin care se evalua o sporire supli
mentară a productivității muncii cu 
încă 2.2 la sută la nivelul întreprin
derii, au fost aplicate neîntîrziat in 
producție. Rezultatele obținute sînt 
concludente : pină la sfirșitul aces
tui an se va obține, pe seama noi
lor soluții aplicate, o producție in
dustrială în plus valorînd cel pu
țin 35 milioane lei. în condițiile în 
care nu se va utiliza nici un fel de 
investiție suplimentară.

S-au valorificat însă toate rezer
vele de care dispune întreprinderea 
în domeniul creșterii productivității 
muncii ? Nicidecum. Colectivul în
treprinderii textile „Moldova" are 
încă însemnate rezerve care, puse în 
valoare, vor duce la o creștere si mai 
substanțială a productivității muncii, 
fără a se apela la investiții.

Dar iată cîteva din acțiunile concre
tizate în această direcție. O deose
bită atentie se acordă creșterii in
dicelui de utilizare intensivă a ma
șinilor — între care, cele de tesut. 
Ca urmare a îmbunătățirii calității

La exploatarea minieră Roșia-Jiu

mobilizați-vă
Tovarăși constructori de locuințe,

forțele!
Scriind despre ritmurile construc

ției de locuințe la Tulcea, trebuie să 
amintim citeva premise. Municipiul 
a moștenit o arhitectură de tîrg si 
citeva mii de case sătești. Despre 
ritmuri în construcții aici se poate 
vorbi începind cu anul 19G8. odată 
cu aplicarea în viată a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului 
din anul 1967. Atunci s-au declanșat, 
pe baza unui plan de sistematizare 
mereu imbunătătit. atît dezvoltarea 
industrială a Tulcei, cit și dezvoltarea 
ei urbanistică și edilitară. La definiti
varea personalității municipiului o 
contribuție inestimabilă a adus se
cretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, cu prilejul 
unor repetate si rodnice vizite de 
lucru in municipiu si județ. Astfel, 
în august 1976. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a lansat organizațiilor 
județene si municipale de partid, 
populației municipiului chemarea de 
a face din Tulcea „o modernă și 
frumoasă poartă de intrare a țării", 
care să asigure tînărului dar pu
ternicului ei detașament muncitoresc 
condiții tot mai bune de viață. Alți 
zeci de mii de oameni urmează să 
se mute în locuihțe noi în acest cin
cinal. Prin plan s-a realizat o bună 
corelare intre dezvoltarea economică și 
creșterea fondului de locuințe, ceea ce 
ilustrează, și la nivelul acestui iudet. 
grija consecventă pe care partidul o 
poartă oamenilor muncii, satisfacerii 
aspirațiilor lor firești sore bunăstare 
și civilizație. Pină in anul 1980 Tul
cea trebuie să ofere tulcenilor peste 
12 000 de apartamente, adică mai 
mult decit s-a construit în toate 
timpurile în acest oraș, numeroase 
scoli, grădinițe pentru copii si creșe, 
spatii comerciale si pentru asistență 
sanitară, cinematografe, case de cul
tură, parcuri. ★

Un lucru este însă limpede : în
treprinderea de construcții-montaj 
a județului nu a luat toate măsurile 
pentru a putea face față unui ase
menea volum de lucrări. Planul pe 
anul 1977 prevede construirea a 2 160 
de apartamente, la care se adaugă 
restanțele din anul 1976, dar pînă la 
31 august au fost predate beneficia
rului doar 904 apartamente, iar sta
diul lucrărilor la blocurile aflate in 
operă nu este deloc îmbucurător, nu 
oferă garanție că planul anual va fi 
realizat.

Evident, una din cauze o con
stituie deficiențele în folosirea forței 
de muncă, existentă la 31 au
gust a.c. doar în proporție de 70 

urzelilor, viteza bătăilor pe oră.a fie
cărui război a sporit cu încă 208 
bătăi, realizarea fiecărui articol înca- 
drîndu-se în viteza normată. A cres
cut. de asemenea, indicele de utili
zare intensivă a mașinilor de filat 
cu inele, sporul obtinut în acest an 
fiind, în medie, de 13 kg/1000 
fuse/oră. în sfîrșit. s-a insistat pen
tru ridicarea indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte (realizindu-se un 
spor de 2 la sută fată de anul tre
cut). pentru optimizarea metodelor de

Concluzii la o recentă analiză de la 
întreprinderea „Moldova46 - Botoșani

muncă la canetat. sporirea procen
tului de transcontainerizare a pro
ducției livrate, pentru o mai bună 
organizare a activității de întreține
re a instalațiilor si utilajelor din do
tare. Eficienta acestor măsuri : sar
cina planificată la productivitatea 
muncii s-a realizat, de la începutul 
anului si pînă in prezent. în pro
porție de 102,7 la sută, cu un spor 
fată de plan in valoare de 3 338 lei 
pe angajat. Totodată, s-a înregistrat 
o economie de forță de muncă echi- 
valînd cu norma zilnică a 372 per
soane angajate.

Rezervele de creștere a producti
vității muncii — asa cum a reieșit 
din analiza întreprinsă — sînt însă 
în măsură să aducă rezultate și mai 
importante. Așa. de exemplu. încă 
nu s-a reușit ca toti angajații în
treprinderii să-si îndeplinească nor
mele de producție. în luna august 
a.c.. bunăoară, nu mai puțin de 266 
de lucrători ai unității s-au situat 
sub normă, ceea ce a determinat o 

la sută față de necesar. Neco- 
respunzâtoare este structura aces
teia : întreprinderea are 780 de mun
citori necalificați, dar duce lip
să de 260 de zidari. 116 monta- 
tori de prefabricate. 83 de fierari, 
50 de dulgheri s.a. Dar. dincolo de a- 
ceastă cauză se află neajunsurile or
ganizatorice. Pentru că pe șantiere 
oamenii existenți nu sînt bine folosiți, 
aprovizionarea tehnico-materială a 
punctelor nu este ritmică, iar asisten
ța tehnică lasă de dorit, acordul glo
bal este defectuos aplicat, se înregis
trează mari abateri de la disciplina 
muncii. Semnificativă este, astfel, una 
dintre precizările făcute de ing. Uie 
Popa, directorul întreprinderii : „Pe 

La Tulcea, pe șantiere, există rezerve interne. 
CARE SÎNT DIRECȚIILE DE ACȚIUNE 

PENTRU VALORIFICAREA LOR ?

primul semestru al anului. în între
prindere s-au înregistrat 50 000 
ore-om absențe nemotivate si 16 431 
ore-om concedii fără plată, ceea ce 
înseamnă că aproape 4 zile pe lună 
întreprinderea, cu întregul ei efectiv, 
nu a lucrat". Din aceste cauze, pro
ductivitatea muncii planificată a fost 
îndeplinită numai în proporție de 75 
la sută.

Concură însă la această situație. 
Si nu în măsură mică, proiectantul 
și beneficiarul. La 31 august, de 
exemplu, o cincime din planul de 
locuințe De acest an nu avea condi
ții de realizare : documentație, fi
nanțare. amplasamente. Fizic. în
seamnă că 480 de apartamente 
nu vor putea fi sub nici o formă 
date în folosință nînă la 31 decem
brie. Surprinzător, tocmai întreprin
derea județeană de gospodărie comu
nală și locativă nu-și respectă obli
gațiile care-i revin.

Sînt deci greutăți reale si altele 
subiective. Dar mai există un colec
tiv de constructori care, sub îndru
marea si cu sprijinul organelor iu- 
deterie de Dartid si de stat, a contri
buit substantial la imaginea Tulcei de 
azi. Despre cine este vorba ?

Comitetul muiicipal de partid a 
organizat cu ani in urmă acțiunea de 
finisare a unor apartamente chiar de 
către viitorii lor beneficiari — cetă
țenii. Pe această cale, în anul 1977 se 
vor realiza circa 200 de apartamente. 

scădere substanțială a productivită
ții muncii la nivelul întregului colec
tiv. Concomitent, continuă să se con
semneze în rindul angajatilor un nu- 
măr ridicat de absente nemotivate si 
învoiri, ca si concedii fără plată. Nu
mai în șapte luni din acest an. pier
derile înregistrate de De urma aces
tora echivalează cu timpul necesar 
pentru realizarea unei producții in 
valoare de peste 400 000 lei. Este a- 
devărat. unele acțiuni care să contri
buie la îmbunătățirea acestei situații 

au stat în atentia comitetului de 
partid din întreprindere, dar nu tot
deauna eficienta obținută a fost cea 
scontată. Nici organizațiile de sindi
cat si tineret nu s-au preocupat eu 
fermitate de întronarea unei înalte 
discipline în muncă. Alte scăderi ale 
ritmului de creștere a productivită
ții muncii au fost determinate de 
slaba calitate a unor produse. Pină 
în prezent, de la începutul anului, 
la nivelul întreprinderii au fost scă
zute din producția globală peste 
550 000 mp țesături cu diferite de
fecte. din care aproape 100 000 mp 
bonificații suplimentare. Numai dato
rită acestui aspect, productivitatea 
muncii a fost micșorată cu 1 778 lei 
pe angajat, sumă la care mai tre
buie adăugați si cei 1 710 lei pro- 
veniti de pe urma returnării unor 
produse de la diverși beneficiari. Se 
înregistrează, de asemenea. încă un 
mare număr de ore în care utila
jele nu funcționează din cauza unor 
defecțiuni mecanice ori electrice.

S-a mers, de asemenea, pe linia exe
cutării de către unitățile economice a 
unor lucrări de investiție în regie 
proprie pentru degrevarea construc
torului.

Dar. principalul constructor de lo
cuințe rămîne I.C.M.J. Unitatea este 
dotată la nivelul celor mai moderne 
întreprinderi similare din tară.

Deși pină în luna octombrie între
prinderea va califica încă 429 de con
structori, trebuie spus că nu s-au 
stabilit suficiente măsuri pentru 
a Se soluționa problema deficitu
lui forței de muncă. Mai sînt și 
alte rezerve, insuficient fructificate : 
numai in municipiu au fost identifi
cați 122 de constructori care lucrează 

ca auxiliari în alte întreprinderi, din 
care doar 20 au venit Ia I.C.M.J. 
în același timp însă, Tulcea își aș
teaptă fiii — de data aceasta con
structori — plecați din județ, le 
oferă toate condițiile de muncă și de 
viață, crede că ei vor reveni acasă.

în cadrul întreprinderii s-au în
treprins și se întreprind o serie de 
măsuri pentru mai buna organizare a 
muncii, pentru calificarea celor neca
lificați („La Tulcea, din anul 1969, am 
calificat peste 130 de constructori, din
tre care mulți sînt astăzi oameni de 
bază: m-am ocupat de unii inclusiv in 
vederea primirii lor în partid", spunea 
maistrul Mihai Ștefaniuc), pentru 
aplicarea acordului global prin în
cheierea de contracte-angajament 
cu șefii de formații, cu termene pre
cise pe fiecare apartament, scară, 
bloc, pentru îmbunătățirea muncii de 
educație politică și de ridicare a ni
velului de pregătire profesională.

La fel de importantă este înțelege
rea activă a relației proiectant-con- 
structor-beneficiar care începe să se 
realizeze. în această privință, tova
rășul inginer Aurel Dămăroiu, vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, ne-a 
declarat: „Pentru prima dată au fost 
începute lucrările de execuție 'a 
peste 1 200 de apartamente din pla
nul anului 1978 și ne străduim ca 
pînă la 31 decembrie să asigurăm 
condițiile și să declanșăm execuția 

Dacă astfel de cazuri ar fi fost re
duse numai cu 15—20 ia sută. între
prinderea ar fi obtinut de la începu
tul anului și pină in prezent un spor 
de producție de cel puțin 45 tone 
fire si 200 000 mp țesături. Trebuie 
să adăugăm si faptul că acoperirea 
capacităților de producție cu con
tracte nu s-a realizat totdeauna inte
gral (in unele luni, la tesătorie. doar 
în proporție de 82 la sută), o vină in 
acest sens revenindu-i si centralei 
de resort.

Evident, punîndu-se în discuție a- 
ceste aspecte. în cadrul ședinței de. 
analiză s-a adoptat un nou program 
de măsuri tehnice si organizatorice. 
Pe baza aplicării acestora se preli
mina ca. in anul 1980. productivita
tea muncii să înregistreze o creștere 
de peste două ori fată de anul 1977. 
Citeva dintre noile măsuri adoptate 
merită a fi reținute. Așa. de exem
plu. în scopul îmbunătățirii calității 
țesăturilor produse oe războaiele țip 
A-100 va continua acțiunea de în
locuire a regulatoarelor cu roată pla
netară cu un alt tip de regulatoare. 
Se vor monta si pune în funcțiune 
încă 50 războaie fără suveică, stabi- 
lindu-se. totodată, tehnologiile opti
me de fabricație. Pentru îmbunătă
țirea calității țesăturilor si creșterea 
randamentului la mașinile de cane
tat se va extinde sistemul de cap
tare a firului folosit cu bune rezul
tate la întreprinderea textilă din 
Giurgiu. Prin autoutilare, se vor a- 
sigura încă două mașini de rolat. iar 
atelierul de confecții va fi dotat cu 
utilaje corespunzătoare Si personal 
calificat, astfel îneît să se asigure 
valorificarea superioară a tuturor 
cupoanelor. Dar ponderea principa
lă a noilor măsuri adoptate priveș
te creșterea nivelului pregătirii pro
fesionale a tuturor angajatilor între
prinderii. incepind cu muncitorii si 
terminind cu membrii conducerii u- 
nității. Chiar în aceste zile se vor 
deschide un număr sporit de cursuri 
in vederea ridicării calificării mun
citorilor. precum si calificării în di
ferite meserii a angajatilor nepro
ductivi. Pentru ajutorii de maiștri, 
maiștri si ingineri s-au organizat 
mult mai multe lectorate tehnice. 
Comitetele de partid, sindicat si 
U.T.C. din întreprindere s-au anga
jat să discute cu fiecare în parte din 
lucrătorii care se situează mereu sub 
normă, urmind a se stabili măsuri 
corespunzătoare pentru lichidarea 
răminerii in urmă. Aplicarea între
gului program de măsuri adoptat la 
nivelul întreprinderii se va afla me
reu in atentiă consiliului județean de 
control muncitoresc, astfel că terme
nele fixate pentru înfăptuirea în 
practică a acestora să se respecte 
cu strictete. Sint toate acestea un 
argument că sarcinile privind creș
terea productivității muncii la între
prinderea textilă ..Moldova" din Bo
toșani se vor îndeplini, intr-adevăr, 
la nivelul unei unităti-model in ca
drul industriei bumbacului din tara 
noastră.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

întregului plan de apartamente pe 
anul 1978. De asemenea, am introdus 
un sistem operativ de urmărire și 
intervenție, la nevoie, pe șantiereie 
de construcții de locuințe".

Dorim ca atunci cînd vom reveni 
asupra acestei tefne să scriem despre 
revirimentul așteptat.

Emesto MIHĂILESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag, I)
micitate în realizarea planului de pro
ducție intr-o întreprindere duce impli
cit la livrări neritmice, deci poate 
pune alte unități de producție îri si
tuația de a nu primi la timp utila
jele sau materiile prime ce le sint 
necesare bunei desfășurări a activi
tății de producție.

Nu s-ar putea spune că peste tot 
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii, conducerile de între
prinderi. de șantiere de investiții 
abordează cu răspunderea cuvenită 
această importantă latură a condu
cerii științifice a producției. Există, 
în această privință, o anumită ..îm
păcare" cu situația, o anumită como
ditate. o diminuare a spiritului de 
răspundere a celor care au sarcini de 
conducere a activității economice din 
întreprinderi. Sînt încă multi aseme
nea conducători care nu intervin cu 
energia cuvenită pentru rezolvarea 
operativă a problemelor, pentru apli
carea de soluții de natură organiza
torică ce depind în fond de ei. in 
strînsă conformitate cu îndatoririle ce 
Ie revin prin hotărîri si legi ale sta
tului nostru socialist, cu obligațiile 
ce decurg din fantul că au fost in
vestiți cu munci de conducere tocmai 
pentru a asigura desfășurarea optimă 
a activității economice. Desigur, in 
fiecare întreprindere există colective 
de secții si sectoare fruntașe, organi
zatori ai producției si alti factori cu 
funcții de conducere, care nu lasă lu
crurile să treneze, nu amină De mîine 
ce pot si trebuie să facă azi. asigurînd 
si indici-record de folosire a dotării 
tehnice si buna aprovizionare a locu
rilor de muncă si produse de înalt 
nivel tehnic si calitativ s.a. Această 
experiență pozitivă, acest spirit co
munist. revoluționar de a-ti îndeplini 
sarcinile, de a pune pe primul plan 
interesul general al întreprinderii 
trebuie să cunoască o largă extinde-

Semânatui griului a început cu toate forțele la cooperativa agricolă Chirnogi, județul Ilfov. Prezenți în cîmp, specialiștii 
urmăresc executarea unor lucrări de cea mai bună calitate

LA SEMĂNAT
Folosirea experienței bune 

valorează dt o sămînță de calitate
Cooperatorii din Furculești. o așe

zare de oameni harnici și pricepuți, 
de pe valea Urluiului, județul Tele
orman, au obtinut în decursul anilor 
recolte tot mai bogate. Ei cunosc bine 
tehnologia culturilor si o aplică cu 
rezultate bune la condițiile locale și 
la timpul potrivit. De citeva zile a 
început semănatul culturilor de 
cereale păioase de toamnă pentru 
producția anului viitor. La baza pre
gătirilor ce le fac stă experiența su
perioară a anilor trecuți, bazată pe 
experiența de veacuri a țăranului, 
exprimată atit de plastic în prover
bul „ce semeni aia culegi", cum ne 
spunea Nicolae Călin, președintele 
cooperativei agricole. Desigur că este 
nevoie de o atenție deosebită pentru 
fiecare lucrare si o cunoaștere în 
amănunt a compoziției chimice și fi
zice a fiecărei tarlale de pămînt in 
parte.

Recoltele de grîu din anii prece
dent! sînt edificatoare. în general la 
Furculești se cultivă anual 1 000 ha cu 
griu. plus alte suprafețe cu cereale 
păioase. De remarcat faptul că pînă 
în anul 1973, cînd se cunoștea mai 
puțin tehnologia culturii griului, pu
terea pămîntului și a semințelor, se 
obținea în medie pînă la 3 000 kg 
grîu la hectar. Era o recoltă bună, 
dar nu pe măsura puterii pămîntului 
si a hărniciei oamenilor. Pentru pri
ma dată în 1974 s-a depășit această 
medie cu 300 kg. Acest lucru a con
stituit un punct de reper pentru ac
tivitatea viitoare a cooperatorilor. 
Deci pămîntul poate rodi mai mult. 
Cooperatorii si specialiștii au acordat 
atenție mai mare alegerii pămîntu
lui. a soiurilor — au fost eliminate 

Recoltarea cartofilor
trebuie

înaintează rapid, 
să fie acceleratădar poate și

în aceste zile, mii de cooperatori 
și mecanizatori din județul Sibiu, 
sprijiniți de membri ai familiilor 
lor. ca și de numeroși elevi și an
gajați din comune, lucrează la recol
tarea cartofilor pe ultimele șase sute 
de hectare, din cele 3 290 hectare 
cultivate pe terenurile cooperativelor 
agricole. Datorită măsurilor luate de 
comandamentul județean pentru agri
cultură. recoltarea se desfășoară în 
ritm susținut. în mai toate unitățile 
se muncește bine, organizat, cu spi
rit de răspundere pentru a da timpu
lui adevărata valoare. O dovedește în 
primul rînd faptul că aproape 40 din 
cele 68 de unități cooperatiste culti
vatoare de cartofi au încheiat recol
tarea. Pentru ca strîngerea cartofilor 
să se încheie în timpul cel mai scurt, 
comandamentul județean a hotărît 
ca toate mașinile de recoltat din do
tarea stațiunilor de mecanizare să 
fie concentrate în unitățile cu supra
fețe de peste 100 hectare. Pentru uti
lizarea lor eficientă, activitatea a fost 
organizată în schimburi prelungite 
sau în două schimburi. De aseme
nea. pentru ca produsele din cîmp să 
fie transportate cu operativitate, pe 
lingă mijloacele de transport meca
nice sînt folosite și peste 1 500. de 
atelaje ale cooperatorilor.

Arătam faptul că la strîngerea și 
depozitarea cartofilor lucrează mii 
de cooperatori, cărora în ultimul timp 
li s-au alăturat numeroase alte forte. 
Aceasta este și explicația rezultate-

re. să devină un bun al tuturor, de la 
muncitor la maistru si dij-ector.

Organizarea exemplară a produc
ției. dozarea judicioasă a forțelor, a- 
sigurarea tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea unei activități ritmice, 
fără perturbatii. sînt hotăritoare pen
tru îndeplinirea si depășirea planului 
la productivitatea muncii, a sarcinilor 
de creștere suplimentară a acesteia, 
peste nivelurile prevăzute in cincinal. 
Ce anume presupune aceasta 7 Utili
zarea cu maximum de randament a 
fiecărui minut, oră si schimb de lu
cru — pentru a obține cit mai multe 
produse în unitatea de timp. De aici, 
necesitatea imperioasă a desfășurării 

factori-cheie ai conducerii rationale
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procesului de producție cu precizia 
mecanismului de ceasornic. Totul tre
buie organizat si coordonat în mod 
exemplar. întregul angrenai al pro
ducției se cere stăpînit si dirijat cit 
mai judicios. în ansamblul laturilor 
sale si pe fiecare verigă în parte, 
pentru ca nimeni să nu stea : nici 
muncitorul, nici mașina. Or, în unele 
întreprinderi se constată o practică 
nefirească — care în nici un caz nu 
poate tine de ceea ce numim organi
zare rațională a producției — o prac
tică profund dăunătoare, asupra că
reia tovarășul Nicolae Ceausescu a 
atras cu toată tăria atentia în consfă
tuirea de lucru de Ia Comitetul Cen
tral. Datorită unui prost obicei, atunci 
cînd aoare undeva o greutate — la 
aprovizionare. în functionarea anu
mitor utilaje. în conlucrarea dintre 
secții — toată lumea se concentrează 
acolo, ignorîndu-se desfășurarea nor- 

acele soiuri care nu se adaptează lo
cului — s-a acordat atenție efectuării 
lucrărilor si perioadei de semănat și 
n-au greșit. în anul 1975 au realizat 
4 313 kg griu la hectar, in 1976 au 
ajuns la 4 500 kg la hectar, iar anul 
acesta la 4 800 kg. Pentru anul viitor 
și-au propus să semene tot 1 000 ha 
cu griu. 150 ha cu orz si 150 ha cu 
plante furajere pe care le-au si se
mănat. Amplasarea s-a făcut după

în aceste zile
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cele mai bune premergătoare. 450 ha 
după floarea-soarelui, care sint 
arate și discuite, 100 ha după fa
sole, 100 ha după ceapă. 100 ha după 
borceag. care, de asemenea, sînt arate 
si discuite. 300 ha după porumb. Nu
mai cultura de masă verde a fost am
plasată după grîu. Și de pe suprafața 
pe care se va semăna grîu după po
rumb au început eliberarea terenului 
si efectuarea arăturilor. Pină la 
această dată a si fost pregătită m 
condiții foarte bune o suprafață de 
1 000 ha, din care 150 ha a fost în- 
sămînțată cu plante furajere și 150 
ha cu orz.

La obținerea unor producții mari 
de grîu si in general de cereale păioa
se o contribuție însemnată o are fie
care lucrare în parte. După alegerea 
soiurilor, a seminței, a terenurilor se 
acordă o mare atentie arăturilor și 
semănatului.

lor bune obținute pe ansamblul ju
dețului. Din păcate, cu prilejul unui 
raid întreprins în mai multe unități 
agricole am constatat și unele nea
junsuri in ce privește sortarea, trans
portul și depozitarea cartofilor, care

PROBLEME
DE REZOLVAT:
• Sortarea - pe cate- 

gorii de calitate
• Producția recoltată 

- în aceeași zi trans
portată și însilozată

determină ca nu peste tot lucrările 
să se desfășoare în ritmul dorit. Pre
zentăm citeva aspecte, care impun 
intervenția energică a comandamen
tului județean pentru ca lucrările să 
intre pe făgașul normal în toate uni
tățile agricole.

• La cooperativele agricole Cîrți- 
șoara. Avrig. Arpașu de Jos. Cîrța, 
în dorința de a grăbi recoltarea, sor
tarea cartofilor in cîmp nu se mai 
face pe 4 categorii de calitate așa cum 
este nevoie, ci doar în două grămezi : 
„cartofi mari" și „cartofi mici". De 

mală a activității în celelalte sectoa
re. ceea ce face ca. după un timp, să 
se ivească deficiente în alt sector, 
din nou se aglomerează toate forțele. 
După procedeul pompieristic de orga
nizare a folosirii forțelor : ..tai intr-o 
oiirte si cirpești în alta" — onerînd 
cu astfel de improvizații si iumătăti 
de măsură — în totală contradicție 
cu principiile organizării științifice a 
muncii si a producției, e greu să poți 
obține rezultatele dorite în producție. 
Nici aceste aspecte majore ale orga
nizării producției și a muncii nu sînt 
străine Consiliilor oamenilor muncii, 
organizațiilor de partid dar ele. to
tuși, nu intervin cu destulă energie 

pentru a înlătura asemenea neajun
suri. în lumina indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
toate problemele legate de organi
zarea superioară a producției si a 
muncii trebuie soluționate in strinsă 
conlucrare cu oamenii muncii — în 
calitatea lor de proprietari, producă
tori si beneficiari a tot ceea ce în
făptuim — cu cei care efectiv lu
crează pentru îndeplinirea si depă
șirea planului si a angajamentelor 
asumate în întrecere, care cunosc cel 
mai bine atît resursele de sporire a 
producției si productivității muncii, 
cit si deficientele de la locurile de 
muncă, din secții.

Organizarea, viziunea cuprinză
toare, spiritul de perspectivă sînt fac- 
tori-cheie ai conducerii raționale a 
activității economice. în condițiile 
cunoașterii sarcinilor de plan pentru 
anul viitor, a obiectivelor cincinalului

— Noi semănăm la o adincimc de 
7—8 centimetri, a precizat Constanța . 
Călugăreanu. inginer-șef la coopera
tiva agricolă Furculești. Acest lucru 
face ca in timpul iernii plantele să 
nu înghețe si să se asigure densitatea 
necesară. Cit privește fertilizarea s-au 
administrat pină acum, odată cu ară
turile. 80 kg de fosfor substanță acti
vă la hectar, se mai administrează 
o treime din cele 120 kg de azot tot 
substanță activă înainte de semănat, • 
iar restul se va administra în perioa- ' 
da de iarnă, fazial, cind timpul e oel 
mai prielnic pentru ca întreaga can- 
t.itate de îngrășăminte să fie asimi
lată de către plante. Semănatul a în
ceput si se va încheia în jur de 15 
octombrie, pentru ca plantele să aibă 
timpul necesar să răsară și să 
înfrățească. Si lucrările de întreti- f 
nere. starea de vegetație si recoltatul 
au un rol important pentru sporirea “ 
producției. într-un cuvînt orice lu- , 
crare are o importantă deosebită < 
în sporirea producției și orice negii- ; 
jentă sau subapreciere a unei lucrări 
duc lă diminuarea producției. Dar 
cooperatorii și specialiștii din Furcu
lești nu mai îngăduie asemenea ano
malii fiindcă sînt hotăriți ca in anul 
viitor să obțină recolte și mai mari 
de cereale păioase și cel puțin pînă 
acum nu s-au dezmințit. în aceste 
zile, cînd se introduc boabele în sol •- 
și se pun baze temeinice producției ,1 
din anul viitor, specialiștii, șefii de 
fermă, președintele urmăresc zilnic 
calitatea lucrărilor, intervin operativ ■ 
acolo unde este nevoie, dar și meca
nizatorii își cunosc bine meseria și 
nu fac rabat la calitate.

Horea CEAUȘESCU

aici, greutăți în preluarea mărfii de 
către bazele de recepție. în plus, 
nesortarea cartofilor aduce pierderi 
însemnate unităților agricole respec
tive. deoarece la cartofii nesortați ta
rifele se reduc cu 20—30 la sută. «

• Problema cea mai importantă o 
constituie insă livrarea cartofilor 
contractați la fondul de stat. S-a 
creat deja un decalaj mare între can- ; 
titățile de cartofi recoltate și cele 
predate la baze. Sînt unități agricole ; 
care au predat cantități mici fată de 
obligațiile ce le revin : cooperativele 
agricole Cirta din 1 704 tone cartofi 
contractați cu statul a livrat numai 
750 tone. Arpașu de Jos din 1555 
tone — 725 tone. Loamneș din 380 
tone — 60 tone. Săcădate din 200 . 
tone — 40 tone. Porumbacu de Sus 
din 460 tone — 85 tone etc.

• Dacă in cele mai multe coope
rative agricole transportul produse- ■ 
lor din cimp este corelat cu ritmul 
de recoltare, la cooperativele agri
cole Cîrța. Cirtișoara. Avrig. Porum- l 
bacu de Sus o bună parte din can
titatea de cartofi recoltată răminc 
peste noapte în cîmp. deși la puțini 
kilometri sînt munții Eăgăraș. cu 
piscurile de pe acum înzăpezite. Se 
impune deci, pentru a se evita orice 
pierdere de recoltă, ca toți cartofii " 
recoltați să fie in aceeași zi depozi- : 
tați sau însilozati.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

este imperios necesar ca organizarea 
producției si a muncii să vizeze nu 
numai rezolvarea problemelor cu
rente, ci si perspectiva, ceea ce pre
supune o judecată temeinică, cuprin
zătoare din partea conducerilor de 
unităti economice, a organizațiilor de 
partid. Nimeni nu spune că este 
ușor, că ar fi un lucru care se solu
ționează... cit ai bate din palme. Pro
blemele referitoare la organizarea și 
conducerea științifică a activității de 
producție — desprinse din bogăția de 
idei si orientări prezentate de secre
tarul general al partidului in cadrul 
recentei consfătuiri de lucru. — tre
buie abordate cu înalt simt de răs
pundere, de la nivelul locului de 
muncă pînă la ansamblul întreprin
derilor si șantierelor. Aceste idei 
și orientări îndeamnă la gindire 
profundă, la analiză temeinică a stă
rilor de lucruri din întrenrinderi. la 
cunoașterea realității, a posibilităților 
si rezervelor interne existente la fie
care loc de muncă, cere o activitate 
energică hotărită pentru valorificarea 
în practică a experienței bune do- 
bindite. pentru înlăturarea fermă a 
oricăror neajunsuri si deficiente in 
organizarea si desfășurarea produc
ției. Organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii au datoria să me
diteze la toate aceste probleme, iar 
prin consultarea muncitorilor, tehni
cienilor. inginerilor si specialiștilor, 
să aplice cele mai bune măsuri pen
tru organizarea superioară a produc- . 
ției și a muncii, pentru îmbunătățirea 
generală a activității întreprinderilor.

Suprema verificare a eficacității 
măsurilor de organizare superioară a 
producției sînt rezultatele practice 1 I 
Rezultate pe care le dorim cu totii 
mereu mai bune, mai substanțiale — 
concretizate în producții fizice supli
mentare si randamente înalte in 
muncă. în tot ceea ce înseamnă efi
cientă economică de virf — in folosul 
fiecărei întreprinderi, al fiecărui șan
tier, al nostru, al întregului popor. >
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Se trec in revista forțele, se analizează perspectivele.

se conturează acțiuni și programe cinema

PENTRU NOUA EDIȚIE
a Festivalului

„C1NTAREA ROMÂNIEI"
Configurind un stimulator cadru 

politico-organizatoric si educa
tiv. menit să asigure o largă 
participare a oamenilor muncii din 

toate domeniile la valorificarea si 
dezvoltarea culturii si artei, creației 
și interpretării — Festivalul național 
„Cintarea României" a dinamizat in 
toate județele tării spiritul creator, a 
scos la iveală numeroși și talentati 
creatori in diferite genuri, a dat un 
remarcabil impuls activității de cer
cetare atentă, științifică a tezaurelor 
de creație ale poporului nostru. Chiar 
în zone de mare tradiție, acest aspect 
a căpătat noi si importante valențe, 
si a imprimat un spirit de mare se
riozitate si de continuitate. In noua 
ediție a festivalului, care va începe 
curind. astfel de preocupări vor fi 
amplificate pe baza unor programe 
si mai cuprinzătoare. în acțiuni des
fășurate cu o largă participare a ar
tiștilor amatori, a profesioniștilor si 
cercetătorilor. Am urmărit în jude
țul Vîlcea citeva asemenea preocu
pări acum in pragul declanșării eta
pei de masă a celei de-a doua ediții 
a festivalului.

Nu cu mult înainte, primeam la 
redacție invitația de a participa 
la cea de-a patra ediție a com
plexului de manifestări etno-folclorice 
organizate, sub genericul „Rapsodia 
plaiului vîlcean". de Comitetul jude
țean de cultură și educație socialistă 
în colaborare cu centrul de îndrumare 
a creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, asociația folcloriști
lor, muzeul județean și asociația 
creatorilor populari din județ. Ma
nifestarea era programată să se des
fășoare — cum s-au și petrecut lu
crurile — in cadrul pitoresc al sec
ției în aer liber a Muzeului județean 
de la Bujareni. Partea cea mai 
substanțială a complexului de mani
festări culturale a fos-t simpozionul 
„Tradiție și inovație in creația popu
lară contemporană vilceană". unde 
s-au dezbătut problemele : Arta 
populară în cadrul primului Festival 
national „Cintarea României". Consi
derații privind creația populară vil
ceană contemporană. Valorificarea te
zaurului artistic popular din zona 
Vîlcei, Nou și vechi in ornamentul 
ceramicii actuale de Horezu, Conside
rații cu privire la evoluția ceramicii, 
Tendințe în arhitectura populară, 
Factori de modernizare a artei popu
lare și implicații contemporane (cu 
privire la arhitectura și arta lemnu
lui), Formele țesăturilor tradiționale 
de interior în etapa actuală. Așadar, 
un program de expuneri și de dezba
teri interesante, actuale și care au a- 
dus multe și valoroase clarificări in 
domeniile abordate. Un factor meri
toriu : participarea la simpozion a 
unor reputati Specialiști- in. probleme 
etno-folclorice din Capitală. Am fi 
dorit — ar.fi fost de dorit ! — ca a- 
lături de contribuțiile de la centru să 
se audă și glasul mai multor cercetă
tori locali ai fenomenului. Ne referim 
nu atit la cadrele muzeului județean, 
care și-au adus partea lor de contri
buție la reușita manifestării, cit la 
cadrele din școlile sătești, care, pri
mele ar fi fost îndreptățite să aducă 
in atenție elemente cu adevărat noi, 
observate și studiate pe viu. Aseme
nea preocupări există, s-au afirmat

în numeroase rânduri ; mai puțin 
există, poate, preocuparea pentru a- 
tragerea acestui potențial intelectual 
in procesul organizat al cercetării ști
ințifice.

Se discuta despre unele proble
me de arheologie. Campania de 
anul acesta pe șantierul de să
pături de la așezarea antică Buridava. 

presupusă a fi fost capitala marelui 
rege dac Burebista. urma să se În
cheie în curind. arheologii luîndu-si 
rămas bun de la colaboratorii lor vâl
ceni. de aci Înainte urmînd să se des
fășoare o altă muncă decît cea efec
tuată cu sapa — studierea materialului 
colectat. Dar în același timp sosise o 
noutate grefată, de astă dată pe fon
dul roman al patrimoniului arheolo
gic din valea Oltului. Datorită unor 
lucrări de excavare în perimetrul de 
amplasare a uneia dintre hidrocentra
lele de pe cursul Alutusulut cea de 
la Călimănești. cupele agregatelor au 
scos la lumină — lumina reflectoare-

însemnări 
despre activitatea 

cultural-artistică 
din Rimnicu Vîlcea

dispune de nouă licee si de două sec
ții de subingineri. de un teatru popu
lar cu stagiune permanentă, de o 
formație de operetă, activă tot anul. 
Citi tineri sint în municipiu ? Am 
adresat întrebarea 
tar al comitetului județean al U- 
niunii Tineretului 
sile Suciu.
prompt : Numai ___ ...___ ______
Nu chiar , toți tinerii sânt uteciști. în 
total, peste 30 000. practic jumătate 
din populația urbei. Dialogul a avut 
loc în una din zilele la care afișul 
casei de cultură a sindicatelor invita 
la o „Seară cultural-distractivă". Se
cretarul comitetului județean, ca ori
care tinăr. ca oricare utecist. .petrecea 
citeva ceasuri în atmosfera tinereas
că, veselă, primitoare și chiar capti
vantă de la acea „Seară...". Mi-a 
vorbit de acțiunile realizate, de cele 
în curs de realizare, de cele de viitor. 
Sîniteți o organizație dinamică —' am 
remarcat. Un plan de acțiuni cultu
ral-educative. politice, la nivel de 
județ, pentru aceleași două zile, con
semna o serbare câmpenească la Ho
rezu, o seară de dans la Drăgășani. o 
seară cultural-distractică la Brezoi

primului secre-
Comunist. Va- 

Răspunsul a venit 
uteciști sânt 27 000.

etc.

lor. intrucît se lucra în timpul nopții 
— fragmente de zidărie tipic romană 
și aparținind unui edificiu de mar) 
proporții. Era. intr-adevăr, o desco
perire. cercetările mai vechi nemen- 
ționînd. în zona Cozia. alte vestigii 
romane în afara cunoscutului castru 
Arutela. Studierea materialului a în
ceput de-ndată. Preocupările, in ca
drul discuției la care participam, erau 
direcționate spre recuperarea ma
terialului distrus și reconstituirea pla
nului edificiului, antic, pe această 
bază putindu-se determina funcționa
litatea avută la origini. Să se recu
pereze tot, dacă se poate pină la ul
timul fragment de zidărie scoasă de 
excavatoriști — a fost cuvântul de or
dine.

Preocupați de intensificarea acti
vității cultural-artistice. de im- 
prospătarea repertoriilor. de 
necesitatea de a oferi oamenilor o 

gamă cit mai largă de petrecere a 
timpului liber, activiștii culturali, 
colectivele artistice de amatori care-si 
sporesc rindurile desfășoară o mun
că intensă, plină de oasiune. 
sul teatrului popular al 
ciDiului înscrie intre alte lucrări 
dramatice pregătite pentru 
„Puterea și Adevărul". Alt afiș, de as
tă dată al casei de cultură a sindica
telor. invita, pentru zilele de sâmbătă 
și duminică, la o „Seară cuitural-dis- 
tractivă", pentru 
program muzică 
pe diferite teme, jocuri 
dans. Atit simbătă seara, cît si dumi
nică seara, la casa de cultură era 
multă animație. într-o ambianță de 
voioșie, de destindere, tinerii dansau, 
jucau șah, ascultau muzică. Rimnicu 
Vilcea numără in prezent 67 000 lo
cuitori. Are o industrie în plin avânt. 
Ca instituții și ca factori de cultură

. Afi- 
muni-
scenă

tineret, avînd in 
ușoară, concursuri 

distractive.

La comitetul județean de partid, 
centrul inițiativelor si coordona
tor a tot ce 
in municipiu, în 

surprins discuția 
logice, mi-au fost 
ocupări de esență pentru si mai 
buna desfășurare a activităților, avînd 
ca scop educația comunistă a omului, 
a tineretului, in primul rind. și am 
fost familiarizat cu o serie de proiec
te realizabile intr-un viitor apropiat, 
între care și împlinirea unui mai 
vechi deziderat al vîloenilor de a a- 
vea o filarmonică proprie, si poate — 
de ce nu ? — un teatru profesionist. 
Există aici, in municipiul de la poale
le Carpatilor, un public setos de cul
tură. un tineret dornic să se adape 
neîncetat la izvorul tonifiant al artei, 
șă încorporeze tot mai structural, mai 
profund mesajul conferinței, al cărții 
politice, al filmului cu problematică 
contemporană, intr-un cuvint să cu
noască cit mai profund viața cloco
titoare a tării, pentru a sluji tara cit 
mai fructuos in mersul ei avintat pe 
drumul trasat de partid. Festivalul 
național „Cintarea României" consti
tuie si aici, cum se vede, un cadru 
fertil care stimulează participarea 
directă la organizarea si desfășurarea 
activității artistice a oamenilor mun
cii. un cadru in care tot ce este mai 
bun. mai prețios din experiența si 
puterea lor creatoare se bucură de 
atenția cuvenită. Se concep noi pro
grame dej activități, se organizează 
noi actîuifl. rt-portorii corSȘtfSnzătoa’- 
re sarcinilor educative cărora trebuie 
să le răsnundă mai bine activitatea 
tuturor formațiilor si instituțiilor 
artistice — toate acestea constituie la 
un loc un climat capabil să ridice pe 
noi trepte mișcarea artistică de ama
tori. dezvoltind ceea ce s-a cîstigat. 
antrenând mase tot mai largi de oa
meni ai muncii la valorificarea si 
dezvoltarea patrimoniului artistic.

se întreprinde 
județ. unde am 
pe teme arheo- 

detaliate pre-

N. POPESCU-BOGDANEȘT1

Literatura vieții
turistică, de geografie eco
nomică sau fizică, ci sur
prinderea pulsului tainic și 
adesea uluitor al transfor
mării psihologiilor. conști
ințelor... Este vorba de cu
noașterea dinăuntru, inti
mă. cunoaștere a amănun
tului semnificativ, a tonali
tății adevărate de care are 
nevoie orice operă de artă 
si la care nu se poate a- 
junge decît fiind mereu tu 
însuți. înăuntrul acestei rea
lități, izvorul artei adevărate. 
Practica socială a scriito
rului apare în folosul pro
priei opere, este hotărîtoare, 
azi mai mult ca orieînd. 
Nicicînd tentativa cunoaș
terii vieții nu poate fi mi
nimalizată : paginile bune, 
vii ale literaturii sint 
„smulse" după un contact 
nemijlocit, adincit. cu viata 
oamenilor. în pragul bă_- 
trinetii, celebru. Steinbeck 
nu se sfia să declare 
că pleacă să redescopere 
America, pe care o traver
sase în lung și-n lat o via
tă întreagă.

Sint cunoscute principiile 
educative și profund uma
niste ale programului de 

’ perfecționare a societății 
noastre. Aplicarea, mate
rializarea lor nu se petrece 
peste noapte și nici nu 
trebuie așteptat să aibă 
loc de la sine. Orânduirea 
unei construcții istorice de
liberate. socialismul este 
o societate a oamenilor ac
tivi. Rigorile și vizionaris- 
mul planurilor impun, nu 
mai ptitin. rigoare și inspi
rație în înfăptuirea lor. De 
aici incompatibilitatea între 
spiritul activ al 
și orice stare de 
tivă. orice poziție 
servator" în sine, 
nindu-și să mediteze asu
pra vremii sale nu înseam
nă că scriitorul, scriitorul 
român de ași. nu are da
toria să-și grăbească vre
mea. să nu aștepte, ci să-i 
vină el insuși în intimpinare. 
„punînd umărul" și luînd 
parte la concretizarea pro
gramelor. a planurilor des
tinate să accelereze istoria. 
Numai imbinind spiritul 
revoluționar al cărților sale 
cu pasiunea civică si facto
rul politic direct exercitat 
în cetate, scriitorul există 
în deplinătatea sa, în vir
tutea scopului fundamental 
de a contribui la perfecțio
narea și educarea oameni
lor.

(Urmare din pag. I)
istoriei noastre, a datoriei 
sale de a fi el insuși cit 
mai prezent in făurirea ei. 
în continuarea celor mai 
bune experiențe, insumind 
practica multor scriitori al 
căror contact cetățenesc cu 
tara este continuu și fruc
tuos. aceste intilniri indi
viduale sau colective cu ci
titorul trebuie să fie ferite 
de formalism, de festi- 
vism. să nu plătească tri
but improvizației, superfi
cialității așa cum s-a in- 
timplat uneori.

Trăind într-o epocă di
namică, în care evenimen
tele se succed cu repezi
ciune, sintem totodată an
gajați conștient într-un 
proces istoric complex. A-l 
înțelege și explica, a par
ticipa la însușirea de că
tre cetățeni a cerințelor co
tidianului in care adesea 
este cuprins viitorul, iată 
un obiectiv major al preo
cupării scriitorului de azi. 
Cred că trebuie să medităm 
mai mult la complexitatea 
rolului pe care societatea 
îl atribuie intelectualului, 
artistului, scriitorului. De
sigur. el mu poate fi un 
propagandist de cabinet : 
se impune să desfășoare o 
vie activitate. în spiritul 
celor mai bune, mai înain
tate tradiții și exemple pe 
care le avem. Expli- 
cînd nemijlocit, ca propa
gandist efectiv în uzină, la 
căminul cultural, în alte 
puncte de contact cu citi
torul posibil. înțelesurile 
imediate și de perspectivă 
ale politicii partidului, aju- 
tind oamenii să perceapă 
ce sint azi orașele noas
tre. satele noastre, ce tre
buie să fie mîine. ce este 
România și ce poate fi 
prin strădania chibzuită a 
întregii noastre națiuni, nu 
facem altceva decit să a- 
profundăm eternul efort al 
omului de a se cunoaște pe 
sine însuși, de a-si desluși 
valorile mai bine, de a le 
închina semenilor săi.

Sinteză a concretului, li
teratura trăiește din con
cret fundamentat pe expe
riențe concrete. Angaja
rea scriitorului ca intelec
tual. ca om de cultură. în 
vastul proces educativ nu 
poate decît să-i nuanțeze 
cunoașterea omului — ma
teria muncii sale : ii prile
juiește nu o „documentare"

*

societății 
exoecta- 
de „ob- 
Pronu-

t
PROGRAMUL 1
16.00
16.05
16.35
17,05
17.15
18,00
18,10
18.40 Melodii populare
19,00 Autceonducerea muncitorească
19.20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii de dezvoltare economico-socială a țării
20.15 Deschiderea stagiunii de concerte a Radioteleviziunii. 

Orchestra simfonică. își dă concursul corul „Madrigal"
20.40 Ora tineretului
21.15 Film TV : „Trenul de noapte"
21,55 Studioul varietăților
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,50 Filme documentare • La temperaturi solare • Dobrogea 

in arta plastică
20.15 Deschiderea stagiunii de concerte a Radioteleviziunii. 

Orchestra simfonică. Iși dă concursul corul „Madrigal"
21,05 Un fapt văzut de aproape — reportaj
21,25 Transmisiunea părții a doua a concertului 

simfonice a Radioteleviziunii

Telex
Teleșcoală
Curs de limbă rusă
Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm... 
Moștenire pentru viitor
Tragerea de amortizare ADAS
România pitorească

orchestrei

Prima lucrare dramatică 
trecută de Teatrul Național 
din București pe afișul noii 
sale stagiuni. Acord de 
Paul Everac, descinde din 
zona de cercetări si dezba
teri întreprinsă de autor cu 
prilejul scrierii Fluturelui 
Pe lampă ; îi este, am pu
tea spune, o replică. Mai 
puțin dispusă la fastuos, 
culoare si efecte de mare 
spectacol. Acord cumpăneș
te polemic — cel puțin in 
datele nemijlocite ale su
biectului — de asemenea, 
intre modul de viață, con
cepția asupra problemelor 
vieții dominante în lumea 
societăților de consum a 
Occidentului 
lumii 
de a 
ra să 
le pe

modul 
socialiste 
a aspi- 
Fluture-

si 
noastre 

fi și de 
fie. în 
lampă observația 

dramaturgului se concentra 
asupra strălucirilor calpe, 
sub vălul orbitor al cărora 
se consumau, acolo, cele 
mai amare si sumbre aven
turi ale prăbușirilor fără 
întoarcere, si se lăsau des
coperite, în chiar mediul 
celor ce stăpînesc si ma
nevrează aparențele strălu
cirii. climatul si sentimen
tul stagnării, al dezagregă
rii. al derutei. Dimpotrivă, 
poate chiar deliberat con
trastant. în Acord — întâm
pinați de o atmosferă apa
rent asprită, zgîrcită în ex-

străbătută, 
imediate.

• Marele singuratic : 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- 
vrpA — 9; 11,15; 13,45; 15,45; 19; 
20.15.
• Făgăduiala : FAVORIT — 9
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, FES 
TIV AL — 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
FEROVIAR — 9; 12.30; 
MELODIA — 9; 12.30;
FLAMURA — 9; 12,30; 
GLORIA — 9; 12.30; 16;
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11.15; 
13. Odiseli și stelele — 10; 18; 20 ; 
DOINA.
• Hercule in centrul Pămintului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10.45; 12.45; 
14,45; 16.43; 18,45: 20,45, MODERN
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 29,30, 
la grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea : 
CIULEȘTI — 9; II; 13.15; 15,30; 
17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" : EFORIE — 9; 11,15, PARC- 
HOTEL — 19. GRADINA TITAN
— 19.
• Gala filmului din R. P. Chineză 
„Detașamentul roșu de femei" : 
EFORIE — 20.
• „Hindenburg" î EXCELSIOR — 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 20. MIORIȚA
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, GRA
DINA MOȘILOR — 19.
• Unde Înfloresc crinii : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20, la grădină — 19.
• O noapte furtunoasă : BUCEGI
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Spaniole la Paris : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nora : FLACĂRA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Adevărata
9; 12; 16; 19, 
VOLGA — 9;
• Accident :
11; 13; 15,30; 18; io.
• corsarul negru : AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15: 20, la gră
dină — 18,30, VICTORIA — 9; 12; 
16; 19.
• Dacii : PACEA — 16; 18; 20.
• Necunoscutul
ARTA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19.
• Podul tetelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Epidemia : VIITORUL — 9; 12; 
16; 19.
• Povestea dragostei : 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 -e 
16; 18; 20.
• Frații mei,
GRADINA
• Ochii 
FLACĂRA
• Cidul :
19.

t

peceți
16; 10.30
16; 19,30
16; 19,30.
19.30.

Cinemascop la Vatra Dornei
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PROBLEME ALE PERFECȚIONĂRII PROCESULUI

INSTRUCTIV-EDUCATIV

ÎMBUNĂTĂȚIREA PREDĂRII MATEMATICII
o cerință impusă de modernizarea și accentuarea laturii

glorie : TOMIS — 
la grădină — 19,30, 
12; 16; 19.
FLOREASCA — 9;

din noapte

LIRA — 10;

I, păsări călătoare : 
BUCEGI — 19. 
Shivanei : GRADINA 
— 19.
GRADINA UNIREA —

tr

20.

• Teatrul National București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Romulus cel Mare (premieră) —
19.30, (sala Atelier) : Poezie și 
dans — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(/Xteneul Român) : Concert simfo
nie dedicat „Zilei internațio
nale a muzicii). Dirijor : Serge 
Baudo (Franța). Solist ; Dan Ata- 
nasiu
• Teatrul de comedie : 12 oa
meni furioși — 19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Ciulești : Romanțioșii 
— .19,30, (la Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii aces
tui pămint —- li.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30?
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu* : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
Fata babei și fata moșneagului — 
17.

■ ■ ■ ■ ■ V
în 
de

pansivități. 
aspectele ei 
stări si tensiuni contradic
torii — asistăm la o dramă 
a solidarității si închegări
lor sociale, a purității mo
rale. a fermității in demni
tate a conștiințelor. Privi
rile din afară, cu optica 
deformată de o filozofie și 
o mentalitate prin excelen
tă individualiste. înclinate 
a judeca la suprafață stă
rile de lucruri intilnite, 
ajung anevoie, poate nici 
nu ajung, să discearnă 
între ceea ce aparține pro
cesului de închegare si ve
rificare a trăiniciei societă
ții noastre si ceea ce este 
conflict — dramă — in 
acest proces. De fapt. Paul 
Everac nu folosește aceste 
priviri din afară (o pereche 
de turiști francezi, veniți 
să-și întilnească în țară, la 
noi. un vechi amic de luptă 
si de visuri din anii Rezis
tentei antifasciste). atit 
pentru edificarea lor. cit și 
pentru a accentua distanțe
le între aceste priviri și noi 
— distante de gîndire. de 
comportament, de etică, de 
convingeri, distante de ex
periență si destin istoric. 
De o parte, o lume a deza- 
buzării. deghizate în brava
dă sceptică sau cinică, o 
lume care-si interzice — ca 
imposibil — alt ideal decit 
cel al confortului, al satis-

facției (si al destrămării 
conștiente) — în faptul „de 
a avea", de a supraviețui și 
exista prin casa de bani ; 
de altă parte, lumea noas
tră. angajată — în spiritul 
esențial certat cu gestica și 
verbigerația fanfaronă

Dintr-o statistică realizată la In
spectoratul școlar al municipiului 
București rezultă că, la faza republi
cană a concursurilor și olimpiadelor 
școlare pe diferite discipline, in anul 
școlar precedent, din cei aproape 500 
de elevi bucureșteni participant!, 134 
au obținut premii și mențiuni. Capi
tala situindu-se astfel, in general, in 
fruntea județelor țării. Raportată 
insă la unele discipline anume, de 
exemplu la matematică, situația nii 
6e mai prezintă tot atit de mulțu
mitor. Aceeași statistică menționa 
că, din 33 de licee evidențiate în în
trecerea pentru rezolvarea de pro
bleme, susținută de „Gazeta mate
matică". doar două din cele 79 licee 
bucureștene au ocupat locurile 3 și, 
respectiv, 22, iar din cele 56 școli 
generale evidențiate nici una nu este 
din Capitală. Asemenea date, cit și 
alte rezultate concrete necorespunză
toare, înregistrate de elevi la con
cursurile de admitere in. treptele I și 
a Ii-a de liceu, au servit ca argu
mente concludente in dezbaterile 
din cadrul consfătuirii anuale de lu
cru a profesorilor de matematică ce 
a precedat deschiderea anului de în
vățământ.

Ca și colegii lor care predau alte 
disciplthS’ dh' Tnvățămint; — profesorii" 
de matematică din București s-au 
aplecat, cu seriozitate și răspundere, 
asupra problemelor — de conținut și 
de organizare — hotărâtoare pentru 
ridicarea calității invățămintului. a 
predării acestei discipline în școala 
generală si in liceu — sarcină fun
damentală înscrisă în măsurile adop
tate dc Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. privind perfectionarea or
ganizării invățămintului de toate gra
dele. Analiza rezultatelor obținute de 
elevi la matematică in anul școlar 
precedent, conturarea perfecționări
lor necesare în predarea acestei dis
cipline au pornit, cum era și firesc, 
de la exigențele deosebite puse in 
fața „obiectului de invățămint mate
matica". de racordarea fermă, con
secventă a școlii de toate gradele la 
cerințele dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, de legarea organică a 
invățămintului cu producția, cu via
ța, de situarea permanentă a învățăr 
uitatului nostru in contextul revolu
ției tehnico-științifice și a progresu
lui contemporan.

Ce și-au reproșat, concret, ei înșiși, 
profesorii de matematică bucu
reșteni? în., primul rind, analiza cri
tică efectuată in cadrul acestei dez
bateri a scos în evidență faptul că, 
în cadrul unor catedre, nu este 
cunoscută programa școlară. Ar pu
tea să pară de domeniul fanteziei 
ironice o asemenea carență, privind 
un aspect elementar, dar hotăritor. al 
predării : din păcate însă este purul 
adevăr că sint cazuri cind programa 
nu este respectată pentru că nu este 
cunoscută. De aici apar o serie în
treagă de inegalități in pregătirea 
elevilor, discordante, minusuri care, 
de-a lungul anilor vor fi resimțite, 
șe vor răsfrânge negativ asupra mun
cii tinerilor. In cadrul aceleiași con
sfătuiri, 
reliefat, 
sori țin 
ficient

dovedesc lipsă de discer- 
rezolvarea exercițiilor din 

manuale și culegeri. De asemenea, 
în predarea unor noțiuni (de exem
plu, noțiunea de funcție și graficul 
funcției de gradul 1, la clasa a 
VHI-a) se fac erori in predare, care 
duc inevitabil la rezolvarea incorec
tă a unor exerciții din manual. în 
ciuda recomandărilor, la lecții, de 
geometrie îndeosebi, se utilizează 
încă sporadic material didactic pentru 
a realiza un invățămint intuitiv, ac
cesibil tuturor elevilor. Prea puțin 
sânt Îmbinate lecțiile de matematică 
cu preocupările si activitățile prac
tice-productive ale elevilor.

Ce dovedesc la urma urmei ase
menea deficiențe ? Așa cum se arăta 
în consfătuire, se acordă 6 insufi
cientă preocupare de către profesori 
îmbunătățirii propriei lor pregătiri, 
perfecționării profesionale. îmbogă
țirii permanente a orizontului de cu- <

sumare și 
nămint în

Pe marginșa 
consfătuirii profesorilor 

de matematică din liceele 
bucureștene

mai multi particioanti au 
faptul că unii profe- 
lecții improvizate, insu- 
pregătite, dau explicații

noștințe și a măiestriei pedagogice, 
la nivelul celor mai noi cuceriri, 
potrivit noutăților care apar. Prof. 
Constantin Cărbunaru, de la Școala 
generală nr. 122, membru al unei co
misii de examen de definitivat, arăta 
că deși în practica didactică curentă 
numeroși profesori folosesc metode 
eficiente de lucru cu clasa, elaborea
ză și selectează teme pentru acasă 
potrivite cu nivelul de pregătire al 
elevilor, adecvate înțelegerii și apli
cării in practică a unor noțiuni teo
retice expuse în lecții, mai dăinuie 
părerea greșită că profesorul trebuie 
să lucreze numai cu un număr re
strâns de elevi, cu oarecare înclinații 
la matematică, atît în predarea, cît si 
în fixarea noțiunilor noi, ceea ce are 
ca urmare directă neglijarea colecti
vului clasei în ansamblu. Foarte pu
ține colective de catedră, care au 
analizat cauzele greșelilor de calcul 
și erorilor de raționament mai frec
vente ale unor elevi, au stabilit și 
măsuri ferme, potrivite, pentru înlă
turarea acestora.

Dar analiza pertinentă, cu pronun
țat spirit critic și autocritic, nu s-a 
oprit la constatarea și inventarierea 
unor lipsuri și situații deficitare. Cu 
exigență și răspundere, în spiritul 
înaltelor imperative puse de partid 
in fata școlii, a slujitorilor săi, par- 
ticipanții la dezbateri au propus și 
soluții constructive, măsuri menite 
să ridice nivelul predării matematicii 
în acest an școlar și in perspectivă. 
Relevând, bunăoară, că lecția de ma
tematică trebuie să aibă în vedere 
caracteristicile invățămintului mo
dern — facultatea de abstractizare, 
căutarea conexiunilor matematice, 
formularea corectă, riguros științifi
că, orală și scrisă, a ideilor matema
tice, precum și deprinderea de a 
aplica cunoștințele în domenii exte-

rioare matematicii, în lucrările prac
tice, prof. Dumitru Ogrczcanu, de la 
Liceul de matcmatică-fizică „Gheor- 
ghe Șificai". sublinia cerința funda
mentală „de a-i dezobișnui pe elevi 
să învețe pe dinafară, de a-i deprin
de să raționeze, de a le dezvolta, 
prin exerciții adecvate, gîndirea ma
tematică, disciplina dc studiu, dc lu
cru independent".

Transpunerea in practică a măsu
rilor stabilite de conducerea partidu
lui pentru perfecționarea organizării 
invățămintului de toate gradele, pen
tru profilarea invățămintului liceal 
in strinsă legătură cu cerințele prac
ticii, ale producției, deschițte și pro
fesorilor de matematică un cadru 
larg pentru îmbogățirea conținutului 
și ridicarea nivelului lecțiilor preda
te in școală. „La liceele de speciali
tate — preciza, pe bună dreptate, 
prof. Ion Maftci, de la Liceul indus
trial „Electronica" — matematica 
este de fapt o disciplină de specia
litate, deci trebuie predată in strîn- 
să legătură cu profilele respective", 
în aceeași^ ordine de idei, prof. Iile 
Gherghilă, de la Școala generală nr. 
122. menționind obligația unei per
manente căutări personale creatoare 
a profesorului în vederea accesibili- 
zării cunoștințelor, a schimbului per
manent de opinii și experiență in 
colectivele de catedră, a propus or
ganizarea mai eficientă a acțiunilor 
de perfecționare a profesorilor de 
matematică (pe planul sectoarelor și 
al municipiului), ca și colaborarea 
mai activă a acestora cu profesorii 
care predau alte discipline (fizică, 
chimic, biologie etc.). Iar prof. Gli. 
Călugărită, de la Liceul de matema- 
tică-fizică „Nicolae Băleescu", apre
ciind noua programă de matematică, 
sublinia necesitatea cunoașterii sale 
aprofundate, aplicării cu simț de 
răspundere în fiecare școală, în con
dițiile concrete date. De asemenea, 
făcea propunerea concretă — demnă 
de a fi luată în atenție de factorii 
interesați — ca lecțiile bune, exerci
țiile și problemele cele mai eficiente 
pentru înțelegerea unui capitol sau 
altul, a unei noțiuni sau alteia, să 
fie înregistrate pe bandă de magne
tofon pentru a putea fi utilizate in 
schimburile de experiență aJe profe
sorilor, precum și de către elevii 
care au lipsit la lecțiile respective 
sau vor să-și consolideze cunoștințe
le. Tot pe aceeași bază s-ar putea 
alcătui și culegeri de probleme si 
exerciții, pe clase, pe niveluri de 
cunoștințe (multe din actualele cule
geri neprezentând o selecție în aceas
tă privință).

Predarea matematicii în școală 
este chemată să se ridice la nivelul 
exigențelor unui invățămint modern, 

. accesibil, strins legat de cerințele 
vieții, ale practicii. Dezbaterea res
ponsabilă a profesorilor de matema
tică bucureșteni. măsurile preconiza
te de Inspectoratul școlar al munici
piului sint de bun augur pentru îm
bunătățirea calității predării acestei 
discipline in școlile generale și li
ceele Capitalei, pentru obținerea 
unor rezultate bune de către toți 
elevii.

Florica DINULESCU

ționară. nasc, in straturile 
superficiale ale conștiințe
lor. neînțelegeri, conflicte ; 
dincolo de ele — si in dina
mica lor — „acordul" este 
însă, perfect, inebranlabil. 
Eroii, purtători in piesă ai 
acestor moduri aparent di-

paradoxale, mișcată de vi
vacitatea conversației. Și e 
mai puțin structurată pe e- 
venimente realmente dra
matice. în locul acestora, 
autorul se mulțumește să 
folosească un mănunchi de 
atitudini conturează

„ACORD de Paul EVERAC

la Teatrul Național „I. L. Caragiale“

în osirdia înnoitoare si con
structivă. în lupta pentru 
regăsirea omului cu sine, 
pentru satisfacția omului de 
a fi în societate. în această 
luptă, etapele ascensiunii și 
realizărilor sint legate de 
moduri felurite de a o con
cepe si de a o duce. Și a- 
ceste moduri felurite (mo
dul maturității st experien
ței. modul avîntului generos 
al tinereții, modul căldurii 
si înțelegerii afective) care, 
in fond, păstrează vie și 
proaspătă conștiința revolu

vergente de acțiune, de a 
construi, de a urmări ace
lași ideal, lasă impresia, 
cum remarcă un personaj, 
că se ceartă ; in realitate ei 
demonstrează.

Atras de această demon
strație — de dialectica, de 
logica și silogistica ei — 
Paul Everac se simte in lar
gul lui pe planul elocinței 
estetice si adesea pe acela 
al publicisticii pamfletare. 
Piesa lui este, din acest 
unghi de vedere, stăpînită 
de vervă, bogată in poante

însă mai de grabă poziții, 
categorii ale argumentelor, 
decit caractere. în toată pu
terea cuvintului. (Excepție 
strălucită face tipul dega
jat. al bunului simt popu
lar netrecut prin filtrul in- 
telectualist. al Milicăi. a 

este mai alescărei funcție_______
catalizatoare in universul 
de idei care
Acordului).

Asa fel organizată si con
struită. doar pe o stare și 
pe un climat de locvacitate 
continuă (în care replica

mișcă drama

parcimonioasă, ascuns iro
nică. a eroilor care „de
monstrează" prin felul lor 
de a fi, realitățile noastre, 
se dovedește — în final 
— gindită și ea ca ar
gument in disputele pie
sei), a pus direcția de 
scenă a Letiției Popa la 
o serioasă 
taeolul ei 
ținut de 
puțin de 
priu zis 
Bortnovschi 
ambianței și 
telor scenografice.
de Gabriela Nazarie. pe tă- 
rimul costumelor) a oferit 
actorilor un spațiu elegant 
si larg de respirație. Dar, 
lipsit de dotare faptică, 
spectacolul, parcă neîncre
zător în forța de penetra
ție si de șoc a cuvintului, a 
tost încărcat de valori su
perflue. de natură a „mo- 
fcila" " 
viata 
cate.
oiî 
prin 
Ghsorghe Cozeriei a întru
chipat (in amicul din Fran
ța) un personaj de vehe
mentă conversațională, a- 
proape refuzată nuanțelor, 
în incul unuia de subtirime 
si rifinament parizian și 
intelertual ’. Emanoil Petrut 
(replițantul taciturn, ser
vind amicului său francez

încercare. Spec- 
se cerea sus- 

cuvîn-t și mai 
o mișcare pro- 

scenică. Paul 
(semnatarul 
al elemen- 

alături

și dinamiza, desigur, 
scenică, dar. din pă
și de natură a sărăci 
spălăci comunicarea 
verb a interpreților.

„clișee ca să poată gindi") 
a urmărit, intr-un contrast 
prea deschis, linia mono
cordă a plictisului si obose
lii. si aceasta stinjenită de 
obligativitatea nuanțelor. 
Cu sensibilitate, dar marca
tă de o anume indecizie 
gestică. Silvia Popovici a 
încercat să fie contraponde
re tipologică Tamarei Cre- 
țulescu (aceasta, oscilînd, 
nu totdeauna cu succes, 
intre o falsă lascivitate și 
cinism). Olga Delia Mate- 
escu. oarecum pierdută și 
neajutorată in rolul juve
nil al unei avintate susți
neri a ardentei creatoare, 
s-a aflat pe un plan comun 
cu Emil Mureșan care, de 
asemenea, ca reprezentant 
al fermității si realismului 
tinerei generații, n-a putut 
demonstra decit un timbru 
de bună speranță. Vie însă, 
suculentă, autentică si se
nină — poate fiindcă si ro
lul ei este rolul unui per
sonaj care s-a vrut, 
zice, gras — a fost 
Cercel.

N-ar fi drept să punem 
insatisfacțiile spectacolu
lui doar pe umerii regiei și 
a interpretării; ceva din a- 
cestca s-ar putea constitui 
și autorului piesei ca su
biecte de reflexie.

cum se 
Florina

Florin TORNEA 7
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Populare Congo

(Urmare din pag. I)
Inminind scrisorile de acreditare 

președintelui Nlcolae Ceaușescu. noul 
ambasador a transmis șefului statu
lui român, din partea colonelului 
Joachim Yhombi Opango, șeful sta
tului congolez, precum și din partea 
guvernului și poporului Republicii 
Populare Congo, un mesaj de priete
nie și stimă, împreună cu călduroase 
urări de fericire și prosperitate po
porului român.

în cuvintarea prezentată de amba
sadorul Republicii Populare Congo 
sint subliniate raporturile strinse de 
prietenie dintre cele două țărj și 
popoare,' relațiile de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri, care 
au cunoscut o dezvoltare mereu as
cendentă. în acest context. în cuvîn- 
tare se subliniază : „Prezența mea 
în fața Excelenței Voastre constituie 
fără nici o indoială mărturia cea 
mai elocventă a intenției țârii mele 
de a întărj și mai mult eficiența și 
cordialitatea raporturilor care ne lea
gă de dumneavoastră, de guvernul și 
de întregul popor român. Aș dori să 
adaug, tovarășe președinte, că voi 
depune toate eforturile pentru pro
movarea acestei apropieri".

Subliniindu-se faptul că experiența 
Rc iniei este deosebit de valoroasă 

■u condițiile existente în Repu- 
bu. Populară Congo, în cuvîntare 
se , -ată : „Dumneavoastră v-ați an
gajat intr-o operă de afirmare con
tinuă a personalității țării dumnea
voastră pe plan internațional, jar pe 
plan intern ați pus accentul pe pro
blemele de reconstrucție, moderni
zare și dezvoltare economică și so
cială. Sint convins că punînd în apli
care marile directive ale ultimului 
dumneavoastră congres. Republica 
Socialistă România va fi chemată să 
joace, sub inalta dumneavoastră con
ducere, un rol mai mare și mai im
portant in concertul națiunilor euro
pene".

în încheiere, in cuvintare se arată :

Cronica
Miercuri seara, delegația militară 

do prietenie a Republicii Populare 
Chineze, condusă de Ian Cen-u. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major al Ar
matei popuiare chineze de eliberare, 
care a făcut o vizită oficială in tara 
noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții chinezi au fost salutați de 
prim-adjunctul ministrului apărării 
naționale si sef al Marelui Stat Ma
jor. de generali si ofițeri superiori.

Au fost prezenti Li Tin-ciuan. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București. Iuan Iun-lou. ata
șatul militar, aero si naval, membri 
ai ambasadei. ★

Cu prilejul Zilei Armatei populare 
ungare, aeneralul-coloneî Ion Coraan. 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului- 
colonel Czineae Laios. ministrul a- 
Dărării al Republicii Populare Un
gare. ★

Miercuri s-a semnat, la București, 
Protocolul de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul hidroamelio- 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Exprim cele mai călduroase urări 
pentru ca imensul efort al întregului 
popor român pentru dezvoltarea Re
publicii Socialiste România, conti
nuat cu atita strădanie în toate do
meniile, .să fie încununat de suc
ces".

Primind scrisorile de 
președintele Republicii 
România, tovarășul

acreditare. 
Socialiste 

NICOLAE
CEAUȘESCU. a exprimat mulțumiri 
pentru mesajul primit și a transmis,
la rindul său. președintelui Republicii 
Populare Congo un cordial salut și 
cele mai bune urări, iar poporului 
congolez un cald mesaj de prietenie 
și solidaritate cu lupta și eforturile 
pe care le depune pe calea consoli
dării independenței sale economice și 
politice, edificării unei vieți noi. li
bere și demne.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se 
arată : „Vă veți desfășura activitatea 
într-o țară care, făurind o orînduire 
nouă, întemeiată pe deplină egalita
te și echitate, acționează. în același 
timp, cu consecventă pentru dezvol
tarea neîngrădită a relațiilor sale cu 
toate statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectării stricte 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, integrității teri
toriale, deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc".

în continuare, in cuvîntare se 
spune : „în cadrul promovării unor 
relații active cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării libere, indepen
dente, îmi face o deosebită plăcere să 
evidențiez evoluția pozitivă pe care 
o cunosc relațiile de prietenie și 
cooperare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Con
go, între cele două popoare ale 
noastre.

Pe baza înțelegerilor stabilite cu 
prilejul vizitelor la nivel înalt, a 
acordurilor semnate, s-a dezvoltat 
continuu cooperarea economică și 
tehnică dintre țările noastre în do
menii deosebit de importante, în

• I * zilei
rațiilor intre Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Ministe
rul Ameliorațiilor și Gospodăririi A- 
pelor din U.R.S.S. Documentul, care 
prevede schimburi de documentații 
si informații tehnice, precum si efec
tuarea de stagii de către specialiști 
din cele două țări în domeniile cer
cetării, proiectării, execuției si ex
ploatării lucrărilor de irigații, dese
cări și drenaj, a fost semnat de Ena- 
che Sirbu, șeful Departamentului de 
îmbunătățiri funciare, si Polad Zade, 
prim-adjunct al ministrului amelio
rațiilor si gospodăririi apelor din 
U.R.S.S. ★

Miercuri după-amiază, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe Hassan Abdel Aal 
Nayel. ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Arabe 
Egipt, in Republica Socialistă Româ
nia. in legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de a- 
creditare. ★

A părăsit Capitala Niels Boel, 
ambasadorul extraordinar si plenipo
tențiar al Danemarcei în Republica 
Socialistă România, care si-a înche
iat misiunea în tara noastră. 

deplină concordanță cu interesele ță
rilor și popoarelor noastre. Doresc 
să subliniez colaborarea rodnică exis
tentă intre România și R.P. Congo 
și pe planul relațiilor internaționale, 
in cadrul O.N.U., al „Grupului celor 
77“ și să exprim potărirea noastră 
de a adinei in continuare bunele ra
porturi existente in acest domeniu".

„Poporul român — se arată.- in 
continuare în cuvintare — a sprijinit 
și sprijină mișcările de eliberare na
țională, lupta tuturor popoarelor pen
tru apărarea și afirmarea ființei na
ționale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
a oricăror forme de dominație și 
asuprire. Am salutat cu bucurie afir
marea noilor state independente din 
Africa și de pe alte continente, spri
jinim eforturile acestora îndreptate 
spre dezvoltarea lor liberă de sine 
stătătoare. România iși aduce contri
buția la soluționarea constructivă a 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea, pronunțindu-se pentru pro
movarea unor raporturț noi, demo
cratice, pentru făurirea unei noi or
dini economice și politice interna
ționale, pentru lichidarea subdezvol
tării, edificarea unei lumi a păcii, 
securității și cooperării între na
țiuni".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România a asigurat pe 
ambasador de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal in îndeplinirea mi
siunii încredințate.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele! 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Emile 
Aurelien Bongouandă.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Republicii 
Populare Congo la București.

De la Ministerul Educației 
și Învățămîntului

Ministerul Educației și Invățămin- 
tului aduce la cunoștință că intre 15 
și 25 decembrie a.c. va avea loc 
colocviul de admitere la doctorat, 
înscrierile se vor face pină la 15 
octombrie a.c. la secretariatele’rec
toratelor instituțiilor de invățămint 
superior și la secretariatele unități
lor de cercetare care au dreptul să 
organizeze doctoratul. Instituțiile de 
invățămint superior, academiile de 
științe și unitățile de cercetare care 
organizează colocviul de admitere la 
doctorat vor afișa specialitățile, con
ducătorii științifici. numărul de 
locuri și lista actelor necesare 
la înscriere.

m -o,.-.. .. .------------------------ —------ -—.fj..

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

septembrie, 1 și 2 octombrie, tn țarA : 
Vreme rece la început, apoi în curs de 
încălzire începînd din vestul țării. Ce
rul va fi variabil. înnorări mai accen
tuate se vor produce in vestul și nor
dul țării, unde vor cădea ploi slabe 
izolate. Vint în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
coborîte în depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar maximele între 7 și 17 
grade, local mai ridicate. La începutul 
intervalului, izolat, condiții de brumă.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările cordiale și căldurosul 
salut frățesc pe care ni le-ați adresat, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 29-a 
aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Folosind acest prilej, evidențiem cu satisfacție că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări ale 
noastre se dezvoltă bine din zi în zi si vă dorim din inimă, dumneavoastră 
și poporului român, mari succese in lupta pentru înflorirea și dezvoltarea 
țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

PAK SEN CER
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu deosebită bucurie am primit amabilele felicitări ce ni le-ați transmis 
cu ocazia aniversării Revoluției glorioase din 26 septembrie.

La rindul meu, doresc să exprim Excelenței Voastre urări de multă 
sănătate și fericite, de prosperitate și înflorire pentru poporul român prie
ten, precum și de sporire continuă a relațiilor bune dintre țările noastre.

Locotenent-colonel 
IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMDI 
Președintele Consiliului Comandamentului

al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru sincerele felicitări și urări 
pe care mi le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele Republicii Costa Rica

Primire la Consiliul de Miniștri
Miercuri după-amiază. Ion Pătan. 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Edward Heath, personalitate 
marcantă a Partidului conservator, 
fost prim-ministru al Marii Britanii.

Primire la Consiliul
Miercuri, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit delega
ția Confederației Sindicatelor Mun
citorilor din Turcia — Tiirk-Iș — 
formată din Omer Ergun și Elhem 
Ezgii. secretari generali adjuncți ai 
Tiirk-Iș, care efectuează o vizită in

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist Portughez
Miercuri după-amiază a sosit In 

Capitală o delegație a Partidului Co
munist Portughez, condusă de tova
rășul Octavio Pato. membru al Co
misiei Politice, secretar al C.C. al 
P. C. Portughez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită de prie
tenie in tara noastră. Din delegație 
fac parte tovarășii Americo Leal si 
Aboim Ingles. membri ai C.C. al 
P. C. Portughez.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 

care face o vizită in tara noastră la 
invitația Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste.

în timpul intrevederii. desfășurată 
într-o atmosferă caldă, de cordialita
te. au fost abordate aspecte privind 
relațiile bilaterale dintre România si 
Marea Britanie.

Central al U.G.S.R.
țara noastră, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

în cursul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a avut loc un schimb de informații 
cu privire la activitatea și preocu
pările actuale ale celor două orga
nizații sindicale.

delegația a fost intîmoinată de tova
rășii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Drâ- 
gan. Ghizela Vass. membri ai C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 28 SEPTEMBRIE 1977

Extragerea I: 1 17 11 14 26.
Extragerea a Il-a: 29 1 18 3 26.
Extragerea a IlI-a: 32 3 13 45 28.
Fond de cîștiguri : 542 243 lei. plus 

418 614 lei report.

R. P. CHINEZĂ

CIVILIZAȚIA
De-a lungul si de-a latul 

insulei Hainan — poarta exotică a 
Chinei — mtilnești de nenumărate 
ori ideogramele albe pe fond roșu 
ale unei poetice chemări : „să re
așezăm munții si apele patriei po
trivit înțelepciunii lui Iu Cung". O 
întilnesti ca veritabilă efigie a Chi
nei contemporane, la răspintia ma
rilor drumuri, pe ziduri, deasupra 
tradiționalelor norti. ca si in locuri 
necălcate, alături de cite un steag 
roșu, ca un prim țăruș al viitoru
lui șantier. Adesea insă, chiar în 
absenta ideogramelor, o poți to
tuși citi. Este înscrisă în noua con
figurație a locurilor modelate de 
clorofilă, ape colerice domesticite 
— toate mărturisesc, in graiul fru
mos articulat al fertilității, despre 
înțelepciunea lui Iu Cung. Pe acolo 
au trecut urmașii legendarului moș
neag.

...Amiază. 40 de grade la umbră.
De pe culmea dealului se deschi

dă panorama unui tinut de o pus
tietate primordială. înălțimi si 
coaste măcinate de vînturi si oloi, 
păminturi înfri - 
cosătoare de un 
galben stern, par
că desfigurate de 
taifun. Un acci
dent geologic, un 
hiatus in luxuriantul Hainan. Ce 
speranță omenească ar putea incoiti 
aici ?. te întrebi, descoperind trep
tat. odată cu fiecare detaliu al de
zolantului tablou, furnicare de oa
meni cătărati ne dealuri, risipiți 
nrin rini si grohotișuri.

Aduc mișcare, aduc singura cu
loare vie în pasta inertă a pustie
tății. Bluze albe, pantaloni albaștri, 
pălărij din fibre de bambus. Cobi- 
lite subțiri pe care balansează co
șuri împletite din palmier. Sape. 
Tirnăcoape. Lama uneltelor încruci
șată cu razele soarelui iscă fulgere. 
Necontenitele monoame care într-o 
parte urcă. în alta coboară, nurtind 
coșuri ne umeri, par funiculare in
stalate către toate înălțimile. Apa
rent. intre fragilitatea si miiloacele 
simple ale furnicarului omenesc si 
uriașele scatii asaltate, de nesupus, 
există o flagrantă disproporție. Dar 
fiecare pereche de brațe, parcă ne
văzută. neștiută, acționează ca o 
picătură de energie. Urmărind-o în 
fiecare lovitură de unealtă. în le
gănarea fiecărei cobilite. simți, par
că. cum se dizlocă materia, ca sub 
oasi' unui grațios balet.

...Amiază. 40 de grade la umbră.
Urmărind „picătura" simți cum 

se dislocă materia, dar ce speranță 
omenească poate încolți aici ? Răs
punsul vine din partea unui bărbat 
uscățiv si elastic ca o tulpină de 
bambus, bronzat, figură de ascet, 
își părăsește unealta sa de pină 
atunci, tîrnăcopul, ca să desfășoare, 
sub un umbrar improvizat, sulurile 
unor planuri. De citeva luni și-a 
mutat aici biroul de secretar al co
mitetului județean de partid, pentru 
a diriia marea lucrare. Acum, pe 
âcest Tronț7 al «bătăliei pentru apă, 
pentru energie, pentru fertilitate, 
s-a deplasat insusi centrul de greu
tate al forțelor întregului județ. 
Apă — energie — fertilitate fiind 
numele speranței care a atras 
în pustietatea acestor locuri toride 
douăzeci de mii de oameni din co
munele populare și aproape cinci 
mii de constructori calificați și spe
cialiști. Speranța s-a trezit din 
existenta unei cascade — „Zeul tu
netului". Ape de viclenia vulpii, 
vorace și pustiitoare, care reușesc 
să-si piardă urmele printre coclauri, 
mușcind cu lăcomie din păminturi, 
vor fi prinse in capcana unui lac 
de acumulare. Barajul, stavilă pen
tru treisprezece milioane de metri

însemnări de călătorie

FERTILITĂȚII
cubj de apă, s-a si înălțat. Două 
hidrocentrale, ale căror turbine vor 
vîntura cozile de vulpe ale șuvoaie
lor căzute in capcana albastră, se 
înaltă. Ușurate de kilowații smulși 
din undele lor, apele domolite se 
vor rostogoli spre cimpie. urmind să 
fie puse la munci agricole.

Astfel isi vor astîmpăra setea două 
treimi din întinderea cultivată a in
tregului județ (probabil, cunoscind 
ritmurile de muncă chinezești, col
tul acesta al Hainanului arată a- 
cum in Întregime remodelat fată 
de imaginea sa din ziua cind l-am 
vizitat). Iar toată această nouă geo
grafie. umanizată, se numește sim
plu : Complexul hidrotehnic Lei 
Cung-tan.

Prin același gest demiurgic, al 
remodelării fiecărei palme de pă- 
mint. au fost răpite stihiei o sută 
zece coline. Golașe încă, dar cu te
rasele lor asemeni unor ziduri de 
cetate suprapuse par a fi straniile 
vestigii ale unei civilizații dispă
rute. Cind; de fapt, sint prime
le monumente ale unei civilizații 

ce abia se naște 
— civilizația fer
tilității. O sută 
zece Înălțimi, o 
sută zece fantas
tice sculpturi. în 

timp ce le contemplăm de pe creas
ta barajului, incercind să ni le în
chipuim la apropiata oră a înfloririi 
livezilor pe terasele lor aflate deo
camdată în stadiu de geometrie 
nudă, cineva, de undeva, se apropie 
cu o tavă si ne oferă un soi de za
haricale. Imposibil să ghicim iden
titatea pralinelor albicioase care se 
topesc in cerul gurii. Bănuitele spe
cialități de cofetărie se dovedesc a 
nu fi altceva decit simpla si natu
rala trestie de zahăr. Iar neobișnui
ta tratație — felul original al gaz
delor de a oferi o mostră din pro
ducția ce se va obține pe terasele 
celor o sută zece coline renăscute. 
Ce speranță omenească poate în
colți aici ? Răspunsul este simplu : 
speranța se numește trestie de zahăr 
si arbori de cauciuc, si se mai 
cheamă banane, mandarine, mango, 
piersici. Speranța are aici formă de 
fruct.

Barajului i se consolidează creas
ta. Un lung șir de oameni aduce 
dintr-o direcție lut si piatră în co
șuri, un al doilea șir, dintr-o altă 
direcție — apă în ciubere. Cîteva 
echipe asază piatra, toarnă deasu
pra amestecul de lut si apă si îl 
bătătoresc cu malul. Materia se 
dizlocă. se transportă, se umani
zează. Dintre toate, cel mai trudnic, 
sisific, este drumul apei. Fiecare 
strop trebuie adus din fundul văii, 
de la temelia barajului. Cărăușii 
încarcă apa în cele două ciubere 
prinse de cobilită și se cațără pe 
versantul barajului, într-un plan 
aproape imposibil, zeci de metri, 
pină aici oe creastă. Fiecare cursă 
este o aventură. A escalada cu mii- 
nile goale această pantă orimeidi- 
oasă. si încă ar fi o performantă. 
Dar sub povara cobiliței. într-un 
echilibru veșnic precar, fără alt 
spriiin decit punctul șovăielnic pe 
care se lasă, o clină, taina picio
rului ? Drumul apei din prăpastie 
sore culme este o probă de virtuo
zitate acrobatică, un balet oe mu
chie de cutit.

...Amiază. 40 de- grade la umbră. 
Cărăușii urcă, coboară, urcă.
Două ciubere : patruzeci de litri 

de apă Fată de cantitățile uriașe 
necesare constructorilor este o ni
mica toată. O picătură. Cită fan
tastică energie omenească se află 
în fiecare picătură 1

Victor VÂNTU

Campionatele europene de volei
România -

Marți seara, în grupa noastră de 
la Helsinki, după ce am transmis co
respondența in care relatam despre 
reconfortanta victorie românească in 
fața reprezentativei iugoslave, pe 
frumosul podium de furnir „al pa
latului de gheață" s-au. desfășurat 
două intilniri lungi, ambele de cite 
cinci seturi, ale căror rezultate s-au 
inscris perfect pe linia marilor sur
prize ce pigmentează actuala ediție 
a întrecerilor continentale : Franța 
(pină atunci 1—3 cu Iugoslavia și 
0—3 cu România) a învins cu 3—2 
echipa țării-gazdă, pretendentă la ca
lificarea în semifinală, iar Ungaria 
(1—3 cu Finlanda) a reușit să pro
ducă prima înfringere italienilor (a- 
ceștia, pină atunci 3—2 cu România 
și 3—2 cu Finlanda). Ceasurile arătau 
aproape ora 12 noaptea și noi desco
peream cu bucurie că, prin jocul a- 
cestor rezultate, reprezentativa mas
culină a României (învingătoare în 
acea seară) trecea pe primul loc in

Ungaria 3-1
grupă. Intr-o grupă, singura, în care 
nici o echipă n-a scăpat fără infrîn- 
gere, nici una n-a putut realiza ma
ximum de puncte și toate șase mai 
păstrau încă șansa de a ocupa unul 
din cele două locuri care asigură ca
lificarea in semifinale. Deci, pină la 
meciurile de miercuri seara, clasa
mentul grupei noastre arată astfel :
1. România (5 puncte, setaveraj 8—4);
2. Ungaria (5. 7—5) ; 3. Italia (5,
8—7) ; 4. Finlanda (4. 7—7) ; 5. Iugo
slavia (4, 4—7) ; 6. Franța (4, 4—8).

Ieri, miercuri seara. într-un derbi 
al primelor două clasate în grupa 
de la Helsinki, băieții noștri au avut 
in față reprezentativa Ungariei, 
(înaintea acestui meci, șirul surpri
zelor a continuat, voleibaliștii fran
cezi învingind din nou : 3—1 pe 
italieni). Echipa României a jucat 
bine si a învins formația maghiară 
cu 3—1 (5, 9, —10, 7).

G. MITROI

România, gazda a primului campionat mondial 
de handbal pentru junioare

începind de miine, in țara noastră 
va avea loc prima ediție a campio
natului mondial de handbal pentru 
junioare. Competiția reunește 14 e- 
chipe reprezentative, împărțite în 4 
grupe preliminare, după cum ur
mează: Olanda, U.R.S.S., Cehoslova
cia, R.P. Congo (grupa A), Polonia, 
Franța, R.F. Germania. România 
(grupa B), Austria. Norvegia. Un

garia (grupa C), R.D. Germană, 
Iugoslavia, Danemarca (grupa D).

Miine. in primele meciuri: U.R.S.S. 
— R.P. Congo și Cehoslovacia — O- 
landa (la Ploiești). R.D. Germană — 
Danemarca (la Brașov), Austria — 
Ungaria, România — Franța și Po
lonia — R.F. Germania (in această 
ordine, de la ora 16,45, în Palatul 
sporturilor și culturii din București).

FOTBAL Fără spirit de luptă 
nu se dobîndește performanta

Zeci de mii de spectatori în tribu
nele stadionului „Steaua" si, cu sigu
ranță. un număr mult mai mare de 
telespectatori au privit la meciul-re- 
tur din „Cupa U.E.F.A." Steaua — 
C.F. Barcelona, încheiat cu scorul de 
1—3, echipa bucureșteană fiind elimi
nată din competiție.

Rezultatul, firește, este de natură 
să nemulțumească profund pe ama
torii de fotbal — dar si mai mult de
cit acest rezultat este nemultumitoa- 
re comportarea pe teren a jucători
lor bucureșteni. A fost izbitoare in 
acest sens deosebirea între felul de 
a juca fotbal ale celor două echipe 
— la C.F. Barcelona, joc rapid și 
fluent, desfășurat pe spații largi, cu 
un grad ridicat de finalizare (aproape 
toate ocaziile clare au fost transfor
mate in goluri) : la Steaua, același joc 
vechi, atit de criticat, individua
list. cu driblinguri prelungite pină 
la pierderea balonului — un fel de 
„cărăușie a mingiei" — cu acțiuni 
înghesuite, fără orizont și speranțe, 
pe centrul înaintării etc., etc. Toate 
aceste deficiențe binecunoscute s-au 
agravat considerabil din cauza spiri
tului de luptă scăzut al jucătorilor 
bucureșteni. în timp ce Cruyff, in 
rînd cu oricare dintre coechipieri, 
lupta pentru fiecare minge și nu în
ceta o clipă activitatea adesea ano
nimă in folosul echipei (deși aceas
ta deținea din plecare un avantaj 
confortabil). jucătorii bucureșteni 
cedau repede in disputa pentru 
minge și se mișcau, mai ales în par

tea a doua a meciului, de parcă 
aveau picioarele legate, lipsiți de 
nerv și ambiție. Nu absența unui 
centru atacant penetrant, cum ob
serva cronicarul televiziunii, ori alte 
explicații de circumstanță au consti
tuit carențele de bază în jocul echi
pei Steaua, atit ieri, la București, 
cit și in urmă cu două săptămini, 
la Barcelona, ci insuficientul spirit 
de luptă si de îndrăzneală sportivă 
bărbătească. Jucătorii bucureșteni 
s-au arătat ieri lipsiți de ceea ce nu
mim îndeobște dorință arzătoare de 
victorie — acest sentiment nobil care 
determină pe sportiv să se dăruiască 
De teren pină la ultima picătură de 
energie, acest sentiment care deter
mină si respectul fată de clubul ale 
cărui culori le apără si fată de care 
ființează înalte obligații, ca si res
pectul fată de publicul ce înconjoa
ră cu multă căldură echipa si fată 
de care, de asemenea, ființează inalte 
obligații.

Valeriu MIRONESCU
ATLETICO - DINAMO 2-0

La Madrid, după un meci in care 
jucătorii români și-au apărat șansele 
cu multă ardoare și au fost în mod 
repetat nedreptățiți de arbitraj. Atle
tico a învins pe Dinamo București 
cu 2—0.

Echipa Universitatea Craiova a în
vins ieri pe Olympiakos Nicosia cu 
2—0 și s-a calificat in turul al II-lea 
al „Cupei cupelor".

(Urmare din pag. I)
zații de partid ; Octavian 
Hrubaru, inginer electro- 
tehnist. membru in consi
liul oamenilor muncii, ab
solvent de facultate cu 
mult rîvnita medie 10 ; in
giner electronist Eugen 
Crețu ; Valeriu Panghe, 
inginer-automatizări (aud 
elogii nu numai la adresa 
tinărului Panghe. ci și a 
tatălui, acum pensionar, 
fost maistru meseriaș de 
înaltă clasă). Specialiștii 
întreprinderii, de la care 
se așteaptă mult, in con
tinuare. s-au format aici, 
să-i mai numim pe Gheor
ghe Chendru. șeful atelie
rului de proiectare 1. Ion 
Ivănuș. inginer electronist, 
încă în activul U.T.C. Se 
face simțită grija pentru 
viitorii specialiști, ingineri 
și tehnicieni : studenți e- 
minenți își axează lucrări
le de diplomă sau comu
nicările pentru sesiuni ști
ințifice pe problemele uzi
nei. familiarizindu-se. in 
felul acesta, cu uzina, cu 
practica producției. A fi 
specialist nu presupune 
neapărat o diplomă de in
giner — ci inaltă pregăti
re. experiență. inițiativă. 
Muncitori specialiști sint 
multi la „Electrotehnica", 
îi descopăr pe cițiva la a- 
telierul RSntgen, la auto
matizări. la circuite impri
mate etc., le pun numeroa

se întrebări, primesc răs
punsuri exacte, argumen
tate. notez și iar intreb — 
pină cind simt că mi se 
anunță o situație mai pu
țin obișnuită : Cristian
Deatcu, electrician. ute- 
cist, soția lucrează tot în 
uzină, montatoare ; Tudora 
Boroianu, șefă de echipă

Ștefan Anghel. ucenicia, 
școala profesională în uzi
nă. a absolvit liceul indus
trial, soția, muncitoare 
aici, absolventă de scoală 
profesională, anul III la 
seral... Tînăra familie An
ghel locuiește în Otopeni. 
Din Otopeni și pină în 
Drumul Taberei e o dis-

tti astfel de „familiarism" 

merită încurajat...

la circuite imprimate, so
țul — în uzină : loan Ij- 
nescu. Ștefan Anghel — 
aceeași situație, si multi 
alții. Secretarul comitetu
lui U.T.C.. Nicolae Ciocoiu, 
frezor la prelucrări prin 
așchiere, mă-ntreabă dacă 
doresc o listă cu toate fa
miliile din uzină... Nu are 
încă o evidentă exactă, 
însă nu-i o treabă prea 
complicată. Mă asigură că 
toți sint buni meseriași... 
loan lonescu. electrician- 
montator la secția automa
tizări, soția. .Măndița, i-a 
fost ucenică : Ioan are 
școala profesională și este 
elev, la seral, anul III ; 
Măndița, școala profesio
nală. și anul II la seral.

tanță apreciabilă, mai ales 
cind o străbați de două ori 
pe zi și trebuie să mai 
mergi și la școală. Noi aici 
ne-am format. în uzină, și 
ne-ar fi greu să ne des
părțim... Tineri, si mai pu
țin tineri, se simt aici a- 
casă. in marea lor familie, 
care ii ajută. îi ocrotește, 
ii și mustră cind e cazul, 
le acordă stimă si încre
dere.

încerc o glumă în legă
tură cu „familiutele" din 
uzină, știind că inginerul 
Mihai Vintilă nu mi-o va 
lua în nume de rău. (îmi 
mărturisește că în urmă 
cu doi sau trei ani. era să 
vină în uzină si soția din- 
sului...) Nu. evident. nu

este vorba de familiute. ci 
de familii, și nimeni nu a 
avut obiecții in această 
privință, dimpotrivă. Rela
țiile de muncă sint princi
piale. oamenii se întraju- 
tâ tovărășește, sarcinile de 
plan și obștești sint ace
leași pentru toți, nu au fost 
semnalate abateri, nu pro
tejăm pe nimeni, lipsurile 
nu sint trecute cu ve
derea, iar familiarismul 
nu a găsit aici teren 
prielnic, și nici nu va 
găsi. Pentru că uzina a 
devenit pentru toți o pu
ternică si unită familie. 
Comitetul de partid. toți 
comuniștii din întreprin
dere desfășoară muncă po
litică pentru stabilizarea 
cadrelor și formarea lor in 
spiritul înaltelor exigențe 
profesionale și morale.

în discuția cu ingi
nerul Mihai Vintilă re
vine. ca un laitmotiv : 
și alții ne-au ajutat 
pe noi, nu avem voie 
să fim indiferenți față de 
cei ce vin din urmă. Per
fecționare continuă, rela
ții tovărășești, deschise — 
ca într-o adevărată fami
lie ! — conștiința că răs
pundem nu numai de noi. 
ci si de omul de lingă noi, 
si de întreaga uzină — sint 
toate acestea lucruri pe 
care le-am înțeles, și vrem 
să o dovedim in practică.

• ÎN STUDIU : CELU
LELE SOLARE. La Luxem- 
burg s-au deschis lucrările unei 
conferințe internaționale asupra 
fabricării și utilizării celulelor 
solare pentru producerea de 
electricitate, la care iau parte 
aproximativ 400 de experți și 
cercetători din 31 de țări ale 
lumii. Celulele solare sint deja 
utilizate in diferite domenii, 
intr-un prim stadiu pentru ali
mentarea cu electricitate a ve
hiculelor spațiale. Experții apre
ciază că doar spre sfîrșitul a- 
cestui secol această sursă va 
deveni competitivă pentru apro
vizionarea cu energie.

• UN PHILEAS 
PHOGG MODERN. Zia- 
ristul francez Claude Mausset a 
repetat recent drumul lui Phi- 
leas Phogg, eroul renumitului

roman al lui Jules Verne „în
conjurul pămîntului in 80 de 
zile", folosindu-se de aceleași 
mijloace de transport ca Phogg. 
El a pornit din Anglia cu un 
balon spre Franța, s-a îmbarcat 
la Marsilia pe un vapor pină la 
Bombay, de unde și-a continuat 
călătoria, ca și eroul lui Verne, 
folosindu-se de elefanți, ricșe și 
jonci. Apoi, el s-a îmbarcat la 
bordul navei ,.Queen Elisabeth 
II", cu care și-a încheiat călă
toria in portul englez Sout
hampton. întreaga călătorie a 
durat ...80 de zile.

• RECORD DEMO
GRAFIC. Recensămîntul popu
lației efectuat recent în Peru 
relevă că această țară latino- 
americană are în momentul de 
față 16 milioane de locuitori. 
Specialiștii consideră că Peru are 
unul din cele mai înalte ritmuri

de creștere a populației de pe 
continent. In baza acestor date 
se apreciază că in anul 2150 
Peru va avea 76 milioane locui
tori. creșterea fiind de aproape 
cinci ori. Deosebit de rapid este 
sporul populației urbane. Astfel, 
în capitala țării trăiesc în mo
mentul de față 4.5 milioane de 
persoane, față de 2.8 milioane în 
1971. în acest ritm. în 2 150 Lima 
va fi locuită de 22 milioane de 
persoane.

• AMPRENTĂ INE
DITĂ. Doctorul japonez Kadzio 
Suzuki a descoperit o nouă 
metodă în criminalistică : am
prenta buzei. Analizind acest 
tip de amprentă la persoane in
tre 6 și 57 de ani. el a constatat 
că ea este la fel de net diferită 
de la individ la individ ca și 
amprentele digitale. Chiar și

printre gemeni nu se pot găsi 
două amprente identice ale bu
zelor. Mai mult, amprentele 
buzelor nu se schimbă cu virsta. 
Poliția din Tokio a preluat me
toda doctorului Suzuki în cer
cetările criminalistice.

• ASPIRINA POATE 
FI NOCIVĂ. în timpul re
centului Congres de medicină 
infantilă de la Kiel (R.F. Ger
mania), numeroși specialiști au 
opinat că aspirina, unul dintre 
cele mai familiare analgezice pe 
toate meridianele, trebuie inter
zisă femeilor în ultimele luni ale 
sarcinii. S-a constatat că con
sumul de aspirină provoacă pre
lungirea perioadei de sarcină.

generînd totodată dificultăți la 
naștere.

• „BEȚIE" MUZI
CALĂ. Audierea abuzivă a 
melodiilor distractive poate duce 
— pretinde prof. Herman 
Rauch din R.F. Germania — 
pină la situația în care o parte 
din informațiile fixate pe creier 
să devină inutilizabile sau chiar 
șterse în întregime. Astfel, sint 
periculoase nu numai muzica 
puternică, dar și fondul muzical 
de mică intensitate, al cărui 
efect este asemănător celui pro
dus de alcool, audierea îndelun
gată a muzicii ducînd la efecte 
ce se aseamănă cu o adevărată 
„beție".

• ARHITECTURĂ ÎN 
STIL MEDIEVAL. Pe Po
șetele arhitecților belgieni prin
de contur un orășel cu totul 
neobișnuit pentru vremurile 
noastre. După cum scrie ziarul 
„Le Peuple",, în sudul Belgiei 
urmează a fi construit un cen
tru urban cu caracter turistic 
însumind circa 2 500 case, pala
te. hanuri, prăvălii in stilul ar
hitectural caracteristic evului 
mediu. Se estimează că acest 
orășel medieval al secolului FX 
va atrage anual 2,5 milioane 
turiști.

• CEL MAI TINÂR 
ALPINIST. Denis Vozniuk, in 
virstă de 8 ani, din orașul sibe
rian Igarka, a primit de curînd 
distincția de „Alpinist al

U.R.S.S." pentru meritele sale 
în acest sport. El a reușit să 
urce la înălțimea de 4 800 m, 
intr-un grup de alpiniștj expe
rimentați. intre care si tatăl său. 
Aleksandr Vozniuk, maestru al 
sportului la alpinism.

• FILON NEAȘTEP
TAT. O sursă neașteptată de 
argint s-au dovedit a fi apele 
reziduale ale laboratoarelor Te
leviziunii israeliene. Dintr-un 
litru de apă, cercetători. Labo
ratorului național de fizică au 
reușit să obțină un gram de ar
gint de cea mai bună calitate. 
Sursa metalului prețios este cu
noscută — el provine in urma 
developării filmelor.. Nimeni nu 
bănuia însă pină acum că ar
gintul s-ar afla într-o astfel de 
concentrație, care să facă ren
tabilă exploatarea sa.

• CAPTURĂ. apro 
pierea portului iugoslav Sibenik, 
de la Marea Adriatică, pescarii 
au reușit să prindă în plasele 
lor un rechin în greutate de 
300 kg, avind o lungime de 2.5 
m. Ferocele animal nu a fost 
o victimă ușoară : înainte de a 
putea fi ridicat la bordul am
barcațiunii și omorît, el a sfișiat 
in mai multe locuri plasa.

• ZĂCĂMÎNT CAR
BONIFER GIGANT. Lu
crările de explorare efectuate in 
bazinul Donețk au dus la des
coperirea unui nou zăcămint de 
cărbune, cu rezerve estimate la 
un miliard de tone. în vederea 
valorificării acestui bogat zăcă- 
mînt se proiectează construirea 
mai multor mine de mare capa
citate. Straturile de cărbune se 
află la o adîncime de aproxima
tiv 800 metri.
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„Instaurarea noii ordini economice 
si politice mondiale este o condiție de bază 

a păcii si progresului tuturor statelor11 
Cuvîntarea ministrului de externe al țării noastre

Convorbiri româno-chineze

în ședința plenară de miercuri a celei de-a XXXII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat cuvintul șeful delegației române, tovarășul 
George Macovescu, ministrul afacerilor externe.
La începutul cuvîntării. vorbitorul 

a evidențiat faptul că în lume. în 
relațiile dintre state. își croiește 
drum un spirit nou. fenomen ce se 
datorește marilor transformări pro
duse pe arena mondială, a căror ca
racteristică o constituie afirmarea 
voinței popoarelor de a se dezvolta 
deplin stăpîne pe destinele lor. de 
a colabora într-un climat de pace 
și ințelegere. Dobîndirca indepen
denței si suveranității naționale de 
către toate popoarele Se dovedește, 
în acest sfirșit al veacului al XX-lea, 
a fi o legitate a dezvoltării sociale, 
o necesitate a mersului înainte al 
societății umane, un imperativ fun
damental al istoriei.

După ce a prezentat principalele 
preocupări ale vieții interne din tara 
noastră, vorbitorul a relevat că 
ROMANIA A DESFĂȘURAT ȘI 
DESFĂȘOARĂ O AMPLA ACTIVI
TATE INTERNAȚIONALA. ÎȘI DEZ
VOLTA LARG RELAȚIILE ECONO
MICE. POLITICE ȘI CULTURAL- 
ȘTIINȚIFICE CU TOATE STATELE 
LUMII, ACȚIONÎND PENTRU A 
PUNE BAZE ȘI MAI TRAINICE 
RAPORTURILOR SALE EXTERNE. 
ACEASTA CORESPUNDE INTERE
SELOR DE PROGRES ALE POPOA
RELOR ȘI CONSTITUIE, TOTODA
TĂ. CONTRIBUȚII LA PROMOVA
REA PRINCIPIILOR NOI ALE RA
PORTURILOR DINTRE STATE. LA 
ÎNTĂRIREA DESTINDERII. PĂCII 
ȘI COLABORĂRII ÎN LUME.

Referindu-se la cele două noi pri
miri în O.N.U.. Ia care delegația ro
mână a subscris cu căldură, vorbi
torul a reliefat valoarea lor de sim
bol. Prezenta în această organizație 
a Vietnamului reunificat ne reamin
tește. o dată în plus, că nimeni 
si nimic nu poate infringe un 
popor hotărit să-si dobîndească 
și să-șl apere dreptul la viață liberă 
și independentă. România privește cu 
simpatie și acordă sprijinul său efor
turilor pe care poporul vietnamez 
prieten le depune pentru refacerea 
țării și lichidarea urmărilor grele ale 
războiului și își exprimă speranța 
că îndatoririle morale de a contribui 
la vindecarea rănilor lăsate de răz
boi în Vietnam vor fi îndeplinite. 
Admiterea tînărului stat african Re
publica Djibouti evocă, la rindul ei. 
intensificarea mișcării de eliberare 
națională a popoarelor, marcind sfîr
șitul apropiat și inevitabil al siste
mului colonial, care a lăsat urme a- 
dinci și probleme spinoase în rela
țiile internaționale contemporane.

în context, s-a arătat că lupta po
porului panamez pentru dobîndirea 
suveranității asupra întregului teri
toriu național a înregistrat un im
portant succes cu prilejul recentei 
semnări a noului tratat asupra Ca
nalului Panama.

Abordind problema lichidării stă
rii de subdezvoltare, vorbitorul a 
subliniat că rolul decisiv în înlătura
rea înapoierii economice revine în
seși țărilor rămase în urmă, efortu
rilor lor proprii, în aceilasi timp 
însă, este imperios necesar ca efor
turile lor să fie sprijinite, printr-o 
largă colaborare, în cadrul unei noi 
ordini economice internaționale. O 
asemenea ordine, care să favorizeze 
progresul mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare, este, după cum subli
niază PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU, „O CONDIȚIE ESEN
ȚIALA NU NUMAI A PROPĂȘIRII 
ȚARILOR SLAB DEZVOLTATE, CI 
UN FACTOR DE BAZA AL MERSU
LUI ÎNAINTE AL TUTUROR STA
TELOR, AL STABILITĂȚII ECO
NOMIEI MONDIALE. DE ACEEA 
LA INSTAURAREA NOII ORDINI 
ECONOMICE TREBUIE SA CON
LUCREZE TOATE STATELE, ÎN
TREAGA COMUNITATE UMANA".

în continuare, s-a arătat că este 
esențial ca intr-o problemă de ase
menea însemnătate vitală pentru fie
care stat, cum este făurirea u- 
nui nou cadru al relațiilor econo
mice internaționale, să se asigure 
condiții de participare tuturor state
lor pe o bază de egalitate. în toate 
etapele negocierilor. Apreciem ca 
pozitive abandonarea cadrului res- 
trins de negocieri al Conferinței 
„Nord-Sud“ de la Paris si faptul că 
s-a ajuns la concluzia generală de a 
concentra dezbaterile si negocierile 
asupra problemelor noii ordini eco
nomice la O.N.U., cu participarea, pe 
baze democratice, a tuturor statelor, 
a spus vorbitorul. Se impune acum 
ca Adunarea Generală să joace rolul 
central în cadrul acestor negocieri, 
asigurînd desfășurarea lor intr-o 
concepție unitară.

A fost salutată ideea tinerii unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
dedicate dezvoltării si noii ordini e- 
conomice. După părerea noastră, a 
arătat ministrul de externe român, 
rezultatele tuturor negocierilor tre
buie să se concretizeze in angaja
mente precise ale tuturor,statelor, sub 
forma unui cod al relațiilor economi
ce internaționale, care să cuprindă 
principiile si normele ce guvernează 
relațiile economice intre state, drep
turile si obligațiile lor privind dife
ritele domenii ale cooperării interna
ționale : comerțul, materiile prime, 
energia, transporturile, tehnologia, 
industria, agricultura, relațiile finan
ciare si de credit, precum si meca
nismele pentru transpunerea in viată 
a angajamentelor asumate.

Noua ordine economică presupune 
accesul larg, neîngrădit., al țărilor în★

în cadrul dezbaterilor de politică 
generală, in ultimele zile au luat 
cuvintul. printre alții, miniștrii de 
externe ai Ecuadorului. Danemarcei, 
Pakistanului. Japoniei. Marii Bri
tanii si Franței. Ministrul de 
externe ai Ecuadorului, Jose Ayala, 
a reafirmat sprijinul acordat de gu
vernul tării sale inițiativelor pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

Referindu-se la situația din O- 
rientul Apropiat. Knud Boerge An
dersen. ministrul de externe al Da
nemarcei. a evidențiat necesitatea 
retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, a recunoaște- 

curs de dezvoltare la tehnologiile a- 
vansate, la toate cuceririle științei si 
civilizației modeme, după cum presu
pune asigurarea pentru țările în curs 
de dezvoltare de asistentă tehnică sl 
un sprijin efectiv în formarea cadre
lor calificate. Practicile de a racola 
muncitori calificați si specialiști din 
aceste țări împiedică popoarele res
pective să-si rezolve problemele 
stringente ale dezvoltării. Este mo
mentul ca aceste practici să înceteze. 
Mai mult chiar, ar fi, in spiritul noii 
ordini economice internaționale să se 
asigure reîntoarcerea in țările de ori
gine a specialiștilor atrași prin dife
rite mijloace în țările avansate. Un 
cadru adecvat pentru organizarea 
unor negocieri asupra tuturor acestor 
probleme îl constituie Conferința 
O.N.U. pentru stiintă si tehnologic, 
din 1979.

Abordind problematica dezarmării. 
șeful delegației române a subliniat 
că de oprirea cursei înarmărilor si în
făptuirea dezarmării depinde dezvol
tarea fiecărui popor, depind viata si 
viitorul omenirii. Aceste adevăruri 
simple trebuie să fie bine pătrunse de 
fiecare locuitor al planetei noastre, 
de toate popoarele. ÎN CONDIȚIILE 
CAPACITĂȚII DE DISTRUGERE A 
ARMAMENTULUI MODERN, O 
SECURITATE AUTENTICA NU 
POATE FI CAUTATA DECÎT ÎN 
DEZARMARE. Nu prin inventarea 
unor noi arme — oricare ar fi 
explicația dată — se poate do
vedi lumii că se vrea pacea, ci 
prin încetarea cursei înarmărilor. 
Numai asa popoarele vor avea do
vada materială a bunei credințe în 
angajamentul declarat al statelor pen
tru dezarmare, iar pericolul de război 
se va diminua. Efectele profund 
dăunătoare a.le cursei înarmărilor sînt 
elocvent si de o manieră științifică 
descrise în raportul, datorat unei ini
tiative românești, privind „Consecin
țele economice si sociale ale cursei 
înarmărilor si cheltuielilor militare". 
S-a cerut ca Adunarea Generală să 
asigure acestui raport cea mai largă 
difuzare, în scopul informării guver
nelor și a opiniei publice internațio
nale. ceea ce va servi, sintem siguri, 
la mai buna înțelegere a imperativu
lui dezarmării.

O.N.U. poate si trebuie să aibă un 
rol sporit în domeniul dezarmării. 
ROMANIA ACORDA O MARE IM
PORTANȚA SESIUNII SPECIALE A 
ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
DIN MAI—IUNIE 1978. CONSAt RA
TA PROBLEMELOR DEZARMĂRII 
si; ca membră a Comitetului pregătitor, 
acționează pentru crearea premiselor 
necesare ca această sesiune să dea 
un puternic impuls eforturilor popoa
relor pentru înfăptuirea dezarmării, 
să fie folosită pentru manifestarea 
voinței politice a guvernelor de a în
treprinde pași reali pe calea dezar
mării.

Dezarmarea a devenit o compo
nentă fundamentală a securității eu
ropene. Din păcate, trebuie să afir
măm că o tot mai accentuată contra
dicție se manifestă în Europa între 
pașii pozitivi întreprinși pînă acum 
în direcția destinderii, a lărgirii 
contactelor politice, a dezvoltării 
schimburilor economice, tehnico- 
științifice și cultural-artistice, pe 
de o parte, și continuarea și chiar 
intensificarea cursei înarmărilor, pe 
de altă parte. În Europa există o 
mare concentrare de armament și 
trupe. La patru ani de la inaugura
rea lor, negocierile de la Viena n-au 
depășit stadiul „schimbului de infor
mații‘.‘.Voința politică de a se ajunge 
la măsuri de dezarmare și dezanga
jare militară în Europa nu se face 
încă simțită.

PIATRA UNGHIULARA A SISTE
MULUI DE SECURITATE EURO
PEANA, prefigurat de Conferința 
pentru securitate si cooperare în 
Europa. O CONSTITUIE RESPEC
TAREA RIGUROASA A PRINCIPII
LOR DE DREPT INTERNAȚIONAL 
ȘI ELIMINAREA DIN RAPORTU
RILE DINTRE STATE A POLITICII 
DE FORȚA ȘI DE AMENINȚARE 
CU FORȚA. în scopul lichidării cu 
desăvirșire a acestei politici, se face 
simțită necesitatea încheierii unui 
pact general european care să con
țină angajamentul statelor partici
pante la conferință de renunțare la 
folosirea forței și la amenințarea cu 
forța, precum și angajamentul state
lor posesoare de arme nucleare de a 
nu folosi aceste arme, sub nici o for-

Întrevedere a ministrului de externe român 
cu președintele Adunării Generale a 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, șeful delegației 
române la actuala sesiune, a avut o 
întrevedere cu președintele Adunării 
Generale a O.N.U.. Lazar Moisov, 
adjunct al secretarului federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via. Cu această ocazie s-a făcut un 
tur de orizont asupra principalelor 
probleme ale sesiunii, examinindu-se 
îndeosebi situația din Orientul Mij
lociu. acțiunile vizînd lichidarea 
regimurilor colonialiste .din Rhodeșia 
si Namibia si instaurarea noii ordini 
economice internaționale. S-a relevat 
că există condiții pentru a se avansa 
spre soluționarea echitabilă si justă 
a acestor probleme.

Exprimînd hotărîrea delegației 
române de a face tot ce depinde de★
rii unor granițe sigure pentru toate 
statele din zonă si a creării unui 
„cămin" pentru poporul palestinean. 
în aceeași ondine de idei, ministrul 
de externe al Japoniei. Iichiro Ha
toyama. ă abreciat că lucrările Con
ferinței de pace de la Geneva vor 
putea fi reluate în acest an. cu 
participarea tuturor părților, inclusiv 
a reprezentanților O.E.P.

Agha Shahi, ministrul de externe 
al Pakistanului, s-a referit în spe
cial la necesitatea ca țările în curs 
de dezvoltare să poată avea acces la 
ultimele cuceriri ale științei si teh
nicii si. îndeosebi, la utilizarea în 
scopuri pașnice a energiei atomice. 

mă. împotriva altor state sau 
grupuri de state. Crearea de zone 
ale păcii, denuclearizate. inclusiv 
în Balcani, ar constitui, de asemenea, o 
prețioasă contribuție la cauza secu
rității in Europa. Datoria tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
este să acționeze pentru înfăptuirea 
lui cît mai rapidă, ca un tot unitar, 

în această ordine de idei. România 
sprijină propunerile Uniunii Sovieti
ce privind organizarea unor reuniuni 
europene în domeniul transportului, 
energiei, protecției mediului înconju
rător, precum și în alte sectoare de 
interes reciproc.

România acționează pentru intensi
ficarea eforturilor îndreptate spre 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza retragerii trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
a recunoașterii dreptului la autode
terminare a poporului palestinean, 
inclusiv a dreptului de a-si constitui 
un stat arab palestinean. a asigurării 
independentei si suveranității tuturor 
statelor din regiune. Sintem pentru 
convocarea cit mai curind a Confe
rinței de la Geneva, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei — reprezentant unic al po
porului palestinean. O.N.U. ■ trebuie 
să aibă un rol si mai activ decit 
pînă acum în solutionarea politică a 
problemelor din această parte a lu
mii. după cum secretarul general al 
O.N.U. este chemat să fie prezent 
în toate acțiunile întreprinse pentru 
a se ajunge la pace în Orientul 
Mijlociu.

De o mare importantă pentru întă
rirea încrederii si dezvoltarea conlu
crării pașnice în Balcani. în Europa 
si în lume ar fi solutionarea proble
mei cipriote, pe baza respectării in
dependenței și suveranității Ciprului, 
a asigurării conviețuirii pașnice a 
celor două comunități cipriote.

în Coreea, inițiativele si propune
rile constructive ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene vizînd re
ducerea încordării si eliminarea con
fruntării dintre Nord si Sud. relua
rea contactelor si îmbunătățirea re
lațiilor dintre cele două părți ale 
tării oferă o bază temeinică pentru 
înfăptuirea aspirațiilor vitale ale po
norului coreean de reunificare paș
nică. independentă si democratică a 
tării.

în Africa, stările de tensiune între 
unele state trebuie aplanate la masa 
tratativelor, actionîndu-se pentru în
tărirea unității si colaborării țărilor 
africane. În vederea dezvoltării lor 
econorhlCe si sociale independente, a 
sous vorbitorul.

în continuare, el a arătat că 
ROMANIA A SPRIJINIT ȘI SPRI
JINĂ CU iiotarîre LUPTA TU
TUROR POPOARELOR CARE SE MAI 
AFLA SUB DOMINAȚIA COLO
NIALA ȘI RASIALA. Ea este ală
turi de toate popoarele oprimate 
și, acordă întregul său sprijin po
litic. diplomatic și material miș
cărilor de eliberare națională din 
Namibia si Zimbabwe, luptei po
poarelor din Africa de Sud împotriva 
politicii rasiste si de apartheid, pre
cum si statelor africane independen
te care au avut de suferit de pe 
urma acțiunilor agresive ale regimu
rilor rasiste. în actualele condiții in
ternaționale. se impune să se acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
eliberarea popoarelor din Africa 
australă.

Apreciind pozitiv activitatea des
fășurată pînă în prezent de Comi
tetul special pentru Carta O.N.U. si 
creșterea rolului organizației; vorbi
torul a exprimat încrederea că la 
viitoarele sesiuni ale comitetului se 
va putea ajunge, prin eforturile sta
telor membre, la măsuri si acțiuni 
de natură să conducă la întărirea 
rolului O.N.U. în viata internaționa
lă. în acest fel. O.N.U. va putea de
veni un instrument de colaborare la 
dispoziția statelor, de natură să joace 
un rol activ în înfăptuirea noii or
dini economice internaționale. în 
realizarea dezarmării. în combaterea 
oricăror încălcări ale principiilor 
dreptului international. în rezolvarea 
democratică a tuturor problemelor 
Internationale, in dezvoltarea largă 
a colaborării dintre națiuni.

în încheiere, șeful delegației ro
mâne a declarat că lucrările acestei 
sesiuni a Adunării Generale trebuie 
să se înscrie în istoria Organizației 
Națiunilor Unite ca o contribuție 
esențială la îndeplinirea misiunii is
torice a acestui for.

ea pentru ca aceste condiții să fie 
fructificate, ministrul de externe al 
tării noastre l-a asigurat pe președin
tele Adunării Generale de întregul 
concurs al delegației române în înde
plinirea mandatului său. Președintele 
Adunării "Generale a exprimat senti
mentele sale de deosebită prețuire 
fată de prezenta activă si construc
tivă a României in cadrul O.N.U.. 
fată de activitatea susținută si mul
tilaterală pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o depune pentru 
solutionarea problemelor internațio
nale actuale, precum sl fată de 
sprijinul permanent pe care șeful sta
tului român — personalitate de înalt 
prestigiu a vieții internaționale — îl 
acordă întăririi organizației.★

Ministrul de externe britanic, 
David Owen, a relevat că dis
crepanta dintre aspirațiile si reali
zările practice ale O.N.U. con
tinuă să .se mențină, apreciind că 
organizația internațională a realizat 
mai puțin decit îsi propusese în pro
bleme cum sint solutionarea conflic
telor. menținerea păcii si limitarea 
cursei înarmărilor. Franța va. conti
nua să ducă o politică in favoarea 
destinderii si a dialogului — a de
clarat ministrul de externe al aces
tei țări. Louis de Guiringaud. „Este 
indispensabil ca palestinenii să parti
cipe la negocierile care vor hotărî 
soarta lor" — a adăugat acesta.

PEKIN 28 (Agerpres). — La Pekin 
au avut loc convorbiri între PauJ 
Niculescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și Li 
Cian, membru al C.C. al P. C. Chinez, 
ministrul comerțului exterior al Re
publicii Populare Chineze.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate proble
me ale dezvoltării în continuare a

O CUVÎNTARE A
BERLIN 28 (Agerpres). — Luind 

cuvintul, la Dresda, cu ocazia des
chiderii anului de . invățămint de 
partid al P.S.U.G., Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
a declarat că dezvoltarea R. D, 
Germane se desfășoară pe o linie, 
ascendentă, pe baza stabilă a puterii 
muncitorești-țărănești. In acest 
sens, vorbitorul a precizat că, în ul
timii șapte ani, R. D. Germană și-a 
consolidat economia națională, dez- 
voltind-o mai mult ca oricînd. a a- 
plicat in practică un cuprinzător 
program social-politic. Venitul națio
nal va fi în 1980 de opt ori mai mare 
decit in anul constituirii R.D. Ger
mane. In 1980 se va produce în 45 
de zile tot atit cit in întregul an 1949. 
Producția industrială va crește în 
1980 cu 184 la sută față de 1970. Vor
bitorul a subliniat că în 1977 conti
nuă tendința pozitivă a evoluției 
economice.

Subliniind că semnarea Actului fi
nal de la Helsinki reprezintă, fără 
îndoială, un mare succes pentru 
securitatea și cooperarea în Europa, 
vorbitorul a relevat că R.D. Germa
nă depune eforturi pentru a-și a-

Incertitudinile din economia mondială domină 

întilnirea monetară de la Washington
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

In contextul unei conjuncturi eco
nomice internaționale oe care minis
trul canadian al finanțelor. Jean 
Chretien, a apreciat-o ca „ezitantă și 
sinuoasă", statele industrializate isi 
nun problema mijloacelor capabile să 
le asigure relansarea. în timp ce ță
rile în curs de dezvoltare isi expri
mă neliniștea fată de înrăutățirea 
situației lor economice — aceasta 
este, potrivit agenției France Presse, 
esența dezbaterilor desfășurate, pină 
în prezent, in cadrul reuniunii a- 
nuale a Fondului Monetar Interna
țional și Băncii Mondiale.

In fapt, cea mai mare parte a

agențiile de presă transmit:
Comitetul Central al P. C.

din Spania a hotărit ca ccl de-al
IX-lea Congres al partidului să aibă 
IOC la Madrid, lâ începutul anului 
viitor. Data exactă va fi stabilită ul
terior, în funcție de momentul orga
nizării alegerilor municipale din 
țară. Congresul va analiza perspec
tivele situației politice din țară. De 
asemenea, vor fi adoptate noul 
program si noul statut si va fi alea
să noua conducere.

Conferință științifică in
ternațională. In zilele de 27 
28 septembrie, la Moscova s-au des
fășurat lucrări le unei conferințe știin
țifice internaționale pe tema „Octom
brie si noul tip de relații internațio
nale". Au participat reprezentanți din 
R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă. 
Cuba. R. D. Germană. R. P. Mongolă. 
R. P. Polona. R. P. Ungară. U.R.S.S. 
și R. S. Vietnam. Din tara noastră a 
luat parte o delegație de economiști.

Țările europene membre 
ale N.fl.T.0. trebuie să-^ ma- 
nifeste ferm opoziția față de bomba 
cu neutroni — a declarat, la Londra, 
amiralul Peter Hill-Norton. fost 
președinte al Comitetului militar al 
N.A.T.O. Bomba cu neutroni, a ară
tat el, este „esențialmente" o armă 
atomică și reprezintă prin aceasta 
„o nouă dimensiune a războiului, pe 
care trebuie să-l evităm".

întrevederi între delega
ții sindicale din R.D.G. si 
R.F.G. După cum informează agen
ția A.D.N.. la Diisseldorf au început 
miercuri convorbirile oficiale dintre 
o delegație a Confederației Sindica
telor din R. F. Germania (D.G.B.). 
condusă de Heinz Oskar Vetter, pre
ședintele D.G.B.. și o delegație a 
Consiliului Central al Uniunii Sindi
catelor Libere Germane din R. D. 
Germană (F.D.G.B.), condusă de pre
ședintele Consiliului Central, Harry 
Tisch. Cele două delegații efectuează 
un schimb de păreri și de experiență 
in probleme actuale ale politicii sin
dicale, Delegația sindicală din R.D.G. 
va avea o serie de întîlniri cu colec
tive ale unor Întreprinderi vest- 
germane.

Cel de-al 41-lea Congres 
al P.S. din Japonia,reunit in 
capitala niponă, a hotărit să-si , între
rupă lucrările. Această decizie a fost 
adoptată de delegați intrucît joi ur
mează să se deschidă sesiunea extra
ordinară a Dietei (parlamentul japo
nez).

Femeile — primele victime ale șomajului 
în țările Pieței comune

„Femeile din (Mie 
Pieței comune sint mai 
afectate de șomaj decit 
bărbații", a arătat la 
Bruxelles Nicole Pas- 
quier, membră a dele
gației franceze asupra 
condiției femeii. Nicole 
Pasquier, care a avut 
întrevederi in capitala 
belgiană cu ministrul 
muncii din tara-gazdă, 

Guy Spitaels, cu comi
sarul vest-european 
pentru problemele soci
ale si alți reprezentanți 
ai comitetelor sociale 
vest-europene in Bel
gia. a declarat in cursul 
unei intîlniri cu ziariș
tii : „In toată Europa 
«celor nouă», femeile sint 
defavorizate față de 
bărbați in ocuparea lo

schimburilor comerciale si colaborării 
economice româno-chineze.

Au luat parte Vasile Pungan. mem
bru al C.C. al P.C.R.. președintele 
Comisiei pentru politică externă si 
cooperare economică internațională a 
Marii Adunări Naționale, și Nicolae 
Gavrilescu. ambasadorul României la 
Pekin.

Miercuri, delegația de prietenie a 
poporului român, condusă de tovară
șul Paul Niculescu. a depus o coroană 
de flori la mausoleul lui Mao 
Tzedun.

LUI E. HONECKER
duce in continuare contribuția la 
cauza păcii și destinderii. Totodată 
— a spus el — nu putem trece cu 
vederea faptul că cercuri imperia
liste conducătoare au inițiat o cam
panie de calomnii împotriva țărilor 
socialiste. Ignorindu-se tratatele în
cheiate. se duce o politică de ames
tec sistematic, ne fată în afaceri
le interne ale țărilor socialiste, 
ceea ce vine in contradicție cu prin
cipiile securității europene, ale res
pectării .suveranității statelor, nea
mestecului și respectării inviolabili
tății frontierelor.

Noi plecăm de la premisa — a spus 
Erich Honecker — că in lumea de 
azi nu există nici o alternativă ac
ceptabilă la politica de coexistență 
pașnică. Ne pronunțăm în favoarea 
păcii și colaborării pașnice a state
lor. Pornind de la aceasta, corespun
zător intereselor vitale ale tuturor 
popoarelor, ne situăm pe o poziție in 
favoarea destinderii, respectării tra
tatelor, in special a Actului final de 
la Helsinki. La reuniunea de la Bel
grad vom lua parte și vom acționa 
in acest spirit, a subliniat secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G.

vorbitorilor din statele occidentale in
dustrializate s-au mulțumit să-si ex
prime speranța nesigură că politici
le economice actuale vor permite 
consolidarea slabelor progrese înre
gistrate pînă în prezent fată de anii 
cînd criza economică atinsese o di
mensiune maximă.

La rindul lor. statele în curs de 
dezvoltare. au subliniat si ele nece
sitatea unei relansări economice a 
țărilor occidentale. Numeroși vorbi
tori din acest grup de țări au pre
cizat. de altfel, clar faptul că ma
rasmul actual din lumea economică 
occidentală afectează preturile mate
riilor prime.

Primul ministru 
în U.R.S.S. Miercuri

francez
a sosit la

Moscova Raymond Barre, prim-mi- 
nistru. ministrul economiei si finan
țelor al Franței, care, in calitate de 
copreședinte, va participa la lucrări
le celei de-a 12-a sesiuni a Comisiei 
Permanente mixte sovieto-franceze.

Intîlnire americano-so-
Vietică 27 sePtembrie, la casa 
Albă, a avut loc o nouă întîlnire in
tre președintele S.U.A.. Jimmy Car
ter, și ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromiko. Cu acest 
prilej, informează agenția T.A.S.S., 
a continuat examinarea problemelor 
limitării armamentelor strategice. De 
ambele părți a fost exprimată inten
ția de a se acționa pentru a duce 
la bun sfîrșit pregătirea noului acord 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea armamentelor strategice o- 
fensive.

Comandantul Agenției 
naționale de securitate din 
Indonezia, amiral sudom», a 
enunțat că. pîpă în 1979. toți detinu- 
ții apartinînd „Mișcării de la 30 sep
tembrie 1965“ vor fi puși în libertate 
— transmite agenția indoneziana de 
presă Antara. El a precizat că în 
prezent se află în închisori peste 
31 500 de deținuți apartinînd acestei 
mișcări.

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere. care este si președin
tele in exercițiu al grupului de țări 
africane numite din „prima linie", a 
conferit, la Arusha. în nordul Zam- 
biei, cu Robert Mugabe, lider al Fron
tului Patriotic Zimbabwe.

După cum relevă agenția Taniug, 
președintele Nyerere l-a informat pe 
Mugabe cu privire la rezultatele ul
timei Conferințe la nivel înalt ă celor 
cinci țări din „prima linie" (Tanza
nia. Zambia. Mozambic. Angola si 
Botswana), care a avut loc la Ma
puto. Reuniunea a fost consacrată 
examinării planului anglo-american 
în problema rhodesiană.

Junta militară chiliană* i a

Toamna a venit pe neașteptate 
în Italia, cu ploi torențiale si 
scăderea bruscă a temperatu
rii. Fără a se afla , sub in
fluența directă a stării vremii, ba
rometrul vieții politice italiene in
dică și el „stare variabilă", oferind, 
așa cum declara zilele trecute pre
mierul Giulio Andreotti, imaginea 
„unui contrast de lumini și umbre 
atît in domeniul social, cît și în 
cel al activităților productive".

Este adevărat că măsurile de 
austeritate introduse de guvernul 
democrat-creștin au dus la unele 
rezultate, între acestea numărindu- 
se scăderea ratei inflației cu mai 
bine de 5 la sută. Cu toate aces
tea. „dificultățile sînt departe de 
a fi depășite" — după cum apre
cia ziarul „II Giorno", referindu-se 
la persistenta fenomenelor recesiu
nii. Potrivit previziunilor Confin- 
dustriei (organizația patronatului), 
ritmul de dezvoltare a producției va 
continua să se înscrie pe o curbă 
descendentă si în lunile care au mai 
rămas pină la sfîrșitul lui 1977. O 
situație la fel de delicată se înre
gistrează și pe „piața muncii". Un 
ziar milanez informează că „pentru
1 600 000 de oameni nu mai există 
reîntoarcerea din vacanță în aceas
tă toamnă". Numai in ultimele 
luni s-au înregistrat încă 200 000 
de persoane în căutare de lucru, 
In marea lor majoritate tineri ab
solvenți de școli medii sau univer
sități. Aceste fenomene sînt con
secința directă a situației dificile 
in care se află majoritatea între
prinderilor mici și mijlocii, precum 
si unele mari complexe industriale, 
in primul rînd cele cu participare 
de stat. îndeosebi în industriile chi
mică si textilă.

Desigur, această situație și-a pus 
amprenta asupra întregii activități 
a cercurilor guvernamentale, a 
partidelor politice si a organizații
lor sindicale. O dată depășită po
lemica în jurul „cazului Kapler" 
(colonelul nazist vinovat de masa
crarea în martie 1944 a 355 de per
soane civile la Grotele Ardeatine, 
evadat recent dintr-un spital din 
Roma), care s-a soldat cu demisia 
ministrului apărării. Vito Latanzio, 
dezbaterea politicii s-a deplasat 
din nou spre problema centrală a 
vieții politice italiene : transpune
rea în fapt a acordului programa
tic dintre partidele „arcului consti
tutional". pentru înfruntarea celor 
mai urgente Si mai acute probleme 
cu caracter economic, politic si so
cial.

Reluarea activității politice a e- 
vidențiat însă că încheierea acor

retras cetățenia fostului general de 
aviație Sergio Poblete. care a înde
plinit importante funcții sub guver
nul Allende. In prezent, el este pre
ședintele Uniunii Forțelor Democra
tice ale Forțelor armate chilie
ne din străinătate — organiza
ție ce desfășoară o importantă acti
vitate în favoarea unirii tuturor pa- 
trioților și antifasciștilor chilieni, in
clusiv a militarilor.

curilor de muncă. In 
Franța, a spus ea. unde 
situația este compara
bilă in ansamblu cu cea 
existentă in alte țări 
ale Pieței comune, prin
tre șomerii sub 25 de 
ani două treimi sint fe
mei. Mai mult, șomajul 
in rindurile femeilor 
creste mai repede decit 
in cele ale bărbaților".

Solidaritate militantă cu lupta popoarelor 
din Africa pentru libertate și independență 

Lucrările Conferinței Uniunii Interparlamentare
SOFIA 28 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și lucrările, Conferința Uni
unii Interparlamentare a dezbătut în 
plen punctul de pe ordinea de zi 
privind dreptul inalienabil la auto
determinare și independență al po
poarelor aflate incă sub dominație 
colonială și neocolonială. Delegațiile 
participante au condamnat politica 
de apartheid, practicile rasiste ale 
regimului minoritar de la Pretoria, 
actele de violență și represiune ale 
autorităților rasiste din Africa de 
Sud, relevînd gravele lor implicații 
asupra păcii și securității în zonă și 
in intreaga lume.

In intervenția sa, deputata Marga
reta Hauser a prezentat poziția țării 
noastre de solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor din Africa pentru 
libertate și independență, subliniind 
semnificația intilnirilor președintelui

Președintele Mexicului 
a primit delegația 
de ziariști români

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — Președintele Mexicului. Jose 
Lopez Portillo, a primit delegația de 
ziariști români, condusă de Octavian 
Paler, președintele Consiliului ziariș
tilor. redactor-sef al ziarului „Româ
nia Liberă", care a vizitat Mexicul la 
invitația Asociației de presă ..Primera 
Plana".

Cu acest prilej, șeful statului mexi
can a subliniat importanta vizitei 
efectuate în Mexic db președintele 
Nicolae Ceausescu. în iunie 1975. pen
tru promovarea relațiilor de priete
nie si colaborare dintre cele două 
țări, care cunosc o dezvoltare ascen
dentă. exnrimîndu-si satisfacția pen
tru această evoluție a lor.

A fost prezent Dumitru Mihail, 
ambasadorul român la Ciudad de 
Mexico.

Vizita delegației de partid și guvernamentale
kampuchiene la Pekin

PEKIN 28 (Agerpres). — Miercuri 
a sosit la Pekin o delegație de 
partid si guvernamentală kampuchia- 
nă, condusă de Pol Porth, secretar 
al C.C. al P.C. din Kampuchia. prim- 
ministru al Guvernului Kampuchiet 
Democrate; care, la invitația C.C. al 
P.C. Chinez și a guvernului chinez.

Convorbiri vest-germano- 
americane. Bonn au avut Ioc 
convorbiri între cancelarul R. F. 
Germania, Helmut Schmidt, și consi
lierul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
Zbigniew Brzezinski. Au fost exa
minate aspecte ale relațiilor dintre 
S.U.A. și R.F.G., precum și o serie 
de probleme internaționale actuale, 
Intre care cele privind relațiile est- 

ITALIA

„A cordul programatic "in confruntai 
cu realitățile economico-sociale

Nicolae Ceaușescu cu lideri ai mișcă
rilor de eliberare națională din Afri
ca australă, a documentelor semnate 
cu aceste prilejuri. Vorbitoarea a 
arătat că parlamentele, Uniunea In
terparlamentară trebuie să acționeze 
cu cea mai mare fermitate Împotriva 
practicilor regimurilor rasiste de la 
Salisbury și Pretoria, pentru lichi
darea definitivă a tuturor formelor 
de colonialism, neocolonialism si 
apartheid.

In continuarea dezbaterilor gene
rale s-a procedat la discutarea pro
blemelor utilizării resurselor de apă. 
In cuvintul său, deputatul Constan
tin Teodorescu a înfățișat principa
lele orientări ale Programului națio
nal pentru gospodărirea apelor, parte 
integrantă a procesului de dezvoltare 
econom ico-socială a țării noastre.

„Toate popoarele trebuie 
să poată beneficia 

de resursele Pămintului“
Reuniunea „Clubului 

de Ia Roma”
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — In 

alocuțiunea rostită la colocviul așu- 
pra situației și perspectivelor r VV; 
diale de energie, organizat Ia Si ț>' 
holm de „Clubul de la Roma", 
mul ministru al Suediei, Thorbj trn 
Faelldin, s-a referit la problemele- pe 
care le ridică folosirea diferitelor 
resurse energetice. In acest context, 
el a declarat că resursele Pămintului 
trebuie astfel împărțite incit toate 
popoarele să poată beneficia de ele. 
Făcind o paralelă intre actuala reu
niune din capitala suedeză și confe
rința Națiunilor Unite în problemele 
mediului înconjurător, organizată in 
anul 1972 la Stockholm, premierul 
suedez a spus : „Scopul este același. 
Avem o unică planetă. Este moște
nirea noastră comună și de pe a- 
ceastă bază trebuie examinate toate 
acțiunile cu caracter international".

întreprinde o vizită oficială de prie
tenie în R.P. Chineză, transmite 
agenția China Nouă.

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat, de alți conducători 
de partid și de stat chinezi.

vest și apropiata reuniune de la Bel
grad a reprezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pentru secu 
ritate și cooperare in Europa.

Experiență nucleară. st 
tele Unite au efectuat, la 27 septem
brie. o nouă experiență nucleară ■ 
subterană în desertul din statul Ne
vada. a anunțat un purtător de cu- 
vint al Administrației pentru cerce
tare și dezvoltare a energiei 
(E.R.D.A.). Agenția Associated Press 
menționează că încărcătura detonată 
a avut o putere cuprinsă între 20 și 
150 de kilotone (o kilotonă este ega
lă cu forța explozivă a 1 000 de tone 
de trinitrotoluen).

dului nu a deschis o fază senină, 
liniștită, ci o etapă de confruntări. 
O parte a forțelor politice din ca
drul Partidului democrat-crestin 
a încercat si continuă să încerce 
să redimensioneze importanta poli
tică a acordului si să limiteze 
aplicarea lui. Partidul Comunist 
Italian. Partidul socialist, alte forte 
democratice din tară, inclusiv dife
rite cercuri din cadrul Partidului 
democrat-crestin se pronunță. în 
schimb, pentru realizarea de acțiuni 
comune, destinate să ducă la trans
punerea în viată a acordului, cen
tru înfruntarea si rezolvarea 
concretă a dificultăților economice 
pe care le cunoaște tara. Un prim 
examen al măsurilor urgente ce se 
impun a fi adoptate a fost între
prins chiar zilele trecute de către 
expertii economici ai tuturor parti
delor din arcul constitutional. îm
preună cu miniștrii bilanțului si fi
nanțelor.

In același sens. Federația celor 
trei mari centrale sindicale — 
C.G.I.L., C.I.S.L. si U.I.L. — a rele
vat. în cadrul primei întîlniri cu 
guvernul, că „a sosit momentul să 
fie depășită cea de-a doua fază a 
politicii economice si să se treacă 
de la prevederile cu caracter con
juncture! la intervenții de struc
tură". Documentul prezentat gu
vernului a cuprins propunerile 
sindicatelor în legătură cu îngrijo
rătoarea problemă a șomajului, si
tuația investițiilor industriale, mă
surile extraordinare în favoarea 
dezvoltării Sudului. Un prim nas 
înainte a fost făcut prin dialogul ne 
care sindicatele, reprezentanții gu
vernului. patronatul, precum si re
giunile l-au avut marți la Roma în 
legătură cu asigurarea de locuri de 
muncă efective pentru circa 650 000 
de tineri.

Firește. consecventa aplicării 
acordului, ca si modul de a-1 tra
duce în viată vor constitui teme de 
confruntare si clarificare si în pe
rioada următoare. In ce-i privește 
ne comuniști, aceștia sînt hotărîti. 
așa cum declara recent secretarul 
general al P.C.I., Enrico Berlinguer. 
să acționeze pentru aplicarea acor
dului programatic, nromovînd în 
acest scop toate înțelegerile si co
laborările posibile, să lupte „pentru 
alcătuirea unui guvern de solidari
tate democratică", din care să facă 
parte P.C.I.. P.S.I.. P.D.C. si alte 
partide democratice, singurul în 
măsură să scoată cu adevărat Italia 
din criză, să rezolve dificultățile 
cu care aceasta este confruntată.

Radu BOGDAN
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