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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

9

cu reprezentanți ai UNEȘCO
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a lntîlnit, joi, 29 septembrie, 
cu Leonard Martin, președintele Co
mitetului Executiv al UNESCO. 
Taitta Toweett, președintele în exer
cițiu al Conferinței Generale UNESCO,

șl Luls Echeverla, membru al Co
mitetului Executiv al UNESCO, care 
ne vizitează țara.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme legate de activitatea 
UNESCO, de rolul și sarcinile aces
tei organizații internaționale în dez

voltarea colaborării șl cooperării cul
turale, științifice, precum șl In do
meniul lnvățămlntulul. intre state.

La Întrevedere a participat Vaslle 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

*

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a făcut ieri o vizită de lucru
or în Capitală ț

Icretarul general al partidului a analizat, impreună cu specialiști,

cu cadre de răspundere modul in care se aplică măsurile stabilite
de conducerea partidului pentru realizarea construcțiilor edilitare

intr-un stil arhitectonic specific, original
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a examinat, joi dimineață, în cadrul unei 
vizite de lucru în Capitală, modul în care se aplică măsurile 
stabilite de conducerea partidului pentru realizarea construc
țiilor edilitare într-un stil arhitectonic specific, original, 
demn de tradițiile artistice ale poporului nostru, de socie
tatea noastră socialistă.

în această vizită secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Ion Dincă, 
losif Uglar, Ștefan Andrei, Vasile Patilineț.

Vizita de lucru din acest sfîrsit de 
septembrie se înscrie în preocupările 
conducerii partidului nostru, ale to
varășului Nlcolae Ceaușescu de a 
imprima vastei opere de construcții 
de locuințe ce se desfășoară cu in
tensitate pe întreg cuprinsul patriei 
o concepție nouă, diferită de cea 
practicată în trecut. în întîlnirile 
sale cu proiectantii. arhitectii si con
structorii din. Capitală, din celelalte 
așezări urbane ale tării, cu edilii 
orașelor, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a cerut cu insistentă să se treacă la 
aplicarea unor principii, de estetică 
modernă a construcțiilor, care să aibă 
la bază elementele arhitecturii tradi
ționale românești, sporirea confortu
lui lor. S-a relevat că efortul susținut 
pe care statul nostru îl face pentru a 
pune an de an un număr tot mai 
mare de apartamente la dispoziția 
populației trebuie să fie susținut de 
eforturile creatoare ale arhitecților 
ci constructorilor, chemați să elabo- 
rrw soluții inspirate, care să asigure 
o mai mare varietate în aspectul clă
dirilor, pentru ca acestea să constituie 
un mediu ambiant cit mai plăcut, să 
fie frumoase, trainice, funcționale. Pe 
această temă, secretarul general al 
partidului a purtat, oe parcursul 
acestui an. un dialog fructuos, a dat 
indicații ferme, precise, atît în 
cadrul unor consfătuiri de lucru 
organizate la C.C. al P.C.R. consa
crate problemelor legate de recon
strucția. sistematizarea si moderni
zarea Capitalei și a altor orașe, al 
lntîlnirilor cu specialiștii la nume
roase expoziții de panouri prefabri
cate 51 materiale de construcții, al

vizitelor sale de lucfu. cit si' cu pri
lejul discutării si aprobării planuri
lor de sistematizare

Cadrul în care s-a 
ceastă nouă întilnire 
general al partidului 
și cadrele de răspundere din dome
niul construcțiilor de locuințe l-a 
constituit unul din noile ansambluri 
de blocuri ce se înaltă în zona cu
prinsă intre bulevardul Armata Po
porului și Splaiul Independenței. 
Aici. în apropierea corpului princi
pal al Institutului 
înălțat un bloc ale 
fost executate din 
bricate cu modele 
riate. inspirate din 
turii noastre populare, care conferă 
construcției personalitate, demon- 
strînd. în același, timp. ce gamă 
inepuizabilă de posibilități există în 
industria materialelor de construcții.

Secretarul general al partidului 
vizitează acest bloc, examinează so
luțiile propuse de specialiști pentru 
diversificarea si înfrumusețarea în
fățișării construcțiilor edilitare. Jo
cul de volume și linii. varietatea 
modelelor geometrice folosite, a ele
mentelor ornamentale, a culorilor — 
toate concură la individualizarea 
blocului în șirul construcțiilor ce-1 
înconjoară. în cursul dialogului pur
tat aici, ministrul materialelor de 
construcții arată că toate tipurile de 
panouri prefabricate din care s-a 
executat - acest bloc pot fi realizate 
în serii mari, la scară industrială. 
Apreciind că această realizare re
prezintă un început, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă, același timp.

a orașelor, 
desfășurat a- 
a secretarului 
cu specialiștii

Dolitehnic. a fost 
cărui fațade au 
panouri prefa- 
ornamentale va- 
motivele arhitec-

necesitatea de a diversifica dt mal 
mult tipurile de panouri prefabricate 
prin combinarea, în tiparele de tur
nare folosite și pînă acum, a mal 
multor modele si forme.

Vizitînd cîteva din apartamentele 
acestui bloc, secretarul general al 
partidului critică finisajele necores
punzătoare ale interioarelor si cere 
factorilor de răspundere să ia măsuri 
neîntîrziate pentru îmbunătățirea a- 
cestora. Remarcând. totodată, că apar
tamentele nu au fost dimensionate 
potrivit noilor normative, elaborate 
la indicația sa, care prevăd suprafețe 
locuibile mai mari și o mat judicioa
să compartimentare a încăperilor, 
după criterii funcționale impuse de 
viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut din nou să se treacă la apli
carea pe scară largă a unei asemenea 
concepții, tn acest sens s-a trasat 
sarcina de a se analiza neîntirziat 
această situație si de a se trece la 
generalizarea grabnică a folosirii 
noilor proiecte de locuințe, mai con
fortabile, in activitatea întreprinde
rilor specializate In construcțiile edi
litare.

în cadrul vizitei au fost prezenta
te, de asemenea, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu numeroase modele de 
panouri prefabricate pentru fațade 
și balcoane, realizate potrivit indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului cu prilejul repetatelor sale 
întîlniri de lucru cu arhitecții, pro- 
iectanții și constructorii care lucrează 
în acest domeniu. Ele au fost execu
tate din materiale noi, frumoase și 
rezistente, fiind mult mai ușoare de- 
cit cele care se realizau înainte.

Apreciind strădaniile specialiștilor, 
secretarul general al partidului re
marcă, în același timp, monotonia 
formelor unor ornamente, abundența 
de linii geometrice lipsite de expre
sivitate, nefolosirea în suficientă mă
sură a modelelor inspirate din arta 
noastră populară. Pornind de la con
statarea că multiplicarea acestor for
me, execuția lor în forme variate la 
scară industrială nu ridică probleme 
tehnice deosebite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat cadrelor cu 
funcții de răspundere să atragă 
mult mal mare măsură pe 
buni arhitecți, cu imaginație 
si bun gust, din întreaga

Momente ale dialogului cu edilii

în 
cei mai 
artistică 
țară la

realizarea elementelor noi ale arhi
tecturii contemporane, să le orienteze 
căutările spre valorificarea bogăției 
de motive a artei noastre populare. 
Secretarul general al partidului a re
levat, totodată, necesitatea diversifi
cării pe zone geografice a construc
țiilor, In spiritul tradițiilor locale, al 
diferitelor arii etnografice, in așa fel 
încit clădirile ce se vor ridica in vii
tor în toate regiunile patriei să se 
diferențieze și după aspectul lor ex
terior, să dobîndească originalitate, 

în dialogul purtat cu edilii Capi
talei, secretarul general al partidului 
a cerut, de asemenea, ca In această 
tonă a-Buzuiet tiinui fă - se -reaUzeze un ansamblu urbanistic cuprinzător. 
S-a arătat că, avînd in vedere exis
tența. in apropiere, a Institutului po
litehnic. se impune să se ridice aici 
blocuri frumoase, cu un aspect în
grijit, mai confortabile, mai funcțio
nale, așa cum s-a indicat cu prilejul 
ultimelor vizite. în mod firesc, ele 
trebuie puse în primul rînd la dispo
ziția cadrelor didactice de la această 
mare instituție de învățămînt supe
rior, în spiritul hotărîrilor conducerii 
de partid cu privire la necesitatea ca 
locuințele cadrelor de bază din toate 
sectoarele de activitate să se afle in 
apropierea locului de muncă. Pe ma
lul Dîmboviței vor trebui ridicate, de 
asemenea, blocuri noi astfel concepu
te încit să corespundă cit mai bine 
viitoarei înfățișări a acestei zone 
aflate în plin proces de modernizare.

Pe întregul parcurs al acestei noi 
vizite de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați cu alese senti
mente de stimă. Sute de constructori 
ai acestui mare șantier de construc
ții de locuințe din Capitală — intre 
ei aflîndu-se și cei care au venit din 
alte județe Șle țării să ajute la vasta 
operă de modernizare și sistemati
zare a Bucureștiului — l-au încon
jurat cu profundă dragoste pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au aplaudat 
și ovaționat puternic, dînd expresie 
sentimentelor de recunoștință pro
fundă față de grija neobosită a con
ducerii partidului, a secretarului său 
general față de crearea unor condi
ții tot 
popor.

mai bune de viată întregului

ACUM, IN AGRICULTURA VAMA TIMPULUI 
SPOREȘTE DE IA 0 ZI EA ALTA.

pentru grăbirea recoltării și a
zile. in unitățile agricole 
Ialomița, campania de 

atins momente de maxi- 
Recoltarea norum- 

trans portul

în aceste 
din iudetul 
recoltare a 
mă intensitate, 
bului. legumelor, soiei.
producției de pe ci mo si depozitarea 
ei în cit mai bune condiții, pregătirea 
terenului si însămîntarea griului sint 
principalele lucrări care mobilizează 
toate forțele umane si mecanice de 
la sate. La Grindu si Gheorghe Doia. 
la Iazu și Scînteia, la Rasa, Gheor
ghe Lazăr. Făcăem s.a. se muncește 
in mod organizat din zori si oină 
seara, pentru ca nimic din roadele 
acestei toamne să nu se risipească. 
Alături de cooperatori si mecaniza
tori muncesc mii de elevi, ostasi. 
studenti. angaiati din diferite între
prinderi industriale. Cîmpul este ca 
o imensă carte in care se scriu — evi
dent. cu eforturi si sudoare — nenu
mărate fapte de muncă.

La ora 6 dimineața este Încă În
tuneric. dar oe terenurile cooperati
vei agricole ..23 Februarie" din Bor- 
cea era animație ca in plină zi. 
Organizați oe echipe, peste 250 de 
cooperatori munceau la recoltarea 
porumbului oe parcelele angaiate în 
acord global. în apropiere, mecani
zatorii făceau revizia combinelor., 
care peste putină vreme urmau să 
intre in lan. Zilnic, fiecare om tre
buie să recolteze cel ou tin o tonă de 
porumb, iar o combină CT 2 R — 
peste 2 'ha. „Programul de lucru 11 
stabilim cu o seară înainte, astfel că 
dimineața fiecare om știe precis unde 
va munci si ce are de făcut, ne 
spune tovarășul Constantin Nedelcu. 
președintele cooperativei agricole, 
împreună cu inginerul-sef al unitatii 
facem zilnic probe cu umidometrul și 
stabilim ordinea de recoltare a par
celelor. în felul acesta, putem lucra 
din plin si trimitem la baza de re
cepție numai producție de bună ca
litate". Concomitent cu recoltarea 
Stiuletilor se taie si cocenii, care sint 
transportai la depozitul de furaje. 
Terenul eliberat este imediat arat si

pregătit pentru însămîntarea cereale
lor de toamnă. De altfel, ca urmare 
a bunei organizări a muncii si folo
sirii fiecărei ore bune de lucru. în 
această unitate Însămîntarea orzului 
s-a încheiat iar sămînta de grîu se 
află deja în pămînt pe jumătate din 
suprafața prevăzută.

Lucrătorii de la întreprinderea 
agricolă de stat Bărăganu au consi
derat că. în această perioadă, nici 
ziua-lumină nu mai este de ajuns. 
Si atunci au organizat munca în 
două schimburi : de Ia 6 dimineața

Raidul nostru 
în unități agricole 

din județul Ialomița

ale
siderurgiștilor

Potrivit datelor centralizate la 
Ministerul Industriei Metalur
gice, ca urmare a aplicării mă
surilor preconizate pentru .opti
mizarea producției și sporirea 
suplimentară a productivității 
muncii, Combinatul siderurgic 
Hunedoara a elaborat, peste pre
vederile de olan ale primelor 3 
trimestre, 45 000 tone oțel, iar 
colectivul combinatului din Re
șița a livrat, la rindul său, 
în plus, economiei naționale 
aproape 10 000 tone oțel.

Succese importante au fost 
consemnate în bilanțul întrece
rii socialiste și de colectivele 
marilor laminoare din țară. La- 
minoriștii hunedoreni, de pildă, 
au raportat pînă la această dată, 
o producție suplimentară de 
36 000 tone laminate finite, iar 
cei din Reșița — 15 000 tone. De 
asemenea, întreprinderile „La
minorul", din Brăila, și „Indus
tria sîrmei", din Cîmpia Turzii, 
au livrat, fiecare, peste plan, 
cite 13 000 tone de laminate.

(Agerpres)

bucureștenl

pînă la ora 24. Da. la fel ca si în 
întreprinderile industriale, oombine- 
rii muncesc în două schimburi. în 
primul schimb, de la ora 6 la 15. se 
suie pe combine mecanizatorii veniti 
aici in ajutor din județele Alba si 
Bistrita-Năsăud. în schimbul doi. mai 
dificil pentru că cuprinde si orele de 
noapte, lucrează mecanizatorii per
manent! din cadrul întreprinderii. 
Cele 34 de combine „Gloria" si CT 2 R 
din dotare sint organizate în trei for
mații. care recoltează oe rînd po
rumbul din fermele vegetale. în 
timpul zilei, pentru fiecare grup de 
combine asistenta tehnică este asi
gurată De amp de cite un atelier mo
bil Totodată, a fost formată si o 
echipă de trei mecanici care lucrează 
la repararea si revizia combinelor in 
timpul nopții. Asa se reușește să se 
recolteze și să se '___ ____
peste 700 tone de știuleti. Este, de
sigur. un exemplu. Dar în mod ase
mănător se muncește în multe alte 
unități.

De altfel, comandamentul județean 
a stabilit ca pînă Ia 10—15 octombrie 

se inchete -recoltarBa porumbului. 
Printre măsurile luate pentru gră
birea ritmului de recoltare, s-a sta
bilit ca 120 de combine din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 6ă

transporte zilnic

lucreze în această perioadă In 
Întreprinderile agricole de stat. 
De asemenea, pentru reducerea 
distanțelor de transport s-au în
ființat 12 baze de recepție vo
lante, unde se vor depozita pes
te 150 000 , tone de porumb știu- 
leți. In bazele de. recepție perma
nente se muncește 24 de ore din 24. 
In timpul zilei, pentru reducerea 
timpului de staționare a mijloacelor 
de transport, o parte din producție 
este basculată pe platforme betonate. 
Noaptea, echipe speciale muncesc la 
eliberarea acestor platforme și în
cărcarea porumbului în pătule. 
toate măsurile luate, pe cîmp se gă
sesc însă mari cantități de porumb 
recoltat. După cum ne spunea tova
rășul Constantin Bostan, directorul 
întreprinderii județene de valorifi
care a cerealelor, zilnic la bazele de 
recepție se transportă numai un 
sfert din cantitățile prevăzute in 
grafice. Or, recoltarea se desfășoară 
din plin. In general, in cooperativele 
agricole transportul producției de pe 
cîmp se face anevoios. De ce 7

La cooperativa agricolă Perișoru, de 
pildă, s-au recoltat pînă acum peste 
400 tone de porumb. Cu toate aces
tea, nu s-a transportat de pe cîmp 
nici un știulete. Unitatea nu are 
mijlpace de transport 7 Nicidecum, 
în curtea cooperativei agricole stă
teau degeaba 2 autocamioane șl 3 re
morci. La secția de mecanizare se 
găseau alte 4 remorci nefolosite. De 
asemenea, cooperativa agricolă dis
pune de 22 de atelaje. De ce nu erau 
folosite 7 Atît tovarășul Aurel Vo- 
rovenci, primarul comunei, cit și 
Nicolae Istrate, președintele coopera
tivei agricole, nu au putut să ne dea 
nici o explicație. Și în această pri
vință organizația de partid, conduce
rea cooperativei agricole din Peri
șoru rămîn deocamdată datoare. In 
plină zi, la ora 12, birourile erau 
pline de oameni. Tot aici l-am găsit 
și pe tovarășul Nicolae Pasici, trimis 
la Perișoru dini partea comandamen
tului județean,nențru a impulsto-M»

Ion TEODOR
Lucian CIUBOTARU

Cu

(Continuare in pag. a IlI-a)

NAVA CEA MARE
Pregătindu-se intens pentru drumuri oceanice, 

„Independența”, gigantic cărăuș modern,

Zi frumoasă de sep
tembrie. soare calm, 
mare albastră cu va
luri cuminți, incretite 
decorativ de parcă ar 
poza pentru o ilustrată 
color. Pentru oamenii 
Șantierului naval Con
stanta dulcea îngădu
ință a vremii nu face 
decît să sublinieze, cu 
o linie ușor vălurită, 
însemnătatea sarcinilor 
inscrise in olanul pri
mei luni de toamnă : 
septembrie hotărăște 
in bună măsură reali
zarea obiectivelor de 
olan ne anul 1977. Ast
fel. 
6-lea 
55 000 
probele de 
larg. La 
nr. 7. 
colorează încheierea 
lucrărilor de corp în 
vederea lansării navei, 
planificată pentru în
ceputul lui octombrie, 
drept care proiectoa
rele. montate De ma
caralele din docuri. 
asigură buna desfă
șurare a lucrului în 
schimburi. Ritmic si 
continuu avansează 
construcția celui de-al 
8-lea mineralier de 
55 000 tdw. ca si a ce
lui de-al doilea petro
lier de 150 000 tdw. se- 
mănîndu-i celui dinții, 
leit-poleit...

Neîndoielnic însă, 
tocmai capul de serie 
al uriașelor petroliere 
concentrează asupră-i. 
în prezent, deosebit de 
multe energii, de inal- 
te competente, o mare 
hărnicie si o fierbinte 
Iubire din partea na- 
valistilor 
După ce, 
cheierea 
oorp si 
prilejuit 
neuitată 
prezenta 
partid si de stat, pe
trolierul „Independen
ta" a trecut în faza de 
echipare. Se montează 
instalațiile pentru na
vigație si instalațiile 
pentru încărcare-des- 
cărcare. Complexitatea 
procesului este, in fine, 
impresionantă. Imensa 
cochilie metalică, in 
greutate de 24 000 tone, 
lungă de 304 metri, 
lată de 46 metri si 
înaltă de 22 metri 
(pînă la punte numai, 
căci olnă-n vîrful ca
targului se adaugă alti 
vreo 25 metri), urmea-

„Botoșani". a.l 
mineralier de 
tdw. execută 

mare, in 
mineralierul 

.Buzias". se ac-

constănteni. 
astă-vară. în- 
lucrărilor 
lansarea 

un ceas 
sărbătoare 
conducerii

de 
au 
de
In 
de

se echipează 
ză să cântărească. la 
sfîrsitul operațiunilor 
de armare, peste 28 000 
tone. Ceea ce înseam
nă că mai bine de 4 000 
tone instalații prefac 
in aceste săptămini 
carcasa de otel intr-o 
superbă ființă mariti
mă. plină de forță, in
teligentă si suplețe, 
prevăzută cu o autono
mie de 18 000 mile ma
rine (bunăoară Româ
nia—Japonia dus si-n- 
tors) si capabilă să 
preia, in cele 15 tancuri, 
trei sortimente de 
marfă, incărcindu-le/ 
descărcîndu-le în nu
mai 18 ore, prin opera
ții oomplet automati
zate.

Cum s-a mai arătat 
In coloanele „Scînteii". 
„Independenta" e do
tat cu un pilot auto
mat. dirijat de un 
computer. premieră 
absolută în construcți
ile de nave din tara 
noastră. Așadar acum, 
într-un mod alert, dar 
totodată cu deosebită 
exigentă, avansează lu
crările la instalarea 
motorului principal, de 
28 800 cai 
instalarea 
auxiliare, 
de pompe 
capacități, 
lor 
produs aburul ; la care 
se adaugă instalațiile 
electrice, cele de ra- 
diolocatie. cele de ma
nevră etc., etc., tot ce 
este cerut de alcătuirea 
internă a acestei colo
sale uzine Plutitoare. 
Cum termenele sint 
stimulative — în a 
doua jumătate a lunii 
octombrie Începerea 
probelor de „casă" sau 
de cheu, in prima par
te a lui noiembrie 
probele de mare, livra
rea la 5 decembrie a.c. 
— cum si calitatea 
pretinsă fiecărei Insta
lații este, firește, ma
ximă. comitetul de 
partid, organizațiile de 
partid si consiliul oa
menilor muncii de la 
S.N.C. au știut să mo
bilizeze ne aceste două 
direcții cele mai pre
țioase resurse profe
sionale si umane ale 
navalistilor.

Constructorul de nave 
este un om prin defi
niție tînăr. Statistica 
șantierului stabilește 
la aproape 80 la sută 
numărul angaiatilor in

mișcările 
eieantilor 

maritim 
titlu de

putere. la 
motoarelor 

a supapelor 
de diferite 
a caldarine- 

instalatii de

vîrstă de sub 25 de ard. 
Dar. a fi tînăr la 
S.N.C. mai înseamnă a 
fi ant să înveți cum să 
ții oașul cu 
din lumea 
transportului 
de azi. Cu
exemplu : pentru con
strucția corpului la 
„Tomis". primul mine
ralier românesc de 
55 000 tdw. fuseseră 
necesare 19 luni. „Bu- 
zias". al 7-lea membru 
al familiei, a necesi
tat pentru un proces 
identic numai 4 luni si 
jumătate. între nr. 1 
si nr. 7 au trecut 4 ard. 
La prima vedere s-ar 
putea crede că am citat 
numai un mod de a 
măsura intrarea în ru
tină. în realitate este 
vorba de o mai bună 
distribuire a forțelor, 
de înzestrarea tehnică 
în continuă îmbogățire, 
de creșterea gradului 
de calificare. toate 
avînd ca rezultat for
marea unui colectiv de 
constructori capabil — 
și dornic — să execu
te orice lucrări prevă
zute în stadiul actual 
de dezvoltare a Indus
triei navale. Extrag, 
din capitolul cu privi
re Ia pregătirea profe
sională, o singură in
formație : peste 1000 
de tineri și-au asigu
rat la Ș.N.C. policali
ficarea ; asta, mai ales, 
în meseriile care lu
crează în cooperare 
la realizarea bloc- 
secțiilor de navă — 
sudori, I 
construcții 
tubulatori... 
fiecăruia < 
nașterea 
merciale de mare to
naj sub pavilion ro
mânesc capătă, astfel, 
acea elasticitate, acea 
viteză de adaptare la 
condiții variate, care 
se repercutează favo
rabil asupra producti
vității muncii.

Dar oare dimensiu
nile tot mal monu
mentale ale navelor 
din docuri nu acțio
nează Ia rîndu-le asu
pra Imaginației, entu
ziasmului, ambiției ti
nerilor navaliști, obli-

în 
realizarea 

de 
lăcătuși de 

metalice, 
. Aportul 
dintre ei la 
navelor co-

Ștefan IUREȘ
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Ursoaica 
la *stînă...
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în timp ce Niculăită, cel 
tlnăr cioban din satul 
județul Sibiu, se afla cu oile la 
păscut, a fost atacat de o na
milă de ursoaică. Ca la un sem
nal. cei cinci cîini, intre care 
neînfricatul Novac, cel mai a- 
prig dintre ei. au incoltit ur
soaica. dar cu deprinderea lor 
de a asftina oile în strungă, au 
îndreptat fiara către cioban. 
Niculăită a început o adevărată 
luptă, dar a fost trîntit la pă- 
mînt. Se părea că totul e pier
dut, dar Niculăită a avut feri
cita Inspirație să-l strige pe nu
me pe Novac. Clinii 
năpustit din nou 
ursoaicei, 
părteze către 
de necrezut 
două ore de 
tîmplare, un 
identic, cu aceeași namilă 
ursoaică, avea să aibă loc și la 
turma ciobanului S. Dumitru. 
Ca și Niculăită, el a ieșit din 
încleștarea cu fiara tot datorită 
ciinilor. După o spitalizare de 
cîteva zile, fiind răniți, cei doi 
ciobani au revenit la oile lor. 
Poate că le vor veni în ajutor 
și vînătorii.

mai 
Sărata,

Novac. Clinii s-au 
din nou asupra 
reușind s-o înde- 

pădure. Dar — 
— la aproape 
la această în- 

episod absolut 
de
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„Da, mai sînt I
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asemenea 
familii44

La întrebarea adresată intr-o 
notă din rubrica noastră, despre 
cele mai numeroase familii, am 
primit la redacție mai multe 
scrisori, una mai interesantă 
decît alta. Printre ele, ne-a a- 
tras atenția cea semnată de Mi
hai Vasile din Huși, care ne tri
mite — spre demonstrare — un 
tabel, foarte meticulos întocmit, 
cu numele celor care fac parte 
din familia bătrînei Tasia Cos- 
tin. Adică : 10 copii cu 10 gineri 
»i nurori, plus 28 de nepoți cu 
15 gineri si nurori (13 sint încă 
tineri, neinsurați), plus 25 de 
strănepoți, plus 1 stră-stră-stră- 
nepot. In total, cu bătrina, 90. 
„Dar dacă nu vă grăbiți cu pu
blicarea acestor cifre — ne spune 
cititorul nostru — nu mai ga
rante» autenticitatea lor in pe
rioada următoare, pentru că mai 
slnt „pe drum" încă vreo cițiva 
nepoți, strănepoți și un stră- 
Strănepot. Eu le doresc tuturor 
numai bucurii si sănătate". $i 
noi la fel.

| Căpșuni
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de toamnă
Printre dealurile cu podgorii 

de pe colinele Tutovei și-au fă
cut apariția culegători ai unei 
recolte neobișnuite pentru acest 
șfîrșit de septembrie : căpșuni. 
Sînt sătenii de la cooperativa 
agricolă Pogana, din județul 
Vaslui. Iar căpșunile sînt cule
se de pe un lot experimental 
de două hectare, exact de pe 
locul unde în primăvara aces
tui an s-a obținut prima recol
tă. Inginerul Octavian Lefter, 
șeful fermei horticole, ne asi
gură că aceste căpșuni de toam
nă slnt chiar mai dulci și mai 
aromate decît suratele lor din 
primăvară. Experimentul infir
mă unele păreri precum că pe 
dealurile de aici nu se poate 
obține decît o recoltă pe 
Uite că se poate !

Lăcomia
an.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea cu cadrele 
din domeniul propagandei șl ideolo
giei formulează exigente calitativ su
perioare fată de munca propagandiș
tilor. cerîndu-le să nu se rezume 
doar la explicarea politicii partidului, 
ci, înainte de toate, să urmărească si 
să asigure eficienta practică a acti
vității politice, să acționeze ca mili- 
tanți revoluționari în mijlocul colec
tivelor de muncă, m'bilizînd oame
nii la înfăptuirea sarcinilor care le 
revin. în această viziune largă, cri
teriul de apreciere a activității pro
pagandiștilor este 
nu atît numărul 
de cursuri si se- 
minaril susținute, 
ci măsura în care 
contribuie la apli
carea în viată, de 
către toti oamenii 
muncii, a cunoș
tințelor însușite 
la invătămîntul 
politico-ideologic.

Desigur, aceste 
noi exigente im
pun modificări de 
substanță in in- 
susi modul in 
care trebuie con
cepută si desfă
șurată pregăti
rea propagandiști
lor. Concomi
tent cu expunerile 
si consultațiile 
menite să asigure 
cunoașterea si în
țelegerea aprofun
dată a politicii 
partidului în di
ferite domenii, 
cursurile de pre
gătire a propagan
diștilor trebuie 
să-i înarmeze pe 
aceștia si cu mo
dalitățile de per
fecționare a mun
cii lor. să le a- 
rate nu numai 
ceea ce trebuie să facă, d șl cum să 
acționeze concret în acest scop. Fi
rește. pentru a contribui la soluționa
rea problemelor practice, concrete, 
este necesară, in prl.aul rînd. o bună 
cunoaștere a acestora. Urmărind 
modul în care s-au desfășurat 
instruirile propagandiștilor de la 
sate. în județul Cluj, șl de la orașe, 
în județul Sălaj, este de remar
cat. mai întîl. preocuparea orga
nelor locale de partid de a prezenta 
expuneri vizînd probleme dintre 
cele mai actuale pe care le ridică 
dezvoltarea economico-socială. Este 
demn de relevat că expunerile si 
consultațiile au fost permanent ra
portate la realitățile județului, la 
sarcinile concrete care revin organe
lor și organizațiilor respective — ca
litatea acestor acțiuni fiind influen
țată pozitiv și de faptul că ele au 
fost conduse nemijlocit de către fac
tori care cunosc cel mai bine aceste 
realități: secretari al comitetelor ju
dețene de partid — la Cluj o expu
nere a fost prezentată de către pri
mul secretar al comitetului județean. 
— alte cadre cu funcții de răspun
dere.

Parcurgînd programul instruirii 
propagandiștilor din județul Cluj, sînt 
de evidențiat caracterul divers al ac
țiunilor organizate, preocuparea de a 
dezbate teme adecvate specificului 
unităților din județ.

Ținînd cont că propagandiștii 
participanți la instruiri lucrau in 
mediul rural, o expunere a fost con
sacrată problemelor dezvoltării agri
culturii, subliniindu-se aspectele ca
litative ale acestui proces. Este un 
lucru pozitiv că la dezbaterea mul
tor probleme teoretice actuală au 
fost invitate cadre didactice univer
sitare, specialiști. Desigur, invitarea 
unor asemenea cadre nu asigură de 
la sine succesul activității. Consul
tațiile respective trebuie precedate 
de o discuție în care specialistul să 
fie avizat asupra problemelor care 
trebuie cu deosebire tratate, asupra 
necesității ca expunerea să aibă un 
caracter concret. Subliniem acest lu
cru intrucît, de pildă. consultația 
„Filozofia marxistă, bază teoretică a 
ateismului științific" nu și-a atins 
pe deplin scopul, tocmai pentru că 
nu a ținut cont în suficientă măsură 
de preocupările si sarcinile concrete 
cu care sînt confruntați propagandiștii. 
Este neîndoielnic un fapt pozitiv că ac
centul a fost pus nu pe analiza teo
retică a fenomenului religios, ci pe 
manifestarea lui la nivelul conduitei 
și comportării de zi cu zi a oameni
lor. Expunerea însă ar fi cîștigat 
mult mai mult dacă aborda și pro

bleme concrete legate de manifesta
rea fenomenului religios în județ, de 
specificul acestuia.

Diversificarea acțiunilor, legarea 
lor mai pregnantă de preocupările și 
specificul activității propagandiștilor 
reprezintă o premisă majoră a pre
gătirii temeinice a propagandiștilor 
și, prin urmare, un factor de creș
tere a eficienței practice a învăță
minte lui ideologic. Dar în cele trei 
localități urbane unde au loc pre
gătirile propagandiștilor de la orașe 
din județul Sălaj, programele de in
struiri seamănă între ele, parcă ar fi

gandiștilcr din anul trecut), săli de 
cursuri etc. Cum va ajuta o astfel de 
expunere t>e propagandiști să-si spo
rească eficienta practică a activității 7 

Din perspectiva exigențelor actua
le care se ridică în fața tnvățămîn- 
tului politico-ideologic, pregătirea 
metodică a propagandistului capătă 
o importanță deosebită : ea trebuie 
să înarmeze pe propagandist cu ace
le metode care să-l ajute să trans
forme cursurile, din prelegeri expozi
tive in factori activi de mobilizare. 
Este un fapt pozitiv că în am
bele județe problemele metodice

În lumina exigențelor formulate de secretarul general 

al partidului cu privire la munca politico-ideologică 

SCOPUL PREGĂTIRII 
PROPAGANDIȘTILOR: 

a forma militanți activi pentru înfăptuirea practică 

a politicii partidului, pentru soluționarea problemelor 

concrete ale dezvoltării sociale

fost trase la sapirograf; ceea ce di
feră este numai ordinea diferitelor 
acțiuni. Oare localități diferite intre 
ele cum sint Jiboul și Zalăul nu sînt 
confruntate și cu aspecte particula
re. cu probleme specifice 7

Acest mod stereotip de a concepe 
programele a determinat o des
fășurare formală a multor punc
te înscrise în program. La Jibou 
am asistat, de pildă, la o expunere 
vizînd concluziile desprinse din des
fășurarea învățămîntului politico- 
ideologic în anul trecut și măsurile 
care se impun pentru creșterea efi
cienței sale în anul care urmează să 
înceapă in curînd. Ne așteptam în 
mod firesc să asistăm la o analiză 
a învățămîntului făcută din perspec
tiva exigențelor actuale, care să a- 
bordeze cu deosebire probleme de 
conținut, aspectele pozitive și defi
cientele care s-au manifestat. Dar 
expunerea s-a rezumat. în mod cu 
totul de neînțeles, la aspecte strict 
organizatorice : numărul de cursanți 
care trebuie cuprinși în fiecare gru
pă de studiu, absențe, prezențe (s-au 
făcut chiar și referiri la absențele de 
la cursurile de instruire a propa-

au ocupat o pondere deosebită în 
cadrul instruirilor. De pildă, la Cluj, 
în cadrul unui simpozion la care au 
participat trei cadre didactice uni
versitare de specialitate, s-au dezbă
tut pe larg aspecte legate de utili
zarea metodelor active participative 
în tnvătămîntul politico-ideologic.

Pregătirea de ordin metodica cu
prins și o dezbatere metodică sub 
forma de schimb de experiență ne 
grupe de propagandiști. Cîțiva pro
pagandiști cu o experiență mai bo
gată au prezentat în grupele din 
care făceau parte microreferate pe 
diferite probleme, cum ar fi pregă
tirea propagandistului pentru dezba
teri, sprijinul acordat de către a- 
cesta studiului cursanților, utilizarea 
punctului de documentare politico- 
ideologică, metode și procedee de 
legare strînsă a problemelor teoreti
ce de activitatea practică a cursan
ților etc. Astfel, s-a subliniat opor
tunitatea înființării pe grupuri de 
comune a unor puncte de documen
tare politico-ideologică model care să 
dispună de material concret referi
tor la județ fi zona respectivă (șl 
unde să se desfășoare și instruirile

BOTOȘANI

Preocupări 
a

Nu cu mult timp în urmă. în
treprinderii ..Plafar" din Boto
șani (a cărei arie teritorială 
cuprinde inclusiv județele Iași 
și Suceava) i s-a conferit Diplo
ma de unitate evidențiată pe 
ramură pentru rezultatele obți
nute in anul trecut. în acest an, 
sarcinile de producție pe 9 luni 
au fost realizate încă din ziua de 
20 august. Depășiri substanțiale 
s-au înregistrat. în perioada 
amintită, la toți indicatorii de 
plan, sarcinile de export depă- 
șindu-se cu peste 26 la sută. „E 
rodul muncii pline de abnegație 
a tuturor angaiaților noștri — 
ne spunea ing. Mihai Bucșă, di
rectorul întreprinderii — și în
deosebi a lui Corneliu Mi- 
halache. Dumitru Cîrligeanu, 
Elena Boșcăneanu. Mihai Rebel. 
Constantin Tipișcan, Gheorghe 
Alupoaiei și biologului Constan
tin Drimbei".

pentru valorificarea 
plantelor medicinale

Paralel însă cu realizarea 
sarcinilor de producție, colecti
vul întreprinderii „Plafar" din 
Botoșani desfășoară si o susți
nută muncă, ce-si propune, in 
principal, două obiective : auto- 
utilarea cu mașini de înaltă pro
ductivitate. folosirea. pentru 
cultivarea plantelor medicinale 
Îndeosebi a terenurilor ce nu pot 
fi folosite pentru alte culturi.

Colectivul de aici a realizat, 
pentru prima oară în tară, o 
mașină pentru inocularea cultu
rilor de secară (în vederea pro
ducerii cornului secarei), o ma
șină purtată pentru recoltarea 
sclerotilor de cornul secarei si o 
mașină de spălat rădăcini de 
valeriană. Urmare a utilizării 
acestor mașini — așa cum s-a 
apreciat și în cadrul unui recent 
schimb de experiență organizat 
de către trustul „Plafar" din
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drumeția
Drumurile naționale care 

versează județul Covasna 
mărginite de pomi fructiferi. 
Mulți conducători auto trag ma
șinile pe dreapta și încep să 
culeagă fructe. Lăsăm la o par
te faptul că unii dintre ei 
iși încarcă sacoșele și port
bagajele cu mere, pere sau pru
ne, ca de pe moșia nimănui, ba 
uneori devastează, pur și sim
plu, pomii. Ceea ce 
să arătăm acum, aici, 
pericolul mare pe care-1 
zintă stationarea mașinilor 
fartea carosabilă a drumurilor, 
ntre Tîrgu Secuiesc și 

Brașov, autoturismul 4-B-851S 
a tamponat autoturismul 
BV-4740, care staționa 
partea carosabilă, iar Saji Pe
tru din Sfîntu Gheorghe 
Munteanu Nicolae din Cluj-Na- 
poca și-au tamponat mașinile 
de autocamioanele 21-CV-148 și, 
respectiv, 31-CV-249. în afară 
de vătămările corporale, pagu
bele materiale suferite de pro
prietarii mașinilor respective 
Întrec de zeci și sute de ori va
loarea fructelor la care au rîvnit. 
De, lăcomia strică nu numai 
omenia.

tra- 
sînt

vrem 
este 
pre- 

pe

2- 
pe
și
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IDe la mama, 

nici o veste...
Coetel. Gheorghiță și Mihaela 

«int trei copii frumoși și cuminți 
din Orbeni. județul Bacău. De 
cîtva timp, cei trei au rămas 
singuri-singurei. Tatăl lor. Con
stantin Rotaru, a plecat să lu
creze pe un șantier din alt ju
deț. De vreo lună de zile, mama 
lor, Maria Rotaru, a plecat și ea 
de acasă, dar fără adresă. Se 
bănuiește că ar fi pe undeva, 
pe la niște rude în • - ■
Brăila. Cei trei copii — cel mai 
mare în clasa a VIII-a. iar cel 
mai mic de numai 5 anișori — I 
au rămas numai în grija unul 
unchi pensionar. Nu-i vorbă, 
copiii au bani, că le trimite 
tatăl lor, iar de mîncare le dă 
unchiul. De altceva duc ei lipsă : 
de o inimă de mamă.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
Scînteli"
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județul I
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Am intrat deunăzi într-unul dintre 
cele mai interesante localuri de con
sum din Capitală si din țară — 
restaurantul „Prieteniei" — situat 
pe strada 11 Iunie — și am ră
mas impresionați de mulțimea sorti
mentelor culinare pe care gazdele le 
ofereau clienților. Ne-am dat,-totoda
tă. seama că nu e ușor să poți pre-, 
zenta zilnic 60—70 feluri de gustări și 
mincăruri gătite, să realizezi cîteva 
milioane de lei anual numai din pre
parate culinare. Totuși se poate. Lo
calul respectiv, condus cu pricepere și 
spirit de răspundere de responsabilii 
săi, a reușit anul acesta nu numai 
să îndeplinească cerințele concrete 
ale Ministerului Comerțului Interior 
cu privire la desfacerea producției 
alimentare proprii, dar să ajungă., din 
acest punct de vedere, la un procent 
negîndit de mare : veniturile localu
lui sînt realizate în proporție de 62 
la sută numai din vînzarea mîn- 
cărurilor. Desigur, avem de-a face cu 
o unitate exemplară din acest 
punct de vedere, dacă ținem sea
ma că în Capitală mai sînt încă res
taurante care abia dacă încasează pe 
mîncare 10 la sută. Tocmai doream să 
cerem responsabilului principal 
să ne explice cum procedează, 
cum a reușit să atragă la el în 
local lume din toate cartierele 
Bucurestiulul. dar lucrurile au fost lă
murite de tovarășul C. Macoveanu, di
rectorul comercial al întreprinderii de 
alimentație publică „Alunis". din care 
face parte si restaurantul „Prieteniei". 
„Faptul că acest local corespunde 
întru totul cerințelor publicului se da- 
torește, în primul rînd. responsabi
lului principal. Intr-un cuvînt. el face 
comerț rentabil, iar pentru a 
realiza acest lucru se scoală di
mineața devreme și se culcă seara 
tîrziu. umblă după mărfurile cele mai 
căutate. Pentru specialități culinare 
se aprovizionează tocmai de la Su
ceava. se duce singur la producători 
după bere si vin. se duce la piață 
după legume. Pregătește si mîncăruri 
scumpe, dar si mai ieftine, chiar și 
foarte ieftine. In aceasta stă secre
tul rentabilității localului : în hărni
cia si priceperea oamenilor care-l 
conduc".

Am intrat în multe alte localuri de 
consum din sectorul 5 si din alte sec
toare ale Capitalei. în multe locuri 
am constatat că se respectă cu stric
tețe prevederile din Decretul de 
funcționare a unităților comerciale 
și cele din Programul de producere 
si comercializare * bunurilor de con
sum între anii 1976—1980. Iată si alte 
firme de marcă din alimentația pu
blică bucureșteană; „Bumbești",

„Chirigiu". „Brădet". „Budapesta", 
„Clăbucet". „Rapsodia", „Carul eu 
bere" ș.a.m.d. Rezultatele economice 
ale acestor localuri de consum, faptul 
că ele sînt căutate insistent de pu
blic. dovedesc că măsurile luate de 
Direcția comercială a Capitalei pen
tru transformarea alimentației publi
ce într-o rețea cu adevărat de con
sum public prind viată, că rețeaua 
respectivă se apropie tot mai mult 
de cerințele actuale.

Revenind însă la cele spuse de di
rectorul comercial al I.A.P.L. „Alu-

pe zone teritoriale), necesitatea an
trenării tuturor cadrelor de condu
cere ca propagandiști, mai ales in 
C.A.P.-uri. ca o condiție a întăririi 
caracterului concret al dezbaterilor.

Totuși organizarea unor acțiuni de 
ordin metodic a suferit tocmai de 
deficiențe... metodice. De pildă, chiar 
la acest schimb de experiență, la 
una din grupele la care am asistat, 
microreferatele nu au prezentat ele
mente de experiență concretă deose
bită, s-au mulțumit să afirme lucruri 
generale. ■

La Jibou a fost prevăzut un 
schimb de experi
ență pe o temă in
teresantă — ..mo
dalități eficiente 
de folosire a 
punctelor de docu
mentare politico- 
ideologică". Din 
păcate, schimbul 
de experiență a 
luat forma unei 
simple expuneri, 
strict informative, 
făcute de către 
un membru al bi
roului comitetului 
de partid orășe
nesc. în fine, tre
buie subliniat că 
la dezbaterile me
todice la care am 
asistat nu s-au 
prezentat experi
ențe concrete pri
vind necesitatea 
urmăririi de către 
propagandiști a 
modului in care 
sint transpuse în 
viată problemele 
discutate in semi
nar. cum se regă
sesc ele în com
portarea oameni
lor. Or. se știe că 
un element si o 
condiție a sporirii 
eficientei cursuri
lor îl constituie 

revenirea periodică asupra a ceea ce 
ș-a discutat tocmai pentru a se asi
gura soluționarea problemelor, apli
carea în viată. în condiții tot mai 
bune, a politicii partidului.

Desigur, instruirea propagandiștilor 
care se desfășoară zilele acestea 
constituie doar un început al activi
tății de perfecționare a pregătirii lor 
teoretice si metodice potrivit noilor 
exigente care se ridică în fata învă- 
tămîntului politico-ideologic. Co
mitetele județene de partid, organele 
de partid din întreprinderi, institu
ții si comune vor trebui să le acor
de un sprijin mult mai susținut, să 
desfășoare în sprijinul celor ce con
duc cursuri de partid o gamă largă 
de activități, bazată pe introducerea 
lor cît mai aprofundată în miezul 
problematicii economico-sociale. spre 
a asigura învățămîntului dinamism 
și combativitate, a sprijini propagan
distul să înfăptuiască în condiții on- 
time răspunderea cu care este înves
tit. de a organiza eforturile oameni
lor muncii în înfăptuirea politicii 
partidului.

Paul DOBRESCU

superioară

M.A.I.A. — se obține o valorifi
care net superioară a plantelor 
medicinale. Tot pe linia acestui 
obiectiv se înscrie si Înființarea 
unui laborator (unic în țară) 
pentru prepararea materialului 
biologic necesar obținerii sclero
tilor de cornul secarei, ca și 
dezvoltarea sectorului de extrac
ție a uleiurilor eterice din plante 
aromatice, din cetină de brad si 
pin. Numai în acest an, au fost 
cultivate 6 hectare cu stînjenel, 
8 hectare — cu sunătoare. 5 hec
tare — cu saschiu și 565 hec
tare cu măcies.

Sperăm — a spus în încheiere 
directorul întreprinderii — ca 
distincția conferită colectivului 
nostru pentru realizările din 
anul trecut să se repete și pentru 
cele din acest an. (Silvestri Ai- 
lenei).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
— Nu prea înțeleg. Noi ne-am rea

lizat mereu planul la desfacerea pro
duselor proprii (17). Priviți — si ne-a 
arătat planul anual dat de întreprin
dere acestei berării fără... bere. 
Intr-adevăr. își realizase planul. Un 
plan-caricatură, care prevedea că pe 
anul în curs unitatea trebuie să vîndă 
de 800 000 lei băutură și de 100 000 
lei mîncare. Prin urmare, nu nu
mai responsabilul este de vină, cl 
însăși conducerea întreprinderii de 
alimentație publică din sectorul 8, 
care stabilește cifre de plan mici, ru-

fetul nr. 14 bis. anonim si neintere
sant. pe care-1 mai găsești ici-colo în 
rețeaua alimentației publice. De 
aceea, preparatele culinare nici nu se 
prea vînd, ele reprezentînd doar 25 la 
sută din totalul încasărilor. Justifi
cări în cazul de fată nu mal pot fi. 
Atunci care e cauza 7

N-am găsit încă nici un responsabil 
dispus să recunoască deschis că e co
mod. că stă toată ziua degeaba în 
restaurant, așteptînd să-1 pice marfa 
de la magazie. Dar parcă pentru a ne 
scuti pe noi de comentarii, unul din-

De doi lei mîncare, de zece băutură... 
și pianul se îndeplinește

DAR NU Șl MISIUNEA ALIMENTAȚIEI PUBLICE
Ancheta noastră în unități care nu-și respectă obligațiile legale 

privind diversificarea producției culinare

niș" cu privire la rolul si rostul res
ponsabilului de local, nu putem trece 
cu vederea că în Imensa rețea de lo
caluri publice din București se mai 
găsesc unele restaurante în care 
suflul înnoitor care a cuprins în
tregul nostru comerț pare să nu 
fi ajuns. Mai sînt localuri de con
sum unde — paradoxal — nu se 
consumă. Ca la așa-zisa berărie „Fîn- 
tînica" (sectorul 8). Am intrat într-o 
zi la ora prînzului în berăria „Fîntî- 
nica" si. să vezi sî să nu crezi, toată 
lumea bea ...coniac. De fapt, nu chiar 
toată lumea, că erau si mese unde se 
cinstea drojdie. Localul încasează re
lativ bine, dar nu e prea rentabil, 
pentru că din aproximativ 13 000 lei 
realizați zilnic doar 7—8 sute de lei 
provin din mîncăruri. Este, fără în
doială. rezultatul unei mostre de in
dolentă, de nepăsare și de lene în 
gîndirea comercială a responsabilu
lui.

— De ce nu încercați să transfor
mați această circiumă într-un local 
cu adevărat de consum public 7

La această întrebare, responsabilul 
Stan Alesu ne-a răspuns cu sur
prindere:

tlniere, și îl scapă pe responsabil de 
orice grijă. Pentru că un asemenea 
plan în care se prevăd încasări anuale 
de 100 000 lei de pe urma preparate
lor culinare poate fi realizat nu nu
mai de un local ca „Fîntînica", cl 
chiar și de un cărucior ambulant, pe 
care găsești covrigi și apă gazoasă. 
Dar să nu jignim... cărucioarele, pen
tru că cel din fața restaurantului 
„Perla" vinde nu de 100 000 lei pe 
an. ci de 4 ori mai mult.

Spunea Vasile Iancu, directorul co
mercial al întreprinderii de speciali
tate din sectorul 8 (directorul coor
donator. Petre Neagu, este relativ nou 
în întreprindere), că este și respon
sabilul localului „Fîntînica" de vină că 
nu se zbate, că nu se interesează, 
dar nici amplasamentul localu
lui nu este corespunzător. Prin 
fața localului n-ar prea fl cir
culație. Ne-am gîndlt că poate 
are dreptate, de aceea ne-am depla
sat imediat la alt local — „Niculițel", 
amplasat pe bd. I Mai, pe unde e 
un intens du-te-vlno. Localul e a- 
proape nou. foarte bine dotat, modern, 
aerisit si confortabil. Dar ce oferă 7 
Aproape aceleași mîncăruri ca si bu-

tre șefii de localuri — cel de la „Po
iana" — a spus lucrurilor pe nume, 
nu vorbind însă despre el. ci despre 
colegul Iul. cercetat acum de organele 
de urmărire pentru că a încercat să 
obțină de la ospătari bunuri necuve
nite. „Eu i-am spus lui — zicea ac
tualul responsabil de la „Poiana" — 
măi Marine, fii, mă. cuminte, nu te 
mai ține, mă, de prostii. Mă. tu, ca 
șef. n-ai nimic de făcut. Tu n-ai de
cît să vii la unitate, să stai cu mîinile 
în buzunare, să bei o cafea, un șpriț, 
să te sui seara in mașina ta perso
nală. să-ti iei leafa"...

Da. e bine caracterizat responsabi
lul indolent, interesat de tot felul de 
afaceri dubioase, dar nu si de diver
sificarea sortimentelor culinare, de 
transformarea localului pe care-1 con
duce într-o unitate cu adevărat de 
alimentație publică. In unele ca
zuri. responsabilului de local i se 
trece cu vederea chiar de către 
întreprindere faptul că oferă me
reu aceleași feluri de mîncăruri 
sau oferă mai multă băutură decît 
mîncare cu condiția ca restaurantul 
să dea cît de cît beneficii. E o eroa
re. pentru că cerințele diversificării

Pentru zilele
Toate oficiile județene de tu

rism și întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
asigură, în această perioadă, ca
zarea și masa in hotelurile din 
stațiunile de odihnă din Sinaia. 
Predeal, Poiana Brașov. Pentru 
cură balneară și odihnă, ele dispun 
de bilete la Herculane. Sovata, 
Tușnad, Căciulata, Eforie Nord .si 
Mangalia.

de toamna...
Informații suplimentare la sediile 

și filialele O.J.T. și ale I.T.H.R. 
București.

Posesorii de bilete de odihnă sau 
tratament beneficiază de o reducere 
de 50 la sută la tariful de transport 
pe C.F.R.

în fotografie : Sinaia — la „Cota 
1400."

Protejarea mediului înconjurător, 

răspundere a prezentului fată de viit

AERUL DE COMĂNEȘ1 

și cîteva măsuri de mult așteptate
Orașul Comănești a cunoscut, In 

ultimii ani, o puternică dezvoltare e- 
conomică. Alături de vechile exploa
tări carbonifere au intrat în funcțiu
ne noi unități de exploatare și in
dustrializare a lemnului, o centrală 
termoelectrică, un combinat modern 
pentru producerea mobilei curbate și 
altele. Odată cu aceste noi obiective 
au apărut și o serie de surse de po
luare a mediului ambiant. Cen
trala termoelectrică a orașului, 
de exemplu. care funcționează 
cu cărbuni, aruncă zilnic în at
mosferă mari cantități de ce
nușă si bioxid de sulf. In piua, o- 
rice adiere de vînt pune în mișcare 
cenușa de pe haldă. La aceasta se 
adaugă și funinginea rezultată din 
arderea incompletă a cărbunelui. 
Este drept că, în urmă cu cîțiva ani, 
în cadrul acestei unități au fost lua
te o seamă de măsuri menite «ă ducă 
la diminuarea emanațiilor de praf și 
gaze. In acest scop, cazanele centra
lei termoelectrice au fost dotate cu 
baterii de multiclcloane, a fost con
cepută și realizată o instalație de u- 
mectare a gazelor anse, s-a introdus 
resortarea cărbunelui și separarea lui 
de steril etc. Toate acestea au con
dus la reținerea a circa 25 la sută 
din substanțele poluante degajate în 
atmosferă, ceea ce, evident, este 
mult prea puțin.

— Ce se întreprinde la nivelul o- 
rașului și ce mai trebuie întreprins 
pentru stoparea poluării 7 — l-am în
trebat pe tovarășul Vasile Rusu, pri
marul orașului.

— Primăria are un program con
cret. amănunțit, de protejare a me
diului înconjurător. El cuprinde mă
suri cu privire la crearea și extin
derea unor perdele de protecție în 
jurul unităților industriale, amenaja
rea de spații verzi, menținerea cu
rățeniei pe străzi șl în curți, ame
najarea unor rampe de depozitare a 
reziduurilor menajere. La înfăptui
rea lor sînt antrenați toți cetățenii 
orașului. Dâr cu aceasta nu se re
duce poluarea industrială. Termocen
trala trebuie dotată cu electrofiltre. 
Problema se studiază de ani de zile.

alimentației publice, ale îmbunătățirii 
structurii meniurilor nu vizează 
în exclusivitate și nu în pri
mul rînd criteriile de creștere a 
beneficiilor, ci. în conformitate cu 
cerințele populației. în spiritul pre
vederilor din Programul de produc
ție si comercializare a produselor 
alimentare, vizează asigurarea unei 
alimentații rationale, consistente si 
sănătoase. Privită din acest unghi de 
vedere, alimentația publică trebuie 
să joace si un rol educativ în rîn- 
dul cetățenilor, oferindu-le din abun
dență acele mîncăruri și bău
turi necesare organismului. Ce 
fel de educație fac însă acele 
unități tn care ponderea în vin- 
zări o dețin băuturile, grăsimile ani
male, tocăturile de carne, pregătite 
mereu după aceeași retetă. care di
minuează de la bun început sorti
mentul culinar, exclud din competi
ție legumele, fructele, lactatele, peș
tele. păsările 7 Cît de rațională si 
sănătoasă poate fi o asemenea ali
mentație care oferă la otice oră nu
mai coniac, cîroati. șunci si tocane 
înotînd în grăsime 7

In legătură cu cele relatate pînă 
aici, e cazul să amintim că în unele 
situații nici organele create special 
pentru control și îndrumare nu știu 
încă să-si facă datoria. La unul din
tre restaurantele vizitate de' noi. din 
acelea în care se vînd 4 părți băutură 
si o parte mîncare. am întîlnit un 
inspector comercial care s-a reco
mandat Degeratu. Credeți cumva că 
inspectorul se interesa din ce cauză 
localul trece printr-o asemenea situa
ție. că analiza cauzele si făcea reco
mandări obligatorii 7 Nu. Dimpotri
vă. îi făcea o morală susținută res
ponsabilei pentru faptul că lista cu 
telefoane curente din local nu e în
treținută cum se cuvine !

Nu exemple ca cele date mai sus 
ne lipsesc, pentru a continua însem
nările noastre. Ne oprim însă aici, 
pentru că într-un fel sau altul lucru
rile se repetă. Cert e că deși pe linia 
diversificării sortimentului culinar 
s-au inregistrat succese remarcabile, 
mai avem totuși localuri anonime, 
prost gospodărite, fără profil bine sta
bilit. cum e de pildă berăria „Fîntî
nica". unde se vinde orice fel de 
băuturi alcoolice, cum e localul fami
lial „Turda", care de fapt a rămas o 
bodegă prost aprovizionată si murda
ră. Aceste tipuri de localuri nu fac 
altceva decît să compromită ideea 
de diversificare, de alimentație pu
blică.

Gh. GRAURE

Dar. practic, forurile tutelare tărăgă
nează luarea măsurilor. Cît privește 
unitățile de industrializare a lemnu
lui, care folorcsc drept combustibil 
rumegușul și reșeurile din lemn, con
sider că ele ar putea fi racordate la 
rețeaua de termoficare a orașului. 
Prin aceasta, avantajul ar fi dublu : 
pe de o parte, s-ar evita poluarea, 
iar pe de alta, deșeurile ar putea fi 
valorificate superior la fabricarea 
plăcilor aglomerate din lemn. De a- 
semenea, se impun măsuri de umec- 
tare permanentă și înierbare a halei 
de cenușă de la termocentrală.

Problemele legate de poluarea o- 
rașului Comănești le-am discutat cu 
tovarășul inginer Constantin Călin, 
secretarul comisiei județene de pro
tecția mediului înconjurător, care 
ne-a spus : „Comisia noastră a fă
cut, prin specialiștii de care dispune, 
Btudii la fața locului și apoi a sta
bilit o seamă de măsuri care au dus 
la diminuarea impurităților din ae
rul orașului. In programul de mă
suri pe care l-am întocmit împreună 
cu conducerea termocentralei am 
prevăzut, între altele, să se efectue
ze cu regularitate umectarea batalu
lui de depozitare a cenușei, resorta
rea cărbunelui utilizat drept com
bustibil, supravegherea atentă a pro
cesului de combustie. Firește, toate 
acestea au dat unele rezultate, dar 
poluarea nu a fost încă înlăturată. 
Credem că atît Ministerul Energiei 
Electrice, cît și centrala industrială 
(C.I.E.E.T.). ar trebui să ia măsuri 
pentru montarea unor electro
filtre Intr-un viitor cît mai a- 
propiat. în ceea ce ne privește, 
ne-am propus să urmărim în conti
nuare modul în care se înfăptuiesc 
măsurile prevăzute de comisia jude
țeană. De asemenea, ne-am prevă
zut să analizăm situația de la com
binatul de prelucrare a lemnului, șl 
de la depoul C.F.R., unde au apărut 
surse de poluare a aerului și apei și, 
împreună cu conducerile unităților 
respective, să aplicăm măsurile co
respunzătoare".

Toate aceste măsuri, cu un minim 
de fonduri, dar cu mai multă pt “-- 
cupare din partea forurilor tutelate, 
pot contribui la eliminarea actualelor 
focare de poluare, la protejarea ae
rului, apei și solului din această fru
moasă depresiune de pe valea Tro- 
tușului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

In cooperația 

meșteșugărească 

din județul Alba

Se extind 
serviciile 

pentru populație
In perioada care a trecut din 

acest an, cooperația meșteșugă
rească din județul Alba a înre
gistrat noi progrese în acțiunea 
de extindere și modernizare a 
serviciilor pentru populație. 
După cum ne-a informat con
ducerea U.J.C.M.. au fost des
chise, la solicitarea cetățenilor, 
noi unităti cu diverse profiluri. 
Astfel. în Cugir. cunoscut cen
tru muncitoresc, s-au înființat 
noi ateliere prestatoare de servi
cii pentru tapiserie, croitorie 
pentru femei, reparații încălță
minte, reparații obiecte de uz 
casnic. In orașul Sebeș s-a des
chis o unitate pentru ascuțit 
scule, iar la Aiud — o unitate 
pentru confecții marochinărie și 
un atelier auto-moto. S-a dez
voltat și producția bunurilor de 
larg consum. în secțiile de pro
ducție ale cooperativei mește
șugărești „Unirea" din Sebeș a 
intrat în fabricație un nou tip de 
mobilier pictat cu motive popu
lare. De asemenea, se produc 
diverse confecții de artizanat 
cu specific de pe valea Sebe
șului. La cooperativa „Record"- 
Aiud se realizează 5 modele de 
suporturi din material plastic 
sau fier forjat pentru telefon, 
noi modele de încălțăminte. 
Cooperativa „Moțul" din Cîm- 
peni realizează 60 modele de 
țesături mult apreciate de cum
părători. Rețeaua de desfacere 
a acestor produse s-a extins prin 
deschiderea unui magazin spe
cializat în orașul ZIatna. Noile 
produse au fost prezentate pu
blicului în cadrul unei expoziții 
organizate In municipiul Alba 
Iulia. (Ștefan Dinică).
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o întrebare pe care trebuie Sfi SI-0 pună FIECARE OM fll MUNCII 
Ce dăm astăzi, în această săptămînă, în această lună, 
economiei naționale: valori „globale", sau produse 
fizice pentru sporirea în continuare a avuției sociale, 

pentru bunăstarea oamenilor?
Aspect de muncă tn secția de bobinare a întreprinderii de transformatoare 

din Filiași, județul DoljSfirslt de luni intr-o Întreprindere 
constructoare de mașini. Toate ca
drele de conducere, de la director la 
contabilul sef si oină la șefii com
partimentelor funcționale, erau fie în 
secțiile de Droductie. fie în depozi
tele Întreprinderii. împărțiti în echi
pe — la capetele fluxurilor tehnolo
gice — factorii de conducere dădeau 
indicații, supravegheau, apostrofau 
chiar, ne scurt... agitație mare. Ce 
se intimpla de fapt ? Din depozitul 
de metale, electrocarele si macara
lele scoteau cantităti masive de pro
file. table, țevi, ce erau apoi tăiate 
în mare grabă la atelierul de debi
tare. după care erau stivuite pe unde 
se mai găsea loc. prin secțiile de 
producție. In partea finală a fluxu
lui. echipe de montori. întărite cu 
muncitori de la celelalte sectoare de 
producție, dădeau zor cu montarea si 
vopsirea unul număr mare de ma
șini. care erau transportate In depo
zitul de produse finite.

Se Înțelege că aceasta nu era o si
tuație normală. Adesea însă, artifi
ciile In realizarea producției globale 
nu sînt combătute, nu sânt respinse 
cu fermitate si din pricina necunoaș
terii de către toti muncitorii, de co
lectivele de unităti a consecințe
lor economice ne care aceste arti
ficii le au In practică, din cauza 
falsei impresii că îndeplinirea prin 
orice miiloace a ..globalei" ar fi 
sore binele colectivului ; în fond, 
în realitate, asaltul in muncă este 
contrar intereselor economiei națio
nale. colectivelor sl fiecărui om al 
muncii în parte. Tocmai pentru a În
tări exigenta tuturor muncitorilor, a 
colectivelor față de organizarea su
perioară a muncii si a producției, 
fată de îndeplinirea exemplară a in
dicatorilor de olan, este necesar ca 
organizațiile de partid aă explice 
limpede sl convingător Întregul me
canism al producției globale, valorice, 
pentru a determina realizarea de că
tre fiecare lucrător a producției fizi
ce prevăzute, zi de zi, săptămînă de 
săptămînă si lună de lună. Vom de
monstra funcționarea mecanismului 
indicatorilor de bază ai producției, 
pornind de la definirea noțiunilor.

PRODUCȚIA GLOBALA INDUS
TRIALA reflectă întregul volum al 
producției dintr-o anumită perioadă 
(lună, trimestru, an) si cuprinde va
loarea produselor finite si a semifa
bricatelor livrate sau destinate li
vrării. a serviciilor Prestate pentru 
alte unităti. a produselor aflate în 
cura de fabricare sau. cum se spune 
în mod curent. în stadiul de pro
ducție neterminată, precum și va
loarea reparațiilor si lucrărilor de 
întreținere efectuate la mașinile, uti
lajele si Instalațiile din dotarea în
treprinderii. în măsura în care este 
determinat în mod corect, indicato
rul producției globale caracterizează 
sintetic întreaga activitate producti
vă desfășurată într-o unitate în pe
rioada respectivă, servind nemijloci* 
la calculul productivității muncii si 
la efectuarea unor corelații impor
tante între întreprinderile si ramu
rile economiei naționale, cu ajutorul 
cărora se urmărește asigurarea unui- 
ritm înalt de creștere a producției 
industriale. Din aceste considerente 
realizarea producției globale este, 
pentru marea majoritate a întreprin
derilor. condiție obligatorie nentru ca 
banca să elibereze. în sumă integra- 
'■i. fondul de retribuire a colectivu
lui de muncă.

PRODUCȚIA-MARFA reprezintă 
acea parte a producției globale care, 
din punctul de vedere al întreprin
derii producătoare, este terminată și 
corespunde exigentelor stabilite pen
tru a fi livrată beneficiarilor.

PRODUCȚIA FIZICA este o no
țiune prin care se definește în mod

generic structura producției realizate, 
altfel spus, cantitățile concrete fa
bricate din fiecare produs, sortiment 
si tinodimensiune. care sint gata 
pentru a intra in circuitul economic. 
Uneori, se calculează un indicator al 
producției fizice adunlndu-se fie 
greutățile produselor, fie numărul 
bucăților fabricate s.a.

PRODUCȚIA NETERMINATA con
stituie producția al cărei proces de 
fabricație sau de montai nu a fost 
încheiată, avînd o situație interme-

practicî folosite câteodată în unele 
întreprinderi :

I. PRODUCȚIA FIZICA SI PRO
DUCȚIA MARFA NU SINT REALI
ZATE LA NIVELUL PLANIFICAT 
(grafic — varianta II). In această 
ipoteză, pentru a menține pro
ducția globală cel puțin la ni
velul stabilit prin plan, o „cale" 
este de a spori volumul pro
ducției neterminate. Cum. în produc
ția neterminată se include valoarea 
materialelor intrate în fabricație si a

tante miiloace financiare. în credite 
cu dobinzi majorate. Este vorba, deci, 
de cheltuieli neeconomicoase care 
supraîncarcă costurile de producție.

• Uneori. întrucît se începe prelu
crarea unor materiale în grabă, se 
încalcă programele de lansare în pro
ducție a anumitor sortimente si se 
prelungește ciclul de fabricație, pro- 
ducîndu-se dereglări în organizarea 
fluxului tehnologic.

• Se permanentizează neritmlcâta- 
tea în producție, munca în asalt la

DE CE NU TREBUIE SĂ ADMITEM IN NICI 0 ÎNTREPRINDERE 
„ARTIFICIILE DE CALCUL" IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

diară între materie primă si semi
fabricat. sau între semifabricat si 
produs finit

Componenta producției globale si 
corelația acesteia cu nroductia-marfă 
Si producția fizică sint redate în gra- 
fio — varianta I (exemplu ipotetic).

Ce se întâmplă când. din diferite 
cauze, atît interne (neaplicarea inte
grală a măsurilor tehnico-organizato- 
rice stabilite, neajunsuri în progra
marea si urmărirea fabricației, aba
teri de la disciplina producției. între
ruperi în funcționarea utilajelor), rft 
si exterioare întreprinderii (nesosirea 
la timp a unor materiale sau suban- 
samble din cooperare s.a.) sarcinile 
de producție nu pot fi Întocmai înde
plinite ? Unii conducători de între
prinderi se situează pe poziția mini
mei rezistente: să ..facă" cu orice 
preț producția globală. Ca urmare, 
uneori, se recurge la tot felul de ar
tificii pentru a ..umfla" rezultatele la 
acest indicator. Iată câteva asemenea

căror prelucrare a Început atunci se 
scot din magazii cantităti de materii 
prime si materiale, la care se execută 
o primă operație tehnologică. Chiar 
dacă cheltuielile de manoperă afe
rente acestei prime operații sint re
lativ reduse, orintr-o astfel de mane
vră creste subit si volumul producției 
globale. De asemenea, un .spor" de 
producție globală se obține si dacă 
se depășește volumul planificat al 
cheltuielilor cu repararea si întreți
nerea mașinilor si utilajelor. Cu alte 
cuvinte, dacă întreprinderea îsi gos
podărește necorespunzător ..zestrea" 
tehnică si face cheltuieli suplimentare 
pentru o serie de reparații neprevă
zute. aceasta se răsfrânge în creșterea 
artificială a producției globale.

CARE SINT CONSECINȚELE?
• Mărirea bruscă a stocului de pro

ducție neterminată care. în mod fi
resc. nu poate fi resorbită imediat pe 
fluxul de fabricație, ceea ce atrage 
după sine imobilizarea unor impor-

sflrsitul lunii, ceea ce înseamnă că. 
după ce intr-o perioadă anterioară s-a 
lucrat dezorganizat, anarhic, acum se 
fac tot felul de eforturi exasperate, 
materiale si financiare, care influen
țează negativ calitatea si nivelul teh
nic al producției. Așa cum sublinia 
recent secretarul general al partidu
lui. practica muncii în asalt este dău
nătoare si din punct de vedere social, 
deoarece implică eforturi suplimenta
re din partea oamenilor muncii.

2. PRODUCTIA-MARFA ESTE 
REALIZATA. DAR CU PREȚUL 
„SACRIFICĂRII" STRUCTURII PLA
NIFICATE A PRODUCȚIEI FIZICE. 
Concret, sint ignorate produsele com
plexe. mai pretențioase, ce se produc 
cu o manoperă mai ridicată, sau care 
au o pondere mai redusă in volumul 
producției. In grafic — varian
ta III — Înfățișăm o asemenea si
tuație. Bunăoară, să presupunem 
că o întreprindere de încăl
țăminte fabrică pantofi de tip A 
de 300 lei perechea si pantofi de tip

9milioane lei

PRODUCȚIA GLOBALĂ = 8milioane lei

VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III } VARIANTA IV
Varianta I — Structura planificată a producției globale a unei întreprinderi; Varianta a ll-a — Ce se întîmplă cînd 
nu se realizează producția fizică, dar se „umflă" producția neterminată și cheltuielile cu repararea și întreținerea 
mijloacelor fixe; Varianta a lll-a — Consecințele „jocului" în structura producției-marfă ; Varianta a IV-a — Așa 

trebuie să arate, curat și cinstit, realizările în producție ale întreprinderii, depășirile de plan

ACUM, IN AGRICULTURĂ VALOAREA TIMPULUI

(Urmare din pag. I)
ritmul de lucru. Dar din birou este, 
desigur, mai greu.

Nesatisfăcător se desfășoară și re
coltarea soiei. După cum ne spunea 
tovarășul Ion Cristea, directorul di
recției agricole, pe jumătate din 
cele 24 000 ha cultivate pe întregul 
județ soia a ajuns la maturitate. Or. 
pină acum nu s-au recoltat decit 
2 000 ha. Combinele sînt pregătite, 
însă specialiștii nu se ocupă în sufi
cientă măsură de organizarea mun
cii și depistarea lanurilor unde soia 
s-a copt. Ne referim tot la exemplul 
cooperativei agricole Perișoru, deoa
rece aici se impune intervenția ime
diată a comandamentului județean . 
pentru așezarea treburilor pe făga
șul normal. In curtea secției de me
canizare erau aliniate nu mai puțin 
de 5 combine pregătite pentru recol
tarea soiei, care pină atunci nici nu 
fuseseră scoase în cîmp. „Mașinile 
sînt gata de mult, dar conducerea 
cooperativei încă nu le-a solicitat — 
ne-a spus tovarășul Gheorghe Nico- 
lescu, șeful secției de mecanizare. 
Noi nu putem să începem lucrul fără 
dispoziție din partea cooperativei

SPOREȘTE DE LA 0 ZI LA ALTA
agricole". La rindul lui, președintele 
cooperativei agricole ne dă o expli
cație pe care probabil o credea sal
vatoare : „Soia este încă verde. Nu 
poate fi recoltată". împreună cu di
rectorul întreprinderii județene pen
tru valorificarea cerealelor luăm o 
probă din primul lan pe care îl gă
sim in cîmp și facem analiza la cea 
mai apropiată bază de recepție. Con
cluzia : soia avea umiditatea de 11 
la sută, cu mult sub limita la care 
poate fi recoltată. Există chiar peri
colul ca boabele să înceapă să se 
scuture.

în marea majoritate a unităților 
agricole din județul Ialomița se 
muncește mult și bine. Totuși, după 
cum am văzut, mai sînt și excepții. 
Transportul porumbului de pe cîmp 
și recoltarea soiei sînt chiar adevă
rate „probleme" pentru rezolvarea 
cărora trebuie să se ia măsuri de or
din mai general. în această perioadă, 
trebuie făcut totul, nici un efort nu 
este prea mare pentru ca roadele 
muncii unui an de zile să ajungă în 
cel mai scurt timp și fără pierderi în 
hambare. Aceasta trebuie să fie de
viza tuturor lucrătorilor din agri
cultură.

La I.A.S. Bărăganu, |udețul Ialomița, mecanizatorii muncesc Intens, In 
două schimburi, la recoltarea porumbului (fotografia de sus). La coopera
tiva agricolă Perișoru sînt în grămezi pe cîmp peste 400 tone de porumb. 
Ce fac mijloacele de transport ? Unele stau degeaba chiar în curtea 
cooperativei agricole (fotografia din stînga-jos), altele sînt aliniate in 

curtea secției de mecanizare (fotografia din dreapta-|os)
Fotografii : I. Teodor

B de 150 lei perechea, cu cheltuieli 
de manoperă aproximativ egale. Prin 
plan s-a stabilit următoarea structură 
de producție : produsul A : 10 000 pe
rechi x 300 lei/perechea “ 3 000 000 
lei ; produsul B : 20 000 perechi x 150 
lei/perechea = 3 000 000 lei ; total 
30 000 perechi producția-marfă =■ 
6 000 000 lei.

Dar se realizează : produsul A : 
15 000 perechi x 300 lei/perechea “ 
4 500 000 lei ; produsul B : 10 000 pe
rechi x 150 lei/perechea “ 1 500 000 
lei; în total 25 000 perechi echiva
lente cu o producție-marfă de 
6 000 000 lei.

Iată. dar. că deși producția fizică 
planificată nu s-a realizat, nici canti
tativ, nici sortimental, totuși, prin- 
tr-un astfel de joc în structura pro- 
ductiei-marfă planul producției glo
bale apare Îndeplinit. Consecința : 
dacă toate întreprinderile ar proceda 
la fel s-ar deregla tot lanțul produc
ție — repartiție — consum în econo
mia națională. In cazul respectiv s-ar 
găsi în magazine mai multi pantofi 
scumpi, iar cei mai ieftini ar fi în 
cantitate insuficientă.' ceea ce ar pu
tea îngreuna buna aprovizionare a 
pieței cu aceste mărfuri.

3. Pentru a amplifica volumul rea
lizărilor globale. încâlcind principiile 
eficientei cooperării interuzinale. se 
practică. cîteodată, SISTEMUL 
SCHIMBULUI DE SEMIFABRICA
TE. Să presupunem că întreprinderea 
A debitează un anumit tip de profil 
din otel si îl vinde întreprinderii B 
la un preț care include si valoarea 
materialului brut La întreprinderea 
B se face si o prelucrare, după care 
semifabricatul se revinde întreprin
derii A ca marfă. în al cărei preț se 
cuprinde — ne Ungă manoperă, re
gia. beneficiile — si valoarea mate
rialului brut. La întreprinderea A 
semifabricatul se finisează si se vop
sește. după care este livrat mal de
parte tot ca marfă. în al cărei preț 
se include, de asemenea, valoarea ma
terialului brut. în acest mod. între
prinderea A. întrucît a vîndut de 
două ori același produs, trece în ca
drul nroductiei-marfă si ded si în 
producția globală, de două ori valoa
rea materialului brut In plus, si în
treprinderea B. la rindul ei. introdu
ce în productia-marfă si în producția 
globală aceeași valoare a materialu
lui brut In acest fel „Se rezolvă" 
niște interese de moment. în defa
voarea intereselor economiei națio
nale în ansamblu. Pentru că. fizic, 
nu s-au realizat mai multe produse 
si nu s-a creat o valoare mai mare, 
un plus de venit national.

Care sint căile firești, normale, de 
realizare a producției globale si mar
fă. de depășire a sarcinilor la acești 
indicatori ? • Asigurarea condițiilor 
interne de organizare a producției 
pentru sporirea productivității mun
cii. desfășurarea ritmică a producției 
pe toată durata perioadei de plan 
• Urmărirea riguroasă a fabricării 
producției fizice. în structura plani
ficată. Orice depășire a planului tre
buie să se regăsească fizic într-o can
titate suplimentară de produse fabri
cate. tinindu-se seama de posibilită
țile de asigurare cu materii prime si 
materiale, precum si de desfacere, de 
cerințele majore ale economiei na
ționale • Menținerea în limitele pla
nificate sau chiar reducerea stocurilor 
de producție neterminată, exploata
rea. întreținerea si repararea în con
diții de eficiență a mijloacelor fixe.

Redăm, în grafic — varianta IV, 
o asemenea situație pozitivă de 
realizare și depășire a produc- 
ției-marfă șl a producției globale. 
Astfel și numai astfel trebuie 
să arate, cinstit și curat, reali
zările tuturor întreprinderilor. Nu
mai in acest mod colectivele din în
treprinderi îsi aduc realmente întrea
ga contribuție la realizarea sarcinilor 
de dezvoltare ale economiei, depun o 
muncă eficientă, care se regăsește în- 
tr-un spor de produs social, de venit 
național — bază de ridicare a nive
lului de trai. Dacă, pe alocuri, mai 
sînt unii care cred că pot manevra 
„din condei" rezultatele muncii între
gului colectiv, aceștia trebuie să știe 
că reglementările normative in vi
goare nu tolerează asemenea înfru
musețări scriptice si sancționează as
pru pe cei care recurg la ele. Dar. 
concomitent cu respectarea legilor, 
trebuie să se întărească permanent 
conștiința muncitorească a colectivu
lui. a comuniștilor din fiecare între
prindere. care au datoria să adopte 
o atitudine fermă de combatere a 
oricăror tendințe ale anumitor cadre 
de conducere de a escamota adevărul, 
lipsurile existente, de a denatura 
realitatea. Este un domeniu în care 
trebuie să' acționeze cu hotărîre opi
nia colectivului, cu convingerea că 
înfăptuirea riguroasă a sarcinilor de 
plan este în avantajul său, al econo
miei.

Comeliu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)

Unii lucrează în avans, 
la alții avansează... restantele

In actualul cincinal, județul Covas- 
na beneficiază de fonduri de inves
tiții de 2,4 ori mai mari decit in cin
cinalul 1971—1975. Folosirea în mod 
judicios a acestor fonduri sporite, ce 
se concretizează în numeroase obiec
tive industriale si social-culturale, 
este de natură să contribuie la înfăp
tuirea politicii partidului de dezvol
tare mai accelerată a județelor ră
mase în urmă în trecut, la îmbună
tățirea repartizării forțelor de pro
ducție pe teritoriul tării.

Pină în prezent, la toate obiectivele 
noi ale cincinalului au fost respectate 
termenele de punere în funcțiune, la 
unele dintre ele — ca. de exemplu, 
secția de dextroză a întreprinderii de 
amidon Tg. Secuiesc, secția de scule 
de filetat din cadrul întreprinderii de 
scule Rîsnov — aceste termene fiind 
chiar devansate. în construcție, acum 
se află importante obiective pe plat
forma industrială a orașului Sf. 
Gheorghe. obiective al căror titular 
de investiții este Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, ramură 
care in acest județ va realiza în 1980 
o producție de 11 ori mal mare decit 
In 1975. Obținerea acestei impresio
nante creșteri, atingerea unui nivel 
al producției industriale de oel puțin 
10 miliarde lei pe total județ 1* 
finele cincinalului sînt condiționate și de mersul bun 
al lucrărilor de 
construcții pe șan
tierele unităților 
respective, de pu
nerea lor în func
țiune la terme
nele planificate.

Din discuția cu 
lng. Kravatsky 
Manfred, șeful 
șantierului Sf. 
Gheorghe al Trus
tului de construcții industriale Bra
șov, am reținut că, la ora ac
tuală, constructorul lucrează pe șan
tierele platformei cu un efectiv de 
peste 700 de oameni. A fost orga
nizată o bază puternică de produc
ție. cu un atelier central de fasonare 
a armăturilor si cu un poligon de 
prefabricate. De asemenea, șantierul 
dispune de o statie de betoane de 
mărci superioare, dotată cu o cen
trală de dozare si malaxare. avînd o 
capacitate care satisface tot mai bine 
necesitățile. Pentru completarea ne
cesarului de lucrători calificați s-au 
organizat cursuri la meserii ca zidari, 
betonisti. dulgheri. Merită a fl re
marcată si preocuparea conducerii 
șantierului, a tuturor factorilor res
ponsabili de a crea condiții de mun
că si de viată corespunzătoare mun
citorilor de De aceste șantiere. Ast
fel. sînt asigurate locuri de cazare în 
cămine de nefamilisti pentru 600 de 
muncitori, iar, recent, s-ă dat în fo
losință o modernă cantină în care 
pot servi masa peste 600 de oameni.

Analizînd stadiul execuției lucrări
lor. putem spune că. în ultimul timp, 
la PRIMUL DINTRE OBIECTIVE, 
acestea se desfășoară în ritm susți
nut. Astfel, rămânerile în urmă din 
primul trimestru au fost integral, re
cuperate. Terasamentele sînt aproape 
terminate, se montează structura de 
rezistentă la două dintre secțiile în
treprinderii. Exemplele bune ar pu
tea continua. Rod al colaborării fruc
tuoase dintre constructor, proiectant 
si beneficiar, planul de investiții pe 
oot luni la acest obiectiv s-a înde
plinit în proporție de 133 la sută, 
ceea ce înseamnă realizarea a 93 Ia 
sută din planul anual.

Cu toate aceste succese, construc
torii nu manifestă tendințe de auto- 
multumire. Dimpotrivă, pentru bunul 
mers al lucrărilor pină la sfîrșitul 
anului, el solicită ca proiectantul — 
I.P.C.M.. filiala Brasov — să urgen
teze elaborarea proiectelor de execu
ție pentru celelalte obiective, dar. 
este si mai important să fie lumi
nată neîntârziat constructorului lista 
elementelor industriale folosite la 
aceste proiecte, pentru ca acesta să 
poată comanda din timp elementele 
respective.

La al DOILEA OBIECTIV impor
tant din cadrul construcției de ma
șini. în urma suplimentării efectivu
lui de forță de muncă în cursul lunii 
iunie, cu două echipe de dulgheri.

Pe șantierele 
de investiții 

ale platformei 
industriale 

Sf. Gheorghe
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sînt create condițiile de recuperare a 
restantelor la unele lucrări. Reali
zarea integrală a planului de inves
tiții si de punere în funcțiune im
pune o grijă permanentă pentru asi
gurarea si menținerea decalajului 
între proiectare si desfășurarea lu
crărilor. Iată însă că acest deziderat 
major nu este respectat, nu din mo
tive obiective, ci subiective la unele 
din lucrările ce se execută ne acest 
șantier. Astfel, la una dintre secții 
au fost sistate lucrările de construc
ții timp de peste două luni, pentru 
ca proiectantul, de comun acord cu 
beneficiarul, să hotărască acum să 
schimbe... tehnologia. Foarte bine că 
se vizează adoptarea unei tehnologii 
mai eficiente, dar când vor fi recu
perate restantele 1

Din păcate, asemenea exemple de 
întârzieri nu sânt singulare. Si la alte 
puncte de lucru ale șantierului Sf. 
Gheorghe al Trustului de construcții 
industriale Brașov, ca în cazul unei 
întreprinderi din Tg. Secuiesc, dez
voltării întreprinderii de in Red, 
bunul mers al lucrărilor este îngreu
nat de Importantele restante înregis
trate la predarea proiectelor de exe- 
outie. valoarea totală a proiectelor 
neelaborate de institutele centrale 
de proiectare pentru acezl an ciL'ui- 
du-se la peste 7 milioane lei. Prin 

răspundere sl re
ceptivitate si mai 
sporită din par
tea proiectantiloc 
si beneficiarilor, 
acest neajuns tre
buie grabnic înlă
turat.

Greu de admis 
este stadiul lucră
rilor de construc
ție a centralei
termice din zonă, 

obiectiv vital nu numai pentru 
punerea în funcțiune a Întreprin
derilor din cadrul industriei con
strucției de mașini, dar si nentru 
desfășurarea tn bune condiții a mun
cii ne timp de iarnă pe aceste șan
tiere. Centrala termică are termen 
de dare în exploatare, prima etapă, 
la sfirsitul acestui an. pentru o în
semnată cantitate de abur si apă 
fierbinte. Din cauza nedepuneril la 
termen a comenzii pentru cazanul 
de apă fierbinte, lată că acesta nu 
va fi livrat decât în 1978. astfel că 
centrala termică din zonă, la finele 
acestui an va putea pomi doar pe 
abur. In aceste condiții, constructo
rul va amenaia puncte termice pro
vizorii, unde se va face o tranzacție 
a căldurii (abur — apă fierbinte), 
sistemul de încălzire a halelor fiind 
proiectat în sistem de apă fierbinte.

Faint este că lucrările sânt mult 
rămase în urmă. Beneficiarul a eli
berat amplasamentul doar la data 
de 25 august. Constructorul, deși și-a 
luat angajamentul să termine lucră
rile de construcții ale centralei în- 
tr-un timp foarte scurt, pină la data 
de 30 septembrie, pentru a crea front 
de lucru montorilor. înfăptuirea a- 
cestui angajament este periclitată 
încă de pe acum de tărăgănelile pri
vind asigurarea de către beneficiar 
a condițiilor de decontare a lucrări
lor de construcții.

Recent, plenara Comitetului Jude
țean Covasna al P.C.It. a analizat 
activitatea organelor si organizațiilor 
de Partid, a conducerilor din unită
țile de construcții si beneficiare de 
investiții privind realizarea si depă
șirea sarcinilor de olan în acest an 
si pregătirea desfășurării în condiții 
optime a lucrărilor în anul 1978. 
Programul adoptat cu acest prilej 
prevede aplicarea de măsuri tehnico- 
organizatorioe complexe de natură 
să asigure respectarea riguroasă, 
chiar devansarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor capacități. 
Transpunerea în viată a acestor mă
suri. solutionarea problemelor pri
vind îmbunătățirea activității de in
vestiții impun prezenta cit mai mult 
timp a specialiștilor, a activiștilor 
de partid si de stat De șantiere, 
acolo unde se hotărăște soarta înde
plinirii planului.

TOMURI Gâza 
corespondentul „Sctnteii"

gîndu-1 la un efort de 
autodepășire ? Fără îndo
ială.

Comportând aspecte dife
rite, această generalizare e 
■aplicabilă oamenilor aflați 
pe toate treptele procesului 
de producție. îl include pe 
inginerul Nicolae Constan- 
tinescu, la 30 si ceva de ani 
șeful atelierului de con
strucții — partea de elec
trică si automatizări, unul 
dintre cadrele de specialiști 
bucuros de solicitarea in
tensă la care-1 obligă insta
lația atît de pretențioasă. 
(Epitetul acesta „preten
țioasă", redat aici ca fiind 
des intilnit in vorbirea na- 
valiștilor. cuprinde, ca sim- 
burele in fruct, mîndria de 
a învinge dificultățile). Ge
neralizarea mai sus pome
nită este. cert, valabilă 
pentru maiștri ca Nicolae 
Popescu sau Stefan Cristea, 
veniti să lucreze cot la cot 
cu muncitorii la efectuarea 
lucrărilor de înaltă specia
lizare. Valabilă, iarăși, 
pentru echipele de meca
nici conduse de comuniști

ca Marin Dobre, Dumitru 
Pușcașu, Ion Simion, Ion 
Dobre, Zaharia Pușcașu, 
care pun 1a punct instala
țiile de punte și instalațiile 
de guvernare (cîrmire) a 
navei.

Dobrogea, toată Dobro- 
gea, cu mâinile fiilor ei.

sionale S.N.C., Gabriel 
Gheorghlef, 20 de ani. și 
Gheorghe Drumea. 23 ani, 
ocupați cu „pozarea" cablu
rilor ce conduc, ca o deasă 
rețea nervoasă, spre creie
rul unui tablou de coman
dă. reprezintă cu vrednicie 
pe șantier Ovidiu șl ree-

NAVA CEA MARE
pregătește „Independența" 
pentru vocația sa de gigan
tic cărăuș modern. Nicolae 
Popescu e constănțean, Ion 
Simion vine din Viișoara, 
lîngă Cobadin. Gheorghița 
Drăghici si sora ei. Fănica 
Frîncu, amîndouă sudorițe 
ce au pus suflet si flacără 
la alcătuirea suprastructu
rilor. s-au născut la Costi- 
nești. Șeful unei echipe de 
lăcătuși construcții metali
ce. întîlnit in sala mașini
lor. Iusein Izet. îsi are 
obirșia in Medgidia. Doi 
tineri electricieni, ab
solvenți al școlii profe-

pectlv Hîrșova. El îșl a- 
mintesc că, în ciuda tine
reții lor manifeste, și-au 
început cariera de nava- 
liști „demult", adică pe 
vase de 1 190 tdw ; și-acolo, 
și-atund îsi bateau capul 
cu planurile de amplasare 
a traseelor electrice, „da’ 
nu se compară" I (zice 
Gheorghief), „ba da, se 
compară, trebuie să se 
compare" I (replică Dru
mea) si amîndoi izbucnesc 
în rîs, înțelegînd că. de fapt, 
nu se contrazic cîtusi de 
puțin...

Călăuza subsemnatului pe 
puntea si măruntaiele me
talice ale petrolierului, se
cretarul comitetului de 
partid al S.N.C., tovarășul 
Ștefan Panait, navalist 
vechi. încă de prin 1949 
(cînd avea și el 20 de ani), 
forjor ca profesie de bază, 
apoi activist sindical la di
verse eșaloane ale răspun
derii, e un bărbat care a 
absolvit în 1974 cursurile 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". Facultatea de orga
nizare șl conducere a eco
nomiei. Ne-a mărturisit că 
nu i-a fost ușor, la 40 de 
ani. să înceapă lupta cu 
studiul matematicilor su
perioare, să se concentreze 
si să biruie ; dar dacă a 
trebuit, a făcut-o... Sim
țeam încă în palmă strîn- 
gerea mîinii lui viguroase 
în ziua cu soare calm, de 
septembrie, cînd la plecare, 
de sus, de pe faleza Con
stanței. am căutat iarăși, 
silueta impunătoare a pe
trolierului de 150 000 tdw, 
clipă de clipă mai aproape 
de ziua pornirii în larg.
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Interpretul—slujitor inspirat
ul creațiilor făurite de popor

Interpret sensibil și artist cu mari 
imbiții, Gheorghe Zamfir și-a cîști- 
țat o netăgăduită notorietate. Că arta 
ui „vrăjește" publicul, am putut-o 
lonstata iarăși, zilele trecute, in sala 
tubului întreprinderii Danubiana, 
înde am fost invitați să ascultăm, mpreună ou muncitorii și tehnicie
ni de aici, un concert extraordinar. 
3h. Zamfir este înainte de orice un 
nterpret fidel al cintecului popular 
•omânesc, așa cum răsună el la 
zvor, ieri ca și azi, limpede și crista- 
in. De altfel, notorietatea de care 
ie bucură se datorează în bună mă- 
lUră tocmai prospețimii nealterate 
>e care a știut s-o transmită 
luditoriului din numeroasele țări 
înde a răsunat naiul său ferme- 
:at. în toate comentariile, dincolo de 
■©cunoașterea în felurite chipuri a 
alentului și măiestriei interpretului 
evine, într-o expresie aproape iden- 
ică, aceeași impresie de uimire și 
neîntare explicată prin neobișnuita 
jutere de viață a cintecului într-o 
ară unde folclorul, creația populată 
l-au devenit niciodată simplu obiect 
ie muzeu. „In România — scrie un 
lomentator francez, care nu ne-a vi- 
utat tara. însă a .auzit-o" orin naiul 
ui Zamfir — se face 
sum respiri. Folclorul 
jentru noi, o cale de 
le salvare. El este, 
irăiește in toate gesturile vieții co- 
idiene. nrezervind o sensibilitate 
de, unică și inalterabilă a poporu- 
ui însuși. O sensibilitate care nouă 
iu ne mai este accesibilă decit prin- 
;r-o mare sforțare a amplificatoare- 
or șl electronicii". Rînduri revela- 
oare nu atît pentru talentul inter
pretului, Indiscutabil, dar în primul 
■ind pentru modul în care creația 
jnui popor, prezentată așa cum se 
:uvine, poate să-1 facă pe deplin în
țeles, cunoscut în ceea ce are speci
ile și durabil. Pe de altă parte, ci- 
;ind asemenea comentarii — expre
sia nostalgiei după un fel de 
„paradis pierdut" al unei anumite 
sensibilități — ne putem imagina o 
urne pentru care adesea natura a 
amuțit : în mijlocul unei păduri 
lesfîrșite nu-i mai poate auzi foșne- 
lul polifonic, misterios, murmurul 
plin de vitalitate decit prin interme- 
liul unor gigantice urechi mecanice, 
iparate de auzit ultraperfecționate. 
Jacă unii „văd în muzica «pop» un 
mijloc de ieșire din impasul in care 
sînt prinși mulți compozitori moderni

nu sîntem doar noi cei care o spunem, 
ci majoritatea celor care ajung să 
ne cunoască — eu cred că publicul 
nostru are tot dreptul să fie preten
țios, exigent cu ceea ce ii oferim : 
nu trebuie să fie un public obișnuit 
doar să asculte ceea ce i se cîntă. El 
are tot dreptul să ne ceară nouă, tn- 
terpreților, ca de altfel tuturor artiș
tilor, să fim la înălțimea bunurilor 
create de popor. Nimeni nu se poate 
considera „stăpînul" aoestor valori 
interpretîndu-le cum vrea, după ca
priciile bunului său plac. Căci nu 
noi le „înnobilăm" pe ede, ci trebuie 
să ne ridicăm, fiecare cu talentul și 
pregătirea proprie, la Înălțimea lor. 
Eu văd uneori că se mai „înghit" 
fără murmur producții de proastă 
calitate, interpretări vulgare, neau
tentice, depunîndu-se strădanii, dem
ne de o cauză meii bună, de a se 
coborî marile valori la nivelul mici
lor noastre puteri. Trebuie, desigur, 
să fie invers, chiar dacă tot din pri
cina noastră putem întlmpina uneori 
și diferite dificultăți : de pildă, cele 
legate de gustul acelui public format 
de interpreți mai puțin conștiincioși

muzică așa 
nu este, ca 
mintuire ori 

acolo, viu.
Convorbire 

cu Gheorghe Zamfir 
despre răspunderea 

artistului 
față de public

uuuuc una ae care se simte dator 
su întîlniri mult mai frecvente.

— Muzica noastră ’ este o muzică 
le excepție, ea s-a impus și strălu- 
jește pe una dintre cele mai înalte 
nrepte. Problema este Cum o slujim, 
âan participat la Festivalul național 
.Clntarea României" în calitate de 
membru al juriului concursului stu
dențesc de creație populară de la 
3Uu1-Napoca (nu-i. totuși, prea puțin 
pentru ceea ce poate face Gh. Zam
fir 1 ■— n.n.). Si acolo, si pe alte sce
ne ale festivalului am văzut si ascultat 
sreații admirabile, de o înaltă cali
tate. Aceasta arată, de fapt, ce va
lori minunate avem, vil, strălucitoare 
ie prospețime, expresii ale bucuriei 
ie a trăi, ale optimismului adine și 
inepuizabil al poporului nostru. De
sigur, nu un optimism de paradă, 
festiv, ci izvorînd dintr-o concepție 
In care fundamental este respectul 
vieții. Or. dacă asa stau lucrurile — și

care au făcut din. unele pleae de 
mare frumusețe și adine fior moral, 
simple bucăți distractive de divertis
ment, acompaniament la șpriț, miti
tei și baterie. Greșesc dacă-mi măr
turisesc orgoliul că nu-mi voi per
mite ca naiul meu să decadă la un 
asemenea nivel 7 ! Desigur, instru
mentul cîntă așa cum simțim noi, dar 
interpretul are o măre răspundere : 
pe mina lui, am putea spune, se 
află sufletul poporului întruchipat 
în. tezaurul cîntecelor sale. Ce facem 
cu el, cum 1-1 redăm 7 Interpretul, 
instrumentistul este un. creator au
tentic în măsura în care percepe, în
țelege bine sensul, conținutul moral 
al actului de a cînta. El nu este 
„proprietarul" cîntecelor, cl slujitorul 
lor.

— Ceea ce spuneți este frumos și 
adevărat. Chiar patetic. Intr-adevăr, 
legătura cu publicul, respectul față 
de public sînt hotărîtoare. Ce ne pu
teți spune despre legătura dumnea
voastră cu publicul...

— Vedeți, nu pot spune că rfnt 
mulțumit, trebuie să recunosc des
chis că am mult de făcut în această 
privință. Nu-i vorbă, lucrez foarte 
mult, am anumite păreri despre 
„prelucrările" folclorice, am, de ase
menea, oonvingerile mele in privința 
creației muzicale profesioniste, pe 
care eu o văd mult mai strîns le
gată de fondul de idei și sentimente 
ale creației populare. Unele dintre 
aceste convingeri pot să contrarieze 
într-o măsură pe muzicieni sau com
pozitori. Dacă avem un melos popu
lar atît de expresiv și vital, de ce să 
ne grăbim uneori de a-i imita pe 
alții, de a fi in. pas cu moda — a- 
ceasta fiind, se știe, efemeră, trecă- 
1---------» a—. _ -- spune că

„componis- 
mari satis- 
nu renunț

prezentați, de exemplu, în ultimul 
disc auărut la ..Electrecord", ca fiind 
cintăreți la niște instrumente pe care 
nu le-au avut vreodată în mină I E 
un „amănunt" firește, o simplă ne
glijență (pe care insă o casă de 
discuri, instituție de cultură, ar tre
bui s-o evite). Fără să am aerul că 
mă „pling" — v-am spus că mă simt 
dator față de public — dar pentru 
că îmi iubesc, ca oricare, instrumen
tul pasiunii mele, am promis mai de 
mult Editurii muzicale un. Manual de 
nai, o metodă de cîntat (ceva analog, 
în muzică, celor întreprinse în. sport. 
De linia învățării tenisului, de către 
Tiriac, de exemplu). Eu nu contest 
posibilitatea de a greși, poate am 
exagerat propunind acest lucru (ori
cum, naiul este un instrument foar
te vechi și a cînta la el se învață !) : 
mă poate însă consola faptul că un 
astfel de manual, „Tratat de nai ro
mânesc", a apărut la editura Chappel 
și nu la noi 7 Presupun că nu e greu 
de înțeles că aici este mai necesar.

— Am reținut nemulțumirea pe 
care o aveți în primul rind față de 
dumneavoastră în legătură cu cit dați 
ori faceți pentru publicul nostru. Se 
poate spune că astfel de datorii nu 
se achită niciodată și că, de fapt, în 
conștiința lor stă însuși rostul și 
misiunea oricărui artist, creator sau 
interpret. Iată, ne-ați arătat oiteva 
sute de desene, unele superbe, foar
te frumoase, primite de la copii ai 
unor școli din Elveția, Franța cărora 
le-ați făcut cunoscută vraja naiului 
dumneavoastră, a cintecului româ
nesc. Ei au „tradus" in limbajul 
plastic al desenului emoțiile mari pe 
care li le-ați provocat. Și se vede 
bine cit de mult au fost ei impresio
nați de „naiul vrăjit" al lui Gh. Zam
fir (Catherine, o fetiță de nouă ani, 
imaginează legenda ciocîrliei și scrie 
ea pe un frumos desen : „Vreau să 
plec in Soare !“). Oare cum or arăta 
aceste desene făcute de copiii școli
lor din România 1

— Mă simt intr-adevăr dator să 
clnt mai mult pentru publicul nos
tru care merită din plin să-și audă 
mai des cîntecele, minunatele creații 
ai căror făuritori sînt. oină la urmă, 
poporul, muncitorii și țăranii, femeile 
și bărbații, bătrânii și copiii lui. Con
tactul mai strîns pe care trebuie 
să-l avem cu masele de oameni ai 
muncii ne dă noi resurse, putere și 
încredere în ceea ce facem, 
curs extrem de pozitiv dat 
noastre mișcări culturale și 
legate de poporul căruia îi 
nem. Și nu trebuie să ne lăsăm prea 
mult așteptați sau invitați, ci avem 
datoria de a ieși mai des în întim- 
pinarea publicului, a dorinței lui le
gitime de a se bucura de valorile 
artei, de a-și făuri o conștiință în 
denlin. acord cu înaltele valori mora
le. umane ale artei.

★
La „Danubiana", dar si tn multe 

alte locuri, publicul este dornic de 
artă, de muzică si noezie. de dialog 
Dermanent. durabil, cu creația si 
creatorii, cu toți internretii sufletului 
DODUlaf.

Ora practica la liceul de muzlcâ șl 
arte plastice „Octav Bânclld" din lași

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10.00 Telecinemateca. Ciclul 
ecranului" : „Șoarecele 
rica". (Coproducție 
liană)

11,30 Corespondenții județeni 
11,45 „Cîntarea României".

'de muzică ușoară 
Festivalului național 

12,10 Telex 
16,00 Telex 
16,05 -
16.35 
17,05
18.35

,,Dosarele 
clin Ame- 

franco-ita-

transmit...
Interprețt

1 aureați al

Este un 
întregii 

artistice 
aparți-

C. STANESCU

Contribuie cercetarea pedagogică,
Ain* ăsura posibilităților sale,

la modernizarea procesului de educație ?

toare ? Apoi, n-aș putea 
modestele mele încercări 
tice" îmi aduc cele mai 
factii. deși, vă asigur. --- --------
cituși de puțin la planurile mele in 
această direcție. S-ar cuveni, cred, 
ceva mai multă grijă în tot ceea ce 
întreprindem. Inclusiv in ceea ce 
privește corectitudinea informării 
publicului asupra lucrărilor pe care 
i le punem în mină : unii din mem
brii formației cu care cint se văd

„ZILELE FILMULUI

POLONEZ"
Organizate la București, Iași și 

Suceava, „Zilele filmului polonez" 
din această toamnă au adus pe 
ecranele noastre trej noi creații ci
nematografice reprezentative din 
țara prietenă. De-a lungul anilor, 
numeroase filme remarcabile ale ci
neaștilor polonezi au făcut cunoscută 
spectatorilor români o producție ci
nematografică robustă, bogată in 
realizări artistice prestigioase — să 
ne reamintim doar filmele unor ci
neaști de talie internațională ca An
drzej Wajda, Jerzy Kawalerowcz, 
Krystoff Zanussi — angajată în dez
baterea unei problematici dense, is
torice și contemporane.

Filmele din selecția acestui 
constituie la rîndul lor o 
pentru orizontul divers si 
substantial de preocupări 
al cinematografiei polo
neze actuale. Toate cele 
trei pelicule din cadrul 
„Zilelor filmului polonez" 
sînt prilejuite de fapte 
autentice, petrecute în 
anii celui de-al doilea 
război mondial. în realitatea postbe
lică aau în imediata actualita
te. Inspirația directă din realitate 
conferă paginilor cinematografice 
oferite în premieră spectatorilor ro
mâni girul și trăinicia faptelor de 
viață ; transfigurate artistic, momen
tele istorice și actuale care au stat 
în. atenția cineaștilor deschid o
perspectivă spre evenimente care au “*---------- A  4-U----- ~ jjy

sau care 
conștiința

an
mărturie

Teleșcoală — Cetăți ale chimiei 
Curs de limbă franceză 
Emisiune în limba germană 
Campionatul mondial de hand
bal feminin — tineret : România 
— Franța (repriza a Il-a). Trans
misiune directă de la Palatul 
sporturilor șl culturii 
Rezultatele tragerii Loto 
Film pentru copil : Cuore 
Telejurnal
Tribuna experienței Înaintate 
Anchetă socială — Lupta 
Inerția
Film artistic : „Elixirul tinereții". 
Producție a Casei de filme nu
mărul patru

22,05 Oaspeți ai scenelor noastre. Se- 
lecțluni din spectacolul ansamblu
lui de clntece șl dansuri „Liao- 
nln" din R. P. Chineză

22.25 Telejurnal

19,00
19.05
19,30
19.50
20.00

20.35

cu

PROGRAMUL »
17,00 Pe teme economice
17,15 Cîntece populare
17,35 Radar pionieresc
17.55 Ora veselă
13,50 Un festival în Imagini sonore : 

Aspecte de la concursul tinerilor 
Interpret) de muzică ușoară — 
Amara 1977
1 001 de seri
Telejurnal
Tribuna experienței înaintate 
Muzică ușoară contemporană 
Emisiune de știință : Apicultura. 
Tradiție șl continuitate. (Docu
mentar)
Desene animate
.Telex
Blocnotes — informații utilitare 
Concert popular

19.20
19,30
19.50
20,00
20.15

20.45
21,110
21.05
21,25

rămas pentru totdeauna înscrise 
memoria contemporanilor 
angajează încă, puternic, 
omenirii.

O pagină eroică din rezistența 
poporului polonez împotriva fascis
mului este evocată în coproducția 
poiono-sovietică „Salvați orașul" : 
salvarea orașului Cracovia, amenin
țat să fie distrus de ocupanți. Pe 
parcursul celor douăzeci de zile de 
la Începutul anului 1943. în care se 
desfășoară acțiunea, sînt urmărite — 
într-o modalitate apropiață de aceea 
a filmului documentar — principalele 
acțiuni întreprinse pentru salvarea 
importantului centru istoric și cultu
ral al Cracoviei. Regizorul Jan Lom- 
nickj (care a colaborat cu Andrzej 
Szczypiorshi și la scrierea scenariu
lui) a conferit evenimentelor evocate 
tensiunea faptelor de viață înseși, 
operațiile de minare și de deminare 
constituind un suspens prelungit ai 
filmului. Buni actori alcătuiesc distri
buția acestui film cu profund filon 
emoțional (printre ei : Teresa Buzisz- 
Krzyzanowska, Jan 
Aleksander Bielawski,

Krzyzanowski, 
Nina Maslova,

Kiril Arbuzov). în care frumosul 
oraș de pe Vistula devine la rîndu-i 
personaj.

Despre anii războiului este vorba 
și in „Amenințarea", film al regizo
rului Waclau Florkowski, deși ac
țiunea acestei pelicule se desfășoară 
in contemporaneitate. Faptul real 
care a stat la baza peliculei este 
procesul intentat la New York unei 
foste supraveghetoare în „lagărul 
morții" de la Majdanek,, care, pentru 
a-si pierde urma crimelor săvirslte, 
a dobindit prin fals cetățenia ameri
cană, stabilindu-se în Statele Unite. 
Construit ca o permanentă înfruntare 
psihologică, între principalele perso
naje — un rol important revine 
„martorei acuzării", care au trăit coș

marul lagărului de la 
Majdanek — filmul abor
dează o temă gravă și de 
mare actualitate, aceea a 
recrudescențelor fasciste 
în lumea occidentală con
temporană ; pericolul/ 
neofascismului își arată 
colții în zilele procesu

lui, ca o permanentă amenințare. 
Din adîncurile memoriei, secvențele 
de dureroasă amintire petrecute în 
anii războiului revin ca un laitmotiv 
dramatic, cu trimiteri directe șpre 
conștiința contemporaneității.

Cel de-al treilea film al „zilelor", 
realizat într-o modalitate documen-, 
tară sobră și austeră, cu elemente 
șpectaculoase de film polițist, a fost 
„Vieți scurte", și a avut ca punct de 
pornire, de asemenea, fapte auten
tice, petrecute în realitatea post
belică : lichidarea unei bande reac
ționare care acționa în zona munți
lor Tatra, epre sfîrșitul deceniului 
al cincilea. Regizorul Zbignieu Kuz- 
minski (autorul unor filme poloneze 
clasice ca „Cel 5 din strada Barska", 
„Urme tăcute", „Agentul nr. 1") a 
creat un film dens, de tensiune, pe 
„motivul" bine cunoscut al suoer- 
agentulul care, pătrunzind în inte
riorul unei bande, îi provoacă treptat 
distrugerea. Printre protagoniștii a- 
cestei prime coproducții polono- 
slovace : Grzegorz Warchol, Euge- 
nius Kaminski, EIzbieta Czaplinska.

Cele trei zile de film polonez des
fășurate pe ecranele românești acum, 
la sfîrșit de septembrie, au făcut 
încă o dată dovada unei arte anga
jate în dezbaterea unor probleme cu 
rezonanțe de mare actualitate.

Ilustrațiile lui Sandro 
Botticelli la versurile poe
mei dantești sînt. neîn
doielnic. unul dintre cele 
mai convingătoare argu
mente pe care se înteme
iază istoria culturii cînd 
vrea să demonstreze con
tinuitatea unei viziuni fi
lozofice, enunțată in epo
ca de amurg a Evului Me
diu si pe deplin recunos
cută apoi în secolele bi
ruinței renascentiste. Pen
tru că desenele artistului 
din. veacul al XV-lea nu 
au doar înțelesul unui co
mentariu vizual al Come
diei lui Dante, al unei 
tălmăciri intr-un. limbaj 
specific a operei care cu
prindea întregul elan 
spre descoperirea tainice
lor orizonturi ce se cuve
neau cunoscute omului în
setat de adevărurile fun
damentale ale existentei : 
ele circumscriu o recu
noaștere lucidă a unor va
lori. o însușire a gindirii 
artistice, a atitudinii civi
ce. a dramelor copleșitoa
re pe care le definea spi
ritul dantesc si care îsi 
vor afla, in era înnoitoare 
a Renașterii, ecouri ample.

Recenta ediție a dese
nelor lui Botticelli, publi
cată la editura „Meridia
ne". se înfățișează ca un 
semnificativ act de cultu
ră, ce nu se limitează la 
consemnarea unor docu
mente de istorie a artei. 
Datorită studiului de soli
dă erudiție, de subtilă în
țelegere a nuanțelor, a 
contrastelor violente de 
umbre si de lumini pe 
care l-a scris A. E. Ba
consky. acest al 7-lea vo
lum dintr-o colecție ce 
si-a cîstlgat un meritat, 
prestigiu. „Cabinetul de 
stampe", se dovedește a 
ti o importantă contribuție 
românească la dezbaterea 
unei teme adesea puse în 
discuție de istoricii si de 
filozofii culturii din zorile 
epocii moderne. In flăcă
rile infernului dantesc se

mistuia o lume ale cărei 
înțelesuri se proiectaseră 
asupra unui întreg mile
niu de viată a Euronei : 
din luminile lor se va în
chega acea atotcuprinză
toare auroră a cugetului 
omenesc ce se va numi 
Renaștere.

Tdxtul lui Baconsky nu 
tratează raporturile dintre 
poema lui. Dante si dese
nele lui Botticelli ca pe o 
simplă afinitate de tem
perament. Cu date selec
tate dintr-o bibliografie

Călin CĂLIMAN

Perfecționările vizînd mal buna or
ganizare și dezvoltarea învățămin- 
tului românesc, odată cu lărgirea ba
ze) științifice a acestuia, în scopul 
formării și pregătirii complexe a ti
neretului pentru muncă și viață, im
pun firesc și o îmbunătățire continuă 
a conținutului și a formelor concre
te de realizare a activităților de au- 
toperfecționare și de cercetare știin
țifică ale slujitorilor școlii noastre. 
De altminteri, întotdeauna oamenii 
care au ilustrat în chip reprezenta
tiv școala românească — și. după e- 
xemplul lor. mii și mii de învățători 
și profesori, rămași de cele mai mul
te ori anonimi — au considerat ca o 
înaltă datorie patriotică, socială, îm
binarea muncii de la catedră cu cea 
extradidactică.

Astăzi, prin diverse unități de per
fecționare (I.C.P.P.D., CEPEIT, so
cietăți științifice, casa corpului di
dactic, cercuri pedagogice, comisii 
metodice, colective de catedră din 
școli etc) cei mai buni profesori și 
învățători ai noștri îșl concretizează 
rezultatele preocupărilor de autoper- 
fecționare și investigațiilor științifice 
în munca intructiv-educativă pro
prie în lucrări originale și în con
tribuții personale la progresul știin
ței șl al pedagogiei. Totuși, dezidera
tul ca fiecare educator să fie. ln- 
tr-un fel, direct interesat de propria 
perfecționare, ca și de activitatea de 
cercetare în domeniul său de specia
litate este — cum atestă realitatea — 
Încă departe de a fi realizat. Chiar 
discuțiile pe această temă plutesc nu 
arareori in vag, propunerile sînt ab
stracte, fără eficiență practică Ime
diată în munca de la clasă. Cauza a- 
cestui fenomen se află (dincolo de 
Impulsurile interioare, de suficiența, 
rutina și apatia unor cadre didacti
ce) în caracterul inert al unor ma
nifestări din cadrul cercurilor peda
gogice, comisiilor metodice, casei 
corpului didactic, societăților științi
fice. Deși desfășurate intr-un cadru 
instituționalizat, ele nu îngăduie în
totdeauna afirmarea și stimularea, in 
spirit democratic, a unor inițiative 
de autoperfecționare și de creație. 
Manifestările unor 
nisme, care se 
doar prin titlu, 
copii fidele ale ședințelor consiliilor 
profesorale sau 
dice din școli. Se neglijează fixarea 
unor linii de perspectivă, iar activi
tăți stabilite, de regulă, trimestrial 
sau anual, nu constituie verigile unui 
lanț tematic, _ " ' .
să-și propună să abordeze o proble
mă actuală șt de perspectivă. E ne- 

cadruil prielnic oferit de 
privind perfecționarea or- 

acțiuni 
să se 

fiecărei 
potrivit

cesului instructiv-educativ. Se simte 
pe alocuri nevoia unei reale coope
rări intre diferitele organisme meto
dice, cooperare necesară înfăptuirii 
unității de vederi în multiplele pro
bleme ale școlii, ca și evitării para
lelismelor și suprapunerilor păgubi
toare.

In acest context, dezbaterile pe 
anumite teme specifice activității 
unui grup de școli ar trebui îmbi
nate cu informări politice și expu
neri ideologice, informări bibliogra
fice, prezentări ale problematicii unor 
cărți, vizite și excursii cu caracter 
documentar, schimburi de experiență 
ș.a. Printre metodele și procedeele 
implicate în realizarea unor atari 
activități se cuvin a fl luate în sea
mă cele care s-au dovedit a avea

puncte de vedere

asemenea orga- 
deosebesc adeseori 

sînt prea frecvent
ale comisiilor meto-

cu continuitate, care

voie, in 
măsurile 
ganizării invățămîntului, de 
interesante, atractive, care 
adreseze in mod diferențiat 
categorii de cadre didactice, 
tipului și profilului școlilor și potri
vit specificului județului și care, în 
același tim0, să răspundă concret și 
operativ unor cerințe reale ale pro-

un spor de randament : prelegerea, 
dezbaterea seminar, referatul elabo
rat pe bază de chestionare, anche
te și sondaje, demonstrația, experi
mentul pedagogic, analiza activității 
unor cadre didactice. Pentru a-și 
atinge scopurile în virtutea cărora 
au fost create, cercurile pedagogice, 
casa corpului didactic ar trebui să 
devină, în ansamblul activității edu
catorilor, niște .magneți" spirituali 
veritabili, centre de real interes 
pentru toate cadrele didactice. Cer
cul pedagogic, de exemplu, ar putea 
fi prilej de întîlnire și de schimb de 
opinii între profesori și învățători, 
funcționînd ca un adevărat ferment 
stimulator în viața școlilor noastre. 
Or, o formă obișnuită de desfășu
rare a activității de cerc a rămas 
lecția deschisă, devenită nu de pu
ține ori doar un mijloc de etalare a 
calităților „regizorale" ale profeso
rului (învățătorului). Organizarea cu 
regularitate a unor „dezbateri peda
gogice contemporane" pe teme pri
vind practica procesului de educație 
șl tnvățămînt ar trezi, prin însăși 
natura lor, un Indubitabil Interes. 
Evantaiul tematic și problematic al 
discuțiilor l-ar forma problemele ma
jore ale educației comuniste a tine
rei generații, în ordinea lor de ur
gență : introducerea unei perspective 
științifice-pedagogice în activitatea 
practică educațională, combaterea 
formalismului și prevenirea impro
vizației în munca de la catedră, asi
gurarea progresului școlar al tuturor 
elevilor, inițierea educatorilor în ac
tivitatea științifică etc.

La reușita unor asemenea acțiuni, 
o contribuție substanțială și oportună 
not aduce și cadrele didactice din 
invățămîntul superior. Dar deseori 
activitatea acestora pare a fi separa
tă de cea a personalului didactic din 
invățămîntul general și liceal prin- 
tr-o barieră artificială.

Desigur, pledăm aici pentru depă
șirea acțiunilor minore, devenite o- 
bositoare prin formalismul, rutina și 
repetarea mecanică, pledăm pentru 
fantezie, Inventivitate, cunoașterea 
unor necesități reale (de ce nu se 
inițiază sondaje în acest sena?),' 
intr-un cuvînt pentru o activitate 
pornită de la premise științifice. Pe 
lingă faptul că este un autentic la
borator al perfecționării și creației 
pedagogice, casa corpului didactic 
poate atrage mal mult pe învățători 
și profesori la investigații șl cerce
tări personale, însă și la un aport 
mal Însemnat la îmbogățirea vieții 
spirituale locale. Cenaclul literar sau 
artistic al casei corpului didactic, de 
pildă, ar putea organiza cu periodi
citate întîlniri cu publicul larg, pen
tru o confruntare de esență a poten
țialului propriu. Nu mai vorbim de 
elaborarea și ținerea de conferințe, 
redactarea de studii și articole inte
resante, sprijinirea activității cultu- 
ral-artistice de masă ș.» 
locale și editurile ar t 
mai receptive, în acea 
idei, fată de creațiile 
valoare ale corpului di<

Dezvoltarea climatului p. 
toperfecționăril și cercet? 
teoretic asigurată de un ai 
dru organizatoric: societățile 
țifice ale cadrelor didactice, < . 
rostul să contribuie la conjugi 
eforturilor în această direcție, 
fapt însă, unele filiale monopoli
zate" de corpul profesoral universi
tar) Întreprind prea puțin pentru 
încurajarea și îndrumarea muncii de 
cercetare în rindurile profesorilor și 
învățătorilor. Activitatea se rezumă, 
curent, la popularizarea noutăților 
științifice șl culturale șl, bineînțeles, 
la... strîngerea cotizației. Un reviri
ment este pe drept așteptat șl aici.

Există condiții șl posibilități pen
tru a transforma organismele de per
fecționare și de cercetare pedagogică 
în veritabile instrumente de moder
nizare a procesului de educație și 
învățămînt, cu o activitate bogată, 
plină de conținut.

ntiile
"ie 
'e

Prof. Valeriu C. NEȘTIAN
Liceul Industrial nr. 5 lași

pentru a repovesti poema 
lui Dante: artistul veacu
lui a] XV-lea respingea, 
de fapt, deformările in
troduse de mitologiile Re
nașterii, codul interpretă
rilor recente și se adresa 
direct textului dantesc. Se 
reformula astfel o men
talitate artistică : datoare, 
vreme îndelungată, con
cepției potrivit căreia te
ritoriul artelor văzului e 
intru totul separat de a- 
cela al artelor cuvîntului, 
concepția pictorilor, a mi

Botticelli-ilustrator

critică bogată, îndelung 
cumpănite, analizate si 
comparate între ele. stu
diul tipărit la ..Meridia
ne" demonstrează nu doar 
înrudirea dintre două 
mari personalități, ci între 
reprezentanții de seamă a 
două epoci. încadrată fi
resc. argumentat. într-o 
tendință generală de re
evaluare a operei lui Dante 
(tendință oe s-a produs în 
plină eră renascentistă), 
ilustrația botticelliană răs
punde — dovedește Ba
consky — unor întrebări 
pe care omenirea si le pu
sese cu aproape două sute 
de ani mai devreme.

Autorul studiului refu
ză ’ sistematic efectele 
spectaculoase; el caută 
formulările cele mal pre
cise, capabile să lumine
ze clar contururile pro
blemei. O demonstrație ce 
se cuvine reținută este 
aceea ce relevă modalită
țile folosite de Botticelli

niaturiștilor se Întorcea 
spre vechile izvoare ale 
gindirii artistice a Anti
chității. Umanismul re
nascentist, acea viziune 
ce se întregea prin largi
le punți clădite între vre
murile moderne și cele 
ale începuturilor artei, își 
află în arta lui Botticelli 
un convingător exemplu.

De altminteri, textul 
unul eseu, consacrat de 
Baconsky, acum cîțiva ani, 
artei botticelliene, în în
tregul ei, fundamenta a- 
ceeași concepție dialecti
că, legînd între ele pe
rioade diferite ale istoriei 
culturii, descoperindu-le 
temeiurile comune ale 
gîndirii, urmărind modul 
specific în care se edifica 
interpretarea lumii, de
terminările istorice. Sen
timentul continuității is
toriei umanității, al per
manenței idealurilor ei de 
cunoaștere, de construc
ție, afirmarea valorilor se

deslușesc astfel într-una 
dintre cele mai evidente 
pilde puse la îndemînă de 
arta epocii Renașterii.

Teza lui Baconsky se 
deosebește fn chip sensi
bil de alte interpretări 
fundamentale ale feno
menului artistic al Re
nașterii. Specificul aces
tui fenomen, demonstrea
ză exegetul român, nu 
trebuie căutat atît în in
troducerea unor noi teme, 
cit in modelarea înnoitoa
re a tradițiilor artistice de 
pină atunci. Sau, în vor
bele unui mare cărturar 
român, P. P. Negul eseu, 
..adevărata înnoire stă, în 
primul rind, în CUM, în 
formele de expresie ale 
unor realități culturale și 
umane ce străbat epocile 
istorice".

Sub acest raport, textul 
lui A. E. Baconsky impu
ne, din nou, o personali
tate de seamă a culturii 
contemporane, un om care 
căuta cu pasiune adevă
rurile esențiale ale isto
riei culturii universale. Și 
poate se desprinde de aici 
și un îndemn pentru edi
turile noastre de a medi
ta la posibilitatea unei e- 
diții a Divinei Comedii 
(care beneficiază, astăzi, 
de cîteva excelente tradu
ceri in românește), înso
țită de minunatele ilus
trații botticelliene. Așa 
cum, în urmă cu o jumă
tate de secol, a apărut 
tălmăcirea, devenită cla
sică. a lui Coșbuc.

Oricum, volumul tipărit 
de „Meridiane" se înscrie, 
și prin valoarea studiului 
iul Baconsky, și prin ca
litatea reproducerilor, și 
prin acuratețea culegerii 
textului, și prin sobrieta
tea elegantă a machetei 
și a tehnoredactării, prin
tre cărțile vrednice de 
laudă apărute la noi în 
ultima vreme.
Dan GRIGORESCU

cinema
• 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- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,45; 15,45; 18; 
20,15.
• Făgădulala
11,15; 13,30; 16; 
TIV AL — 8,30
18,15; 20,45, _______ ___  ...
13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA 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 eu trei peceți :
FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9; 12.30; 16; 19,30,
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
GLORIA — 9; 12,30; 16: 19,30.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11,15;

favorit — 9 
18,15; 20,30, FES- 
10,45; 13,15; 15,45 

SCALA — 8,30; 11

13, Odlseu șl stelele — 18; 18; 20 : 
DOINA.
• Hercule tn centrul pămtntului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,30,1a 
grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, PARC-HOTEL —
19, GRĂDINA TITAN — 19.
• „Hindenburg" : EXCELSIOR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIORIȚA
— 9; 11,45: 14,30: 17,15; 20, GRA
DINA MOȘILOR
• Unde Înfloresc crinii : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20, la grădină — 19,
• O noapte
— 9; 11; 13;
• Spaniole 
CENI — io;
• Nora î FLACĂRA 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Adevărata glorie I TOMIS

furtunoasă t BUCEGI 
16; 18; 20.
la Paris : COTRO- 
12; 14; 16; 18; 20.

0,15; 11,30;

I; 12; 16; 19, la grădini — 19,30, 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Accident : FLOREASCA 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru : 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 
dină — 18,30, VICTORIA 
16; 19.
• Dacii s PACEA — 18;
• Necunoscutul din
ARTA - 9; 11,45; 14,30;
la grădină — 19, LIRA — ... .
18; 20,15, la grădină — 19.
e Podul fetelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Epidemia: VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Povestea dragostei 1 COSMOS 
— 15,45; 18; 20.
• Străina : MUNCA — 9,30; 12,30; 
15,45; 19,15, FERENTARI — 10; 15; 
18,30.
• Soarele alb al pustiului : 
POPULAR — 15.45; 18; 20.
• Prețul vieții : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Frații mei, păsări călătoare l 
GRĂDINA BUCEGI — 19.

- »;
AURORA —

20, la gră- 
— 9; 12;

18; so. 
noapte : 

17,15; 20, 
10; 15,30;

■

Casa de cultură din Oradea Foto : Gh. Vințilă
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Vremea in luna octombrie
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, în luna octombrie tempe
ratura medie lunară va fi puțin 
peste normă. Intervale maț călduroa
se în această .lună vor fi in prima și 
ultima decadă, iar răcirile mai per
sistente se prevăd în unele zile din 
a doua decadă, cînd condițiile atmos
ferice vor fi favorabile producerii 
brumei. Precipitațiile vor fi peste 
normă in nordul țării ți sub aceasta 
in zonele din sud.

între 1—6 octombrie, vremea va fi 
relativ frumoasă, cu cer variabil. 
Izolat va ploua. Vlntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile vor 
fi în creștere, minimele variind între 
2 și 12 grade, izolat mal coborîte, iar 
maximele Intre 12 și 22 grade, local 
maj ridicate in sudul țării. Se va 
produce ceață locală.

între 7—11 octombrie, vremea va fi 
în general caldă, iar cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse. Vlntul va 
prezenta intensificări de scurtă du
rată, predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 4 șl 14 grade, iar maximele 
între 14—22 grade, local mai ridicate 
în sudul țării. Dimineața se va pro
duce ceață locală.

In zilele de 12—16 octombrie, cerul 
va fi temporar noros ți vor cădea

ploi care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări elec
trice, în cea mal mare parte a țării. 
Vlntul va sufla moderat, cu intensi
ficări locale. Temperaturile minime 
vor varia între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 12 
și 22 grade.

Intre 17—21 octombrie, vremea se 
va răci, îndeosebi în nord-estul țării. 
Cerul va fi schimbător șl vor cădea 
ploi locale, mal ales în jumătatea de 
vest a țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, 
izolat mai coborîte, iar maximele 
între 10 și 20 grade, local mai ridi
cate. Pe alocuri se va produce brumă.

In perioada 22—26 octombrie, ce
rul va fi temporar noros șl vor cădea 
ploi locale. Vlntul va sufla moderat 
și va predomina din sud. Tempera
turile minime vor oscila între 2 și 
12 grade, iar maximele între 14 șl 24 
grade, local mal ridicate. Pe alocuri, 
în nordul țării va produce bru
mă la începutul intervalului.

Ultimele zile ale lunii vor fl în 
general calde, cu cer variabil. Izolat 
va ploua, mai ales în nord. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar maximele între 
16 și 28 grade, Izolat mal ridicate.

(Agerpres)

• Ochii Shlvanel > GRADINA 
FLACĂRA — 19.
• Cidul : GRADINA UNIREA — 
19.

teatre
• A.R.I.A. (la studioul de con
certe al Radlotelevizlunli) : Con
cert extraordinar susținut de Or
chestra de Instrumente naționale a 
Radiodifuziunii chineze — 20.
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al IlI-lea — 
19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Destine — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic dedicat „Zilei Internaționale 
a muzicii". Dirijor : Serge Baudo 
(Franța). Solist : Dan Atanasiu 
— 20.
• Opera Română (spectacol cedat 
pentru uzinei» „Electronica" șl

Fabrica de confecții București) i 
Dragoste șl jertfă (premieră) — 
19.
• Teatrul de comedia : Plicul — 
19,30.
• Teatrul Mic : Recital i Leopol- 
dina Bălănuță șl Anda Călugă
ream! — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Giuleștl : Regele Ioan
— 19,30, (la Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii aces
tui pămint — 11.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) s, 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18 30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor șl Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
Fata babei șl fata moșneagului
— 17.

19.
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întilnire la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășii Iosif Banc 

și Ștefan Andrei, membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., s-au întîlnit 
cu delegația Partidului Comunist 
Portughez condusă de tovarășul Oc
tavio Pato, membru al Comisiei Po
litice, secretar al C.C. al P. C. Por
tughez. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., tace o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Au participat tovarășii Constantin

Semnarea unui program de colaborare româno-sirian
Joi la amiază a fost semnat la 

București Programul de colaborare 
Intre Asociația de prietenie Româ- 
nia-Siria și Asociația de prietenie 
SirU.-Românla pe anii 1977—1978.

Documentul a fost semnat de pre
ședinții celor două asociații. Emil 
Drăglnescu. membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al P.C.R.,

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

Campionatele europene de volei CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL JUNIOARE

Azi, România — FranțaVoleibaliștii noștri au mai făcut 
un pus spre... podium

are alcătuim delegația 
•ntă la „europenele" de 

zilele acestea de Fln- 
rt. tehnicieni, repre- 

tlel noastre de spe- 
- Încercăm, ince- 

TTT satisfacție lesne de
-l- -ste cocul Psihologicmțiel să n start de tnfrlngerea 
glel nu-ajjjtilor Italieni, băle,ii 

n /Ornat, de la meci la meci,
to Jntijjroane de cunoscuta si re
cii,. mțV- lor valoare internațională,
au Învins mereu 
(cu 3—-0 si 3—1), 
reușind oină la 
urmă să-si atingă 
primul obiectiv cu 
care au plecat 
de-acasă : califi
carea in semifinalele competiției con
tinentale. programate pentru slmbătă 
după-amiază (au ocupat locul I în 
grupă, urmați de Ungaria ; iar în 
cealaltă grupă primele două locuri 
le-au ocupat U.R.S.S. si Polonia).

Judecind după valoarea adversari
lor. după emoțiile noastre si chiar 
după desfășurarea în sine a jocului, 
putem spune fără teama de a greși 
că pragul spre semifinale a fost tre
cut prin victoria de miercuri asupra 
reprezentativei ungare : 3—1. A fost 
prima partidă (dună cele trei din 
turneul polonez și alte trei susținute 
aid. la „europene") in care Udiș- 
ieanu. Tuiovan, Arbuzov, Pop, Du- 
mănoiu, Chiș (și înlocuitorii lor : 
Țerbea, Gîrleanu. Ionescu) au evo
luat așa cum doream noi și cum 
doreau și ei. firește, etalînd fru
moase calități tehnico-tactice șl un 
considerabil potential fizic. în legă
tură cu acest meci, pe care toată 
lumea l-a tratat drept derbiul gru
pei. trebuie evidențiată în primul 
rînd superioritatea tactică a repre
zentativei noastre, care de data 
aceasta a pregătit întîlnirea șl a ju
cat apoi mai gîndit decît arătase

CORESPONDENTA 
DIN HELSINKI

TENIS: întrecerile pentru titlurile naționale
Pe terenurile clubului sportiv „Pro

gresul" din Capitală au continuat joi 
campionatele naționale de tenis. în 
proba de simplu masculin, Tr. Marcu 
l-a Învins cu 6—4, 3—6, 4—6, 6—4,
6— 2 pe M. Mîrza. Alte rezultate : D. 
Hărădău — B. Almăjan 6—4, 6—3,
7— 5 ; S. Mureșan — Oct. Vîlcioiu 
6—1, 6—3, 9—7 ; A. Dîrzu — C. Po- 
povici 6—3, 6—2, 5—7, 4—6, 6—1. In 
urma acestor rezultate, pentru tur
neul final s-au calificat patru jucă-

rtL: D. Hărădău, S. Mureșan, A. 
r

DE LA
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viată pentru luna 
septembrie 1977 au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere :

1) M.K.Q.i 2) Q.V.M.î 3)
Z.A.W.; 4) R.W.D.; 5) X.U.H. j 
8) UJ.O.î 7) R.CZ.i 8) V.M.L.

La tragerea de amortizare 
specială a asigurărilor de via
tă au ieșit următoarele cinci 
combinații de litere :

Tragere specială LOTO după o nouă 
formulă tehnică

La 4 octombrie va avea loc pri
ma tragere specială LOTO din 
acest an după o nouă formulă teh
nică. Tragerea constă din 8 extra
geri repartizate pe 3 faze : prima 
cuprinde două extrageri — efectu
ate în continuare — fiecare de cite 
9 numere, a doua — suplimentară 
— cuprinde 3 extrageri — efectu
ate separat — fiecare de cite 7 
numere, iar a treia — specială — 
este formată din 3 extrageri — e- 
fectuate separat — fiecare de cite 
12 numere. Se extrag în total 75' 
numere.

Drăgan, Ghizela Vass, membri al 
C.C. al P.C.R., precum și tovarășii 
Americo Leal. Aboim Ingles, membri 
ai C.C. al P.C. Portughez.

In timpul discuției, desfășurată în-, 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
avut loc un schimb de informații 
privind activitatea celor două parti
de, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

vlceprlm-mlnlstru al guvernului, șl 
Youssuf Al-Assad. membru al Co
mandamentului regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria.

La semnare au fost prezentl Wa
lid Al Moualem. ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

pînă atunci. Tehnldenll noștri — 
George Eremla și Constantin Ben- 
geanu — care urmăriseră cu creionul 
în mînă jocurile anterioare ale for
mației ungare, au prezentat băieților 
un plan cu soluții eficace pentru 
orice acțiune a „bombardierului" 
Buzek, aflat în mare formă. Iar, pe 
teren, băieții au desenat, prin miș
carea lor și a balonului, exad figu
rile geometrice văzute Pe caietele 
antrenorilor. Blocaje prompte, pre
luări sigtine si servicii eficace au 

fost îmbinate cu 
atacuri înșelătoare 
sau necruțătoare 
și : 15—5 în pri
mul set. 15—9 în 
al doilea (deși ad
versarii conduse

seră cu 7—1). 10—15 în al treilea 
(„prețul" unei deconectări, premature) 
și 15—7 în al patrulea.

„Un singur om nu poate lupta îm
potriva unei echipe" — își intitula 
cronica a doua zi. joi. marele coti
dian finlandez „Helsingin Sanomat", 
care sublinia apoi : „tactica români
lor a fost mal bună, fiindcă și echipa 
lor, în totalitate, este mai bună. 
Smeciurile lui Tutovan îl plasează pe 
acesta printre cei mai buni trăgători 
din lume, iar Udlșteanu si Dumănoiu 
îl secundează cu succes ; jucătorii de 
rezervă, cînd intră, ajută efectiv 
echipa".

Ieri, formația noastră masculină a 
jucat în compania Finlandei, care 
debutase foarte bine în competiție, 
dar pe care dificultatea turneului a 
uzat-o și a aruncat-o în final pe ul
timul loc în grupă. Voleibaliștii 
noștri au învins cu 3—0.

în semifinalele turneului masculin 
se întîlnesc : România — Polonia și 
U.R.S.S. — Ungaria. în semifinalele 
turneului feminin s-au calificat echi
pele U.R.S.S., R. D. Germane. Unga
riei și Poloniei. Aseară, echipa noastră 
feminină a întrecut Olanda cu 3—2.

G. M1TRO1

Dîrzu și Tr. Marcu, care vor juca 
fiecare cu fiecare. Turneul feminin 
va reuni următoarele jucătoare : Flo
rența Mihai, Mariana Simionescu, 
Maria Romanov și Gabriela Dinu. 
Rezultate înregistrate în prelimina
riile competiției feminine : Florența 
Mihai — Simona Nunweiller 6—4, 
6—3 ; Mariana Simionescu — Lucia 
Românov 6—1, 6—4 ; Maria Romanov 
— Elena Trifu 6—4. 3—6. 7—6. Jocu
rile turneelor finale încep astăzi de 
la ora 13.00.

ADAS
1) T.I.F.; 2) K.V.X.; 3) A.B.Q.; 

4) D.V.W. î 5) W.W.B.

Toți asiguratil cărora le-au ie
șit una sau mai multe din a- 
ceste combinații de litere înscri
se în polițele lor urmează să 
șe adreseze unităților ADAS 
pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite. •

Pentru a participa si la ur
mătoarele trageri lunare de a- 
mortizare este necesar ca asisu- 
ratii să achite primele de asigu
rare la termenele stabilite.

Se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 100", excursii în 
U.R.S.S., R.P. Polonă. Franța (Pa
ris — Valea Loirei), precum șl ciș- 
tiguri în bani — fixe și variabile. 
Se acordă 21 categorii de ciștiguri.

Menționăm că la faza a Il-a — 
suplimentară — câștigurile se su
portă din fondul special al siste
mului.

Participarea se face pe bilete de 
5 și 15 lei varianta simplă — achi
tată fie integral, fie în proporție 
de 25 la sută, biletele de 15 lei 
participînd la toate extragerile.

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-chineză au organizat, joi, în 
saloanele hotelului Athenăe Palace, 
un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-mlnistru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nlcolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății, Haralamble Alexa, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le. secretar al Consiliului politic su
perior al armatei, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii

Federației române de specialitate, 
in semn de recunoaștere a meritelor 
pe tărimul dezvoltării handbalului 
in rîndurile tineretului, 1 s-a încre
dințat organizarea primului campio
nat mondial pentru junioare (Spor
tive născute în anul 1958 și mai 
tinere). Acum, pregătirile s-au În
cheiat at.lt în Capitală, dt șl la Bra
șov și Ploiești, cele trei orașe care 
vor găzdui faza preliminară a com
petiției ; totul a fost pus la punct da 
organizatorii federali și cei locali, 
astfel ca echipelor reprezentative de 
junioare din 14 țări să li se creeze 
condiții bune tn Întrecerea sportivă 
pentru titlul mondial.

Astăzi, la Palatul sporturilor și 
culturii din București, după festivi
tatea de deschidere de la ora 18, vor 
avea loc primele trei meciuri din 
grupele B și C, astfel : ora 16,45, 
Austria — Ungaria ; ora 18, Româ
nia — Franța ; ora 19,15, Polonia —
R. F. Germania. La Brașov, de la 
ora 18, R. D. Germană — Danemar
ca ; iar la Ploiești de la ora 16,45,

„DACIADA" - competiție pentru toți
In județul Neamț, sportul sătesc marchează un reviriment, dar 
activitatea consiliilor comunale pentru educație fizică și sport - 
încă sporadică și unilaterală - trebuie mai mult îndrumată și 

sprijinită
..Este în afară de orice Îndoială că 

înființarea, cu câteva luni In urmă, 
a consiliilor comunale pentru educa
ție fizică și sport a determinat și în 
județul Neamț o substanțială îmbu
nătățire a activității sportive la sate 
— ne spunea deunăzi tovarășul 
I. Balchîza. prim-vicepresedlntele
C. J.E.F.S. La ora actuală avem con
stituite 70 de asemenea consilii spor
tive comunale. Chiar de la început, 
membrii acestora s-au arătat pre
ocupați. în majoritate, de inițierea 
unor acțiuni sportive cuprinzătoare, 
variate, ce s-au bucurat de larga 
participare a sătenilor. In special a 
tinerilor. Cu un interes deosebit au 
fost si sînt primite întrecerile din ca
drul „Daciadei". în rîndul comune
lor fruntașe pe linie sportivă, inter
locutorul nostru a menționat Borlesti. 
Podoleni. Hangu, Săbăoani. Băltă- 
tești etc.

Un prim popas la Podoleni. comu
nă care numără circa 6 000 de locui
tori. Practic, aici există două baze 
sportive, fiecare amplasată Intr-o 
altă parte a comunei, ceea ce este, 
desigur, un avantaj pentru amatorii 
de sport în orele libere, mai ales la 
sfirșit de săptămînă. localnicii — 
elevi, cooperatori agricoli, angajați la 
unitățile economice din comună 
(S.M.A., I.A.S.. ferma piscicolă,
D. G.R.S.) sau la întreprinderi din 
Piatra Neamț (unde fac naveta) — 
participă, cu o anumită regularitate, 
la diferite întreceri, organizate de 
asociația sportivă comunală. în 
această zonă a județului, foarte atrac
tive. bucurîndu-se de multă popu
laritate, sînt competițiile polisportive 
găzduite, prin rotație, de comunele 
Podoleni, Zănești și Costișa. De fie
care dată, cu ocazia organizării unor 
astfel de derbluri locale (și în această 
vară au fost trei asemenea compe
tiții). programele sportive din cadrul 
„Daciadei" se îmbină cu dife
rite manifestări cultural-artistice de 
masă. La Podoleni există, de fapt, o 
mai veche tradiție sportivă, la unele 
sporturi (fotbal, volei, șah. tenis 
etc.), echipele comunei numărîndu-se 
printre fruntașe pe plan județean. 
Directorul școlii generale de 10 ani, 
Gh. Ursache — el însuși un animator 
al sportului — se arăta încrezător 
in „recolta" ce ar putea-o da clasele 
cu profil de atletism care funcțio
nează aici. „Sîntem optimiști în ten
tativa noastră — ne mărturisea ti- 
nărul profesor de educație fizică Mi
hai Pintilie — si pentru faptul că una 
dintre canotoarele fruntașe ale tării. 
Felicia Afrăsiloaie (n.n. — medaliată 
la Jocurile Olimpice de la Montreal), 
este originară din Podoleni...".

Următorul popas — la Borlesti. co
mună (10 000 de locuitori) căreia, ca 
o recunoaștere a fructuoasei activi

st Educației Socialiste, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
membri ai ambasadei.

In timpul cocteilului, președintele 
Asociației de prietenie româno-chine- 
ză. Ion Popescu-Puțuri, și ambasado
rul R.P. Chineze la București au vor
bit despre semnificația zilei aniver
sate și au toastat In sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășului Hua Kuo-fen, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, de soli
daritate militantă și colaborare pe 
multiple planuri dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Cu același prilej, la cinematogra
ful „Efori6“ a fost prezentat un 
spectacol de gală cu filmul „Detașa
mentul roșu de femei", producție a 
studiourilor din R.P. Chineză.

U.R.S.S. — Congo și apoi Olanda — 
Cehoslovacia.

Cele 15 junioare din lotul Româ
niei, pe care spectatorii bucureștenl 
Ie vor vedea jucînd astăzi și în zilele 
următoare, au fost selecționate de la 
nouă echipe din șapte orașe — Bucu
rești, Hunedoara, Tîrgu Mureș, Bra
șov, Iași, Sf. Gheorghe și Timișoara. 
In formația de bază vor juca cu 
multă probabilitate : Angela Ciobotă 
(Tg. Mureș), Haldun Janesch și 
Hedda Rhein (ambele din Brașov), 
Angola A vădanei (Iași), Marla TB- 
rBk (Sf. Gheorghe), Ana Maria Ră- 
ducu, Cristina Weber și Gheorghița 
Mălai (toate trei de la Rapid Bucu
rești).

*
Meciurile campionatului mondial 

vor fi conduse de arbitri interna
ționali. Cei 18 „cavaleri ai fluieru
lui". desemnați la Întrecerile care în
cep azi, reprezintă următoarele țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Iu
goslavia, Olanda și România.

tătl sportive desfășurate, tn deplină 
colaborare, de forurile împuternicite 
cu această răspundere, i s-a încre
dințat găzduirea întrecerilor inaugu
rale pe județ ale „Daciadei". 
Sportul reprezentativ pentru Borlesti 
este trînta. în cadrul căminului cul
tural funcționează de cîțiva ani, cu 
foarte bune rezultate, un centru de 
inițiere si pregătire. Interesul tine
rilor ce-1 frecventează (în majoritate 
cooperatori agricoli) si pasiunea spe
cialiștilor ce-i îndrumă fac ca, de re
gulă, campionii județului Neamț să 
provină de la Borlești. Mai mult, 
spre meritul responsabililor sportului 
local, din Borlești s-au ridicat si unii 
campioni naționali. Primarul comu
nei. C. Apetrei, cunoaște bine reali
zările si preocupările consiliului spor
tiv comunal. Ne spune : „Fără a în
semna că am făcut totul, activitatea 
sportivă are la noi frumoase rezul
tate și perspective. Nu de mult, 
în comitetul comunal de partid 
am analizat problemele sportului, 
activitatea consiliului sportiv. Și pot 
afirma că, tn bună parte, am realizat 
ceea ce ani stabilit. Este vorba de 
extinderea pctivitătll sportive de 
masă si în cele cinci sate componente 
ale comunei (la Ruseni s-a amenajat 
un teren nou), de completarea bazei 
sportive din Borlești (o pistă de 
popice, vestiare pentru sportivi etc.), 
de dezvoltarea si mal buna organi
zare a centrului de trlntă. de reali
zarea, tn cadrul „Daciadei", la cămi
nul cultural, a mai multor manifes
tări recreativ-educative".

La Hangu, așezare de munte situa
tă la vărsarea rîului cu același nume 
în lacul de la Bicaz, pasiunea local
nicilor pentru sport se observă chiar 
la intrarea în comună : privirii îi 
apare, în prim plan, frumoasa bază 
sportivă a școlii generale de 10 ani. 
Din cele relatate de profesorul 
V. Gheorghieș, președintele consiliu
lui comunal pentru educație fizică și 
sport — și confirmate de prima
rul comunei. M. Amarinei. și de 
secretarul adjunct al comitetului co
munal de partid, N. Caia — rezul
tă că ad există o bună activitate 
sportivă. Elevii și alti tineri din 
Hangu (avîndu-i în mijloc, dese
ori, chiar... pe interlocutorii noștri 
aci menționați) se întrec, în timpul 
liber, în pasionante partide de tenis, 
volei, șah, pe pista de alergări sau 
aruncări. „Daciada", manifestare de 
interes national, creează o puternică 
emulație si pentru organizatorii spor
tului de la Hangu. O atestă, între al
tele. grija gospodarilor comunei de a 
include în rîndul preocupărilor prio
ritare (la propunerile făcute de cetă
țeni în sesiunea consiliului popular 
comunal) si realizarea unor obiective

Cronica zilei
Joi a sosit ia București ministrul 

de interne al Italiei, Francesco Cos- 
siga, care face o vizită în tara noas
tră. In aceeași zi. tovarășul Teodor 
Coman, ministrul de interne al Re
publicii Socialiste România, a avut 
convorbiri cu ministrul de interne 
italian, în cursul cărora au fost dis
cutate unele probleme de interes 
reciproc. •

★
Joi a sosit la București Sin In Ha, 

noul ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene în Republica So
cialistă România.

★
Cu prilejul Zilei Armatei populare 

ungare, atașatul militar și aero al
R. P. Ungare la București, colonel 
Jozsef Lukacs, a oferit joi un cocteil. 
Au participat general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunot al ministrului apă
rării naționale, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale.

Erau prezentl atașați militari acre
ditați în tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Cipru, Institutul român pen
tru relațiile cultura a cu străinătatea 
a organizat, joi după-amiază. în Ca
pitală. o manifestare culturală. Au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură si artă, un numeros public, 
în cadrul manifestării. scriitorul 
loan Grigorescu a împărtășit impre
sii de călătorie din această tară.

★ •
Joi s-au deschis la București lu

crările celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale a societății de cadre medii 
sanitare, importantă manifestare ști
ințifică organizată sub egida Uniunii 
societăților de stiinte medicale. Cei 
peste 600 de participanti din toate 
județele tării și invitați de peste ho
tare vor dezbate timp de două zile 
o serie de probleme actuale privind 
profilaxia. îngrijirea si recuperarea 
bolnavilor de afecțiuni cronice cu 
largă răsplndire.

★
La Bacău a Început, joi, cea de-a 

IV-a ediție a „Festivalului literar- 
artlstic — George Bacovia". Manifes
tările au fost deschise de tovarășul 
Gheorghe Roșu, prlm-secretar al co
mitetului județean de partid. Bucu
rîndu-se de participarea unor perso
nalități de frunte ale vieții culturale 
românești, festivalul programează o 
gamă largă de manifestări literare șl 
artistice ,

(Agerpres)

care să determine lărgirea si îmbu
nătățirea activității sportive : ame
najarea de noi terenuri simple si a 
unei săli de sport.

Sînt, desigur, si alte exemple care 
ar putea reflecta munca, bunele re
zultate de pînă acum ale consiliilor 
comunale pentru educație fizică și 
sport din județul Neamț. Oprindu-ne 
însă la cele de mai sus, vom mai con
semna că, nu de puține ori, chiar în 
activitatea unor astfel de colective se 
manifestă delăsare, automultumire, 
unilateralitate în rezolvarea proble
melor cu care este confruntat sportul 
local. Nimic de zis, „Daciada" a găsit 
ecou tn aceste comune (ca si în al
tele) încă de la început. Dar entu
ziasmul organizării primelor Între
ceri a scăzut încetul cu încetul. La 
Podoleni, de pildă, eforturile activiș
tilor sportivi se concentrează cam 
prea mult asupra echipei de fotbal, 
care activează în campionatul jude
țean. Să nu fi avut timp toată vara 
nici imul dintre ei pentru a vedea 
măcar că terenurile de sport din in
cinta scolii (chiar în centrul comunei, 
lingă căminul cultural si vizavi de 
consiliul popular !) sint acoperite de 
buruieni ? La căminul cultural, ma
nifestările cu caracter sportiv sînt 
„pasăre rară". Filme de popularizare, 
de educație sportivă n-au apărut nici
odată oe ecranul sălii. Cît privește 
noua sală de festivități, destinația ei 
oare să rămînă aproape in exclusi
vitate... nunțile si balurile, deși — 
cum recunoștea secretarul comitetu
lui comunal U.T.C.. Radu Vasile — 
sala respectivă ar putea si ar 
trebui să devină gazdă primitoare și 
pentru acțiuni cu caracter sportiv.

în încheierea acestor însemnări, 
vrem să subliniem un adevăr verifi
cat de fiecare dată : la baza succese
lor pe tărîm sportiv (dar și antidot 
pentru eliminarea răminerilor în 
urmă) stau deopotrivă crearea unui 
cadru de exigență, de responsabili
tate sporită și permanentă, colabora
rea tuturor factorilor cu responsabi
lități în domeniul educației fizice și 
sportului. Ca peste tot în țară, tn 
județul Neamț activitatea sportivă 
din mediul rural are posibilitatea să 
se dezvolte continuu. Competiția na
țională „Daciada". concepută și orga
nizată în concordanță cu prevederile 
programului de dezvoltare a mișcării 
sportive adoptat de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. oferă 
în acest sens cadrul cel mai pro
pice pentru asigurarea dezvoltării in
tense și multilaterale a educației fi
zice și sportului, atragerea întregu
lui tineret, a tuturor oamenilor mun
cii la practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, sportului și turismului.

Ion DUM1TR1U

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII BOTSWANA

Excelenței Sale Sir SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

GABERONES
Cea de-a XI-a aniversare a proclamării independenței Republicii 

Botswana îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, in numele poporului ro
mân și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate șl fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului botswanez prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica Botswana se vor dezvolta tn viitor tn in
teresul popoarelor noastre, al lichidării definitive a colonialismului șl abo
lirii politicii de apartheid și discriminare rasială de pe continentul african, 
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Poporul Republicii Botswana săr
bătorește astăzi împlinirea a 11 ani 
de la proclamarea independentei. Si
tuată însud-estul Africii, Botswana 
se numără printre statele cu cea mai 
scăzută densitate a populației de pe 
continent. Pe un teritoriu de 600 372 
kmn trăiesc aproximativ 700 000 de 
locuitori, care se Îndeletnicesc în 
cea mai mare parte cu creșterea 
vitelor. în subsolul tării se găsesc 
bogate rezerve de aur. cărbune, 
magneziu, cupru si diamante. Zăcă
mintele dlamantifere date în ex
ploatare acum sase ani. sînt soco
tite printre cele mal importante din 
lume ; numai tn 1976 s-a obtlnut o 
producție de 2 350 000 carate.

Pentru a Înlătura greaua moște
nire a trecutului de dominație co
lonială. guvernul Botswanel a 
elaborat un plan de cinci ani care

TELEGRAME EXTERNE
O cuvîntare a președintelui 

Iosip Broz Tito
BELGRAD 29 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul la Zagreb. în cadrul sesiu
nii speciale a C.C. al U.C. din Croa
ția, Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
subliniat rolul partidului comuniști
lor în mobilizarea întregului popor 
în lupta de eliberare națională si în 
edificarea noii societăți. „Dacă în 
cei peste 30 de ani de după război 
nu am fi fost atît de uniți, nu am 
fi construit socialismul si nu am fi 
înregistrat rezultate importante — a 
spus vorbitorul — nu ne-am fi bu

Fidel Castro despre evoluția relațiilor 
cubanezo-americane

HAVANA 29 (Agerpres). — La Ha
vana s-au încheiat lucrările primu
lui Congres al Comitetelor de Apă
rare a Revoluției din Republica Cu
ba, la care au luat parte peste 3 000 
de delegați din întreaga tară, pre
cum și invitați de peste hotare. Din 
România a participat o delegație a 
Frontului Unității Socialiste, condu
să de Vasile Potop, membru al Con
siliului National al F.U.S.

La festivitatea de închidere a lu
crărilor a luat cuvintul Fidel Cas
tro. prlm-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului 
de Stat si al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, care a subliniat 
importanța activității organizației în 
sectoarele sănătății publice, tnvătă- 
mîntului. economiei. în procesul de 
lnstitutionalizare și de creare a or
ganismelor puterii populare.

Referlndu-se la unele probleme 
ale politicii externe, vorbitorul a a-

Perspectivele economiei egiptene 
expuse de președintele Anwar El Sadat

CAIRO 29 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc o ședință comună a C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe și a 
Adunării Poporului, desfășurată sub 
conducerea președintelui Anwar El 
Sadat și consacrată celei de-a Vlî-a 
comemorări a morții fostului pre
ședinte Gamal Abdel Nasser. Luînd 
cuvîntul, Anwar El Sadat a adus un 
omagiu fostului președinte și a sub
liniat semnificația revoluției de la 
23 iulie 1952.

Abordînd unele probleme interne 
actuale, vorbitorul a estimat că eco
nomia egipteană a depășit perioada 
critică și că pînă tn anul 1980 si
tuația economică va fi redresată. 
Sadat a arătat că venitul anual rea
lizat din exploatarea Canalului Suez 
și a zăcămintelor de petrol se ci
frează la 500 milioane lire egipte

Poziția P.C. Portughez față de actualele 
probleme din țară

LISABONA 29 (Agerpres). — Al
varo Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, a 
luat cuvîntul la televiziunea portu
gheză în cadrul unei mese rotunde. 
Informează agenția A.N.O.P., prezen- 
tînd poziția partidului în probleme 
actuale ale situației din țară. Parti
dul comunist, a declarat el, se pro
nunță pentru un guvern constituit în 
baza unei platforme comune, preci- 
zind că acest guvern nu trebuie să 
fie tn mod necesar un cabinet de 
coaliție. în orice caz, a arătat vorbi

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Își propune valorificarea bogățiilor 
subsolului si în primul rind a dia
mantelor. crearea bazelor unei in
dustrii proprii. Printre principalele 
obiective pe plan economic se nu
mără : construirea unei fabrici de 
sodă si a uneia de carne, extinde
rea principalei termocentrale din ț 
tară, punerea în funcțiune a liniei l 
electrice de Înaltă tensiune — Se- 
lebi — Pikwe — Orapa.

Animat de sentimente de solida- I 
ritate cu lupta popoarelor Africii 
pentru consolidarea independenței, 
poporul român urmărește cu Inte
res eforturile depuse de poporul 
Botswanei pentru dezvoltarea eco- I 
nomică si 6ocială. între Republica 
Socialistă România si Republica 
Botswana s-au statornicit relații de 
prietenie si colaborare, care se dez
voltă în interesul ambelor țări, al 
păcii si înțelegerii Internationale.

curat de prestigiul de care ne bucu
răm astăzi în lume".

In partea cuvîntăril consacrată si
tuației Internationale. Iosip Broz Ti
to s-a referit. între altele, la anumi
te conflicte existente în Africa Intre 
țări nealiniate, arătînd că ele slnt 
atitate din exterior. „Aceste conflic
te — a spus el — trebuie să înceteze 
si tn această direcție vom acționa 
si noi. Trebuie să se ajungă. Indife
rent cum. ca problemele să fie so
luționate Ia masa tratativelor. «I na 
dc calea armelor".

bordat problema relațiilor cu S.U.A., 
arătînd — potrivit agenției Prensa 
Latina — că aceste raporturi ■« ca
racterizează. în prezent, prin redu - 
cerea tensiunfaor el adoptarea unor 
măsuri concrete. ca suspendarea 
zborurilor de recunoaștere deasupra 
Cubei, semnarea acordurilor privind 
limitele zonelor maritime exclusive 
și de pescuit, deschiderea reciprocă 
în S.U.A. și Cuba a unor birouri 
(secții) de reprezentare a intereselor. 
..gesturi pozitive la care Cuba nu 
poate rămîne indiferentă". El a sub
liniat. totodată, că „există încă pro
bleme bilaterale nesolutionate. cum 
sînt blocada economică pe care o 
mențin S.U.A. asupra Cubei si pre
zenta militară nord-americană la ba
za navală Guantanamo", ceea ce fa
ce ca procesul normalizării complete 
a relațiilor bilaterale să fie „lent si 
îndelungat".

ne și că veniturile din aceste sec
toare vor fi dublate pînă în anul 
1980.

în continuare, președintele egip
tean a expus o serie de măsuri care 
urmează să fie aplicate în domeniul 
impozitelor și serviciilor administra
tive. Subliniind preocuparea guver
nului de a îmbunătăți nivelul de trai 
al poporului, președintele a spus că 
vor fi luate măsuri ferme pentru 
stabilizarea prețurilor șl că majora
rea acestora se va afla lntr-o rela
ție strânsă cu evoluția salariilor.

în ceea ce privește agricultura, ei 
a anunțat că a fost lansată o cam
panie de extindere a terenurilor a- 
gricole pe seama întinderilor de de
șert Proiecte în acest sens au fost 
elaborate în zonele Glza, Fayoum, 
Egiptul Superior.

torul. este prematur să se pună a- 
ceastă problemă înainte de a se fi 
inițiat negocieri asupra platformei 
comune.

In continuare, secretarul general 
al P.C.P. s-a referit la noua lege a 
reformei agrare, menționând eă 
P.C.P., care a desfășurat o intensă 
campanie împotriva acesteia, îi re
cunoaște acum, după promulgare, 
caracterul obligatoriu, in ciuda ne- 
popularității ei. Totuși, a precizat 
Alvaro Cunhal, P.C.P. nu exclude 
posibilitatea unei negocieri tn a- 
ceastă problemă.

• IMBLINZIREA 
BRAHMAPUTREI. Pent™ 
combaterea Inundațiilor din In
dia, care provoacă anual uriașe 
pagube materiale și pierderi de 
vieți omenești, biroul național 
de specialitate a propus autori
tăților un plan de amenajări 
hidrotehnice pe Brahmaputra. 
Acest fluviu, cu cel mai mare 
debit de apă din India, care 
odată cu venirea ploilor muso- 
nlce iese din matcă, inundind 
vaste întinderi de pămînt și an- 
trenînd totul cu sine, urmează 
să-și trimită apele în două mari 
bazine de acumulare, preconiza
te să fie înălțate in zonele de 
maximă revărsare. Sint prevă
zute, de asemenea, construirea 
a două baraje înalte de peste 
200 metri și lucrări de consoli
dare a malurilor Brahmaputrei. 
înfăptuirea proiectelor este me
nită să prevină calamitățile na
turale amintite și să rezolve,

totodată, problema irigațiilor tn 
sezonul secetos.

• EFECT MIRACU
LOS. Suculentul fruct papaia, 
originar din Malayezia și răs- 
pîndit în India, Antile și Afri
ca, a produs o adevărată senza
ție într-un spital din Anglia. Un 
pacient operat prezenta la locul 
inciziei o inflamatie care nu 
ceda la tratamentul obișnuit cu 
antibiotice. Atunci medicul Rad- 
ja, care a trăit vreme îndelun
gată în Africa tropicală, a suge
rat să se aplice pe rană fructe 
de papaia tăiate în bucățele 
mici, așa cum obișnuiesc vracii 
africani. După șase zile de tra
tament, rana a început să se 
cicatrizeze. Efectul miraculos al 
fructului de papaia i-a determi
nat pe specialiștii englezi'., să 
înceapă un studiu minuțios al 
calităților sale terapeutice.

• CLUBUL „VIRSTEI 
A TREIA". Un spectacol Inso
lit poate fi urmărit în fiecare 
dimineață în Parcul Reunificării 
din Hanoi. Pe o alee pavată de 
la marginea lacului fac exerciții 
fizice de înviorare, sub primele 
raze ale soarelui, zeci de per
soane in vîrstă, membre ale clu
bului „Sănătatea". înființat a- 
cum patru ani, clubul, care a 
debutat cu 22 membri, are acum 
peste 200 de aderenți, din care 
o treime sînt femei. Ei practică 
diferite sporturi — badmington, 
handbal, alergări, natație, box, 
scrimă, sub îndrumarea unor 
medici specialiști. Grație perse
verenței lor și unor metode 
de menținere a condiției fizice 
bine însușite, sănătatea membri
lor clubului s-a ameliorat, urni 
învingînd chiar anumite maladii 
cronice. Experiența hanoienilor 
tn practicarea educației fizice

la „virata a treia" s-a extins și 
in alte orașe vietnameze, cum 
sînt Haifong, Nam-Dinh, Thai- 
Binh, Ho Și Min.

• TERORISM Șl AFA
CERI. Recrudescența teroris
mului în R.F. Germania nu a 
lntîrziat să devină un Izvor de 
afaceri și ciștiguri pentru fir
mele producătoare de automo
bile. tn pas cu cererea, ele 
oferă clienților „securitate la 
volan", fie sub forma unor ma
șini noi, blindate, fie sub forma 
adaptării celor vechi. Pentru 
sume de la 50 000 mărci tn sus 
(1), societăți ca Daimler-Benz 
sau Wendler oferă caroserii

blindate, rezervoare șl funduri 
de mașini rezistente la explozii 
și parbrize Incasabile de 27 mm, 
impenetrabile pentru gloanțe. 
Rămîne de văzut cine și cum 
11 apără pe cetățeanul de tind, 
care nu dispune de asemenea 
sume pentru „readaptare".

• PRELUNGIREA 
„VIEȚII" CONDUCTE
LOR UZATE. Pînă de curînd- 
tn R.D. Germană conductele de 
apă uzate erau înlocuite tn În
tregime, operațiune complicată, 
care, tn plus, necesita un mare 
consum de metal. Specialiști din 
Erfurt au conceput o Instalație 
cu ajutorul căreia se „tapetea-

ră“ pereții conductei eu un strat 
de masă plastică denumită „mi- 
raviten". în felul acesta durata 
de funcționare a conductelor se 
prelungește cu încă 20—30 de 
ani. Instalația este montată oe 
un camion, deservit de o sin
gură persoană. în prezent, acest 
„tratament" se poate executa la 
rețelele de apă cu diametrul de 
pînă la 60 cm, dar spre 1980 va 
fi creată o instalație care va 
asigura căptușirea unor conduc
te cu diametrul de 100 cm.

• „PACIFICA" - AL 
8-LEA CONTINENT ? ™ 
cercetători — de la Universita
tea americană Stanford și, res
pectiv, de la Institutul Weiz- 
mann din Israel — au lansat 
senzaționala Ipoteză asupra e- 
xistenței, tn trecutul geologic al 
Terrei, al mult controversatului 
al 8-lea continent „Pacifica" îl

denumesc e; șl tl datează cu 65 
milioane ani în urmă. De două 
ori mai mare decît Australia, 
el făcea, Inițial, corp comun cu 
Australia și Antarctica ; apoi 
s-a dislocat In fragmente care, 
intrind tn coliziune cu Ameri- 
cile și estul Asiei, au dus la 
formarea unor lanțuri muntoase, 
ea cele ale Alaskăi, din Kam- 
ciatka sau ale Munților Stîncoși. 
Această teorie are meritul de a 
furniza o explicație pentru gro
simea neobișnuită (40 km) a 
unor platouri suboceanice, cum 
ar fi cel din dreptul Japoniei 
sau cel din preajma insulei 
lava : cei doi savanti presupun 
că respectivele platouri ar fi 
făcut parte dintr-o placă conti
nentală.

• ÎMPOTRIVA VIRO
ZELOR. Virozele cele mai 
banale, ca guturaiul, de pildă,

nu pot fi combătute nld cu 
cele mai modeme medicamente 
— spre. deosebire de bolile in- 
fectioase, provocate de bacterii, 
ce se tratează cu succes cu 
antibiotice. Iată însă că, recent, 
cercetători americani de la In
stitutul national al sănătății au 
anunțat că 10 persoane suferind 
de encefalită virotică, maladie 
mortală ce face anual mii de 
victime în S.U.A., în special in 
rîndul copiilor, au fost vindecate 
cu ajutorul unui nou medica
ment, aflat încă în stadiu ex
perimental. El are la bază o 
substanță (Adenina arabinolcă) 
izolată dintr-o specie de bureți 
marini, încercată inițial tn te
rapia cancerului și care prezin
tă asemănări cu componentele 
acidului nucleic al virusului ; 
substituindu-se acestor compo
nente, ea inhibă proliferarea vi
rusului, fără a afecta celula 
atacată de acesta.
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România iși reafirmă solidaritatea 
cu lupta poporului Zimbabwe pentru 
independență

Intervenția șefului delegației țării noastre 
în Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— La 28 septembrie au Început în 
Consiliul de Securitate, la cererea 
Marii Britanii, dezbaterile In legătură 
cu numirea unui reprezentant al se
cretarului general al O.N.U. pentru 
Rhodesia. în deschiderea lucrărilor, 
ministrul de externe britanic, David 
Owen, a prezentat consiliului un pro
iect de rezoluție in care se cere secre
tarului general al O.N.U. să numească 
un reprezentant Însărcinat să poarte 
convorbiri cu comisarul resident bri
tanic si cu toate părțile, referitor la 
aranjamentele de ordin militar si de 
altă natură. In perspectiva transfe
rării puterii către reprezentanții ma
jorității africane în Rhodesia.

în intervenția sa, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
șeful delegației române la actuala se
siune, a arătat că țara noastră este 
de acord cu ideile proiectului de re
zoluție prezentat de ministrul de ex
terne britanic, pornind de la poziția 
de principiu a guvernului român cu 
privire la rolul efectiv pe care Orga
nizația Națiunilor Unite trebuie să ii 
Îndeplinească în sprijinirea luptei po
poarelor pentru cucerirea libertății si 
independenței, pentru asigurarea pă
cii si securității internaționale.

Organizației Națiunilor Unite, In 
general, si Consiliului de Securitate, 
in special, le revin răspunderi deo

întrevederi ale ministrului de externe al României
Ministrul de externe al României, 

George Macovescu, șeful delegației 
tării noastre la lucrările celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.. a avut întrevederi cu 
șefi ai unor delegații la sesiune. La 
întilnirea cu Ismail Fahmi, vicepre- 
mier și ministru de externe al Egip
tului, s-a procedat la un schimb de 
păreri în legătură cu perspectivele 
soluționării politice a situației din 
Orientul Mijlociu și la rolul pe care 
O.N.U., Consiliul de Securitate în 
special. îl pot juca în acest dome- 

• rit au relevat necesi- 
îrii eforturilor pentru 
rinței de la Geneva, 
așterea și garantarea 
ime ale poporului pa- 
lv a dreptului de a-și 
it independent, 
itrevederii cu Oskar 
ul afacerilor externe 
e, s-au evidențiat cu 
oare a și intensitatea 
c raporturile politice, 
ico-științifice și cul- 
, subliniindu-se im
ită a vizitei oficiale 

tovarășul Nicolae 
:est an în R.D.G., a 
tovarășul Erich Ho- 
deschte noi perspec- 

dintre cele două
e care ministrul de 
avut-o cu Ihsan Sa- 
ministrul de exter- 

a evidențiat cursul as
cendent al relațiilor de cooperare ro- 
mâno-turce, la care o contribuție ho- 
tăritoare au adus-o intilnirile dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Suleyman Demirel. A avut 
loa, în același timp, un schimb de

PE MARGINEA SESIUNII ANUALE A F. M. I. ȘI B. I. R. D.

Importante foruri internaționale relevă necesitatea conjugării 
eforturilor pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale

T,a Washington se desfășoară se
siunea anuală a Fondului Monetar 
International (F.M.I.) și a Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), instituții spe
cializate ale O.N.U., reunind 131 de 
state membre. între care si Româ
nia. Pentru «sima oară, actuala 
sesiune estj dominată nu atît de 
problemele financiare si monetare 
propriu-zj.se, care intră in compe
tența F.M.I. și B.I.R.D., cit de pro
blemele de ansamblu ale economiei 
mondiale. Motivul nu este greu de 
înțeles, dacă se ține seama de datele 
ce caracterizează conjunctura eco
nomică actuală și perspectivele ei de 
evoluție, așa cum au fost relevate 
In Înseși documentele care au con
stituit punctul de plecare al discu
țiilor din cadrul celor două organis
me internaționale. Raportul F.M.I. 
apreciază situația „la zi" din eco
nomia mondială drept „periculoasă", 
iar raportul B.I.R.D. vorbește despre 
..perspective mai mult decît îngrijo
rătoare".

în fapt, despre ce este vorba?
Țările capitaliste dezvoltate nu 

numai că n-au reușit să îndepărte
ze fenomenele crizei economice din 
anii 1974—1975 ; dar. asa cum s-a re
levat în cursul dezbaterilor, o nouă 
criză riscă să se declanșeze, datorită 
rezultatelor nesatisfăeătoare ale ac
țiunilor de relansare a economiei în
treprinse pînă acum. Atit R. F. Ger
mania și Japonia, țări cu importante 
surplusuri în balanțele lor comer
ciale, cit și Statele Unite, care dis
pun de considerabile resurse finan
ciare, au luat în ultima vreme o se
rie de măsuri ce vizau, odată cu 
stimularea activității productive în 
propriile țări, o înviorare și în cele
lalte țări capitaliste. Cele trei „lo
comotive" n-au reușit însă să ur
nească din loc lungul convoi de 
..vagoane" frînate de actuala rece
siune. în acest sens, directorul 
general al F.M.I., Johannes Witte- 
veen, analizînd conjunctura din ță
rile vest-europene, ajunge la con
cluzia că ritmul mediu de creștere, 
și așa lent în acest an, tinde să de
vină și mai lent în 1978. Ceea ce 
înseamnă că reducerea activității e- 
conomice, care a lăsat deja fără 
slujbe peste 17 milioane de persoane, 
ar da. firește, dimensiuni lărgite șo
majului si. în același timp, ar limita 
si mai mult posibilitățile de luptă 
împotriva inflației, ce continuă să se 
mențină la un nivel ridicat in aproa
pe toate țările capitaliste. 

sebite In ceea ce privește Înlătura
rea regimului Ilegal minoritar din 
Rhodesia si crearea condițiilor nece
sare pentru ca poporul Zimbabwe 
să-si exercite dreptul la autodeter
minare si la Independentă. Mențio- 
nînd că regimul ilegal de la Salis
bury se menține grație ajutorului pe 
care i-1 acordă unele state, mai ales 
Africa de Sud, cu încălcarea' hotări- 
rilor O.N.U. si a sancțiunilor obli
gatorii decretate de Consiliul de 
Securitate, vorbitorul a spus : în a- 
ceste condiții este cu totul îndreptă
țit ca poporul Zimbabwe, mișca
rea sa de eliberare, să folosească 
orice mijloace de luptă, inclusiv 
lupta armată, pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale de libertate si inde
pendentă. în același timp, succesele 
luptei de eliberare a popoarelor din 
sudul Africii au creat condiții care 
permit si folosirea metodelor politi
ce, a negocierilor, pentru a se încer
ca rezolvarea pașnică a situației gra
ve din Rhodesia — a adăugat el,

„România, consecventă poziției sale 
de solidaritate cu popoarele din Afri
ca, ca si de pretutindeni, va sprijini 
în continuare, cu fermitate, poporul 
Zimbabwe în lupta sa dreaptă pentru 
libertate si independență națională" 
— a spus, in încheiere, șeful dele
gației tării noastre.

opinii privind o serie de probleme 
internaționale, cu referire la promo
varea colaborării multilaterale între 
statele din Balcani șl posibilitățile 
soluționării politice a situației din 
Cipru.

Cu prilejul întîlnirii cu Carlos Ro- 
mulo, ministrul afacerilor externe al 
Filipinelor, s-a reliefat cu satisfacție 
stadiul relațiilor dintre cele două 
țări, necesitatea dezvoltării lor, în 
conformitate cu înțelegerile stabilite 
în timpul vizitei oficiale la Manila a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cursul întîlnirilor avute de mi
nistrul de externe român cu Arin 
Soeder. ministrul de externe al Sue
diei. si Marcelino Oreia. ministrul de 
externe al Spaniei, au fost abordate 
probleme privind extinderea colabo
rării bilaterale — în diverse domenii 
— necesitatea de a se întreprinde, în 
continuare, eforturi în vederea edifi
cării securității în Europa.

George Macovescu a avut, de ase
menea, o întrevedere cu Willy 
Brandt, președintele Internaționalei 
Socialiste, aflat în vizită la sediul 
O.N.U.

Willy Brandt a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc. Împreună cu a- 
leasa sa prețuire față de șeful sta
tului român. El șl-a exprimat, de a- 
semenea, satisfacția în legătură cu 
convorbirile pe care le-a avut cu 
președintele României.

în timpul întîlnirii s-a procedat, 
totodată, la un schimb de păreri cu 
privire la eforturile ce se depun, la 
scară mondială, pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale mai juste și mai echitabile.

Dar, așa cum au relevat pînă 
acum numeroși participant, cel mai 
mare pericol pentru economia mon
dială îl constituie încetinirea ritmu
lui de creștere a comerțului inter
național, ca urmare a extinderii ba
rierelor protecționiste și a altor mă
suri discriminatorii, aplicate în^mă- 
sură crescîndă de unele țări capi
taliste dezvoltate. Prelungirea re
cesiunii economice a stimulat „de
monii protecționismului", declanșînd 
o aprigă luptă de concurență între 
monopoluri. în special în „triunghiul"
S.U.A. — Piața comună — Japonia, 
unde micile sau marile „războaie 
comerciale" au cuprins mal bine 
de jumătate din volumul produselor 

• Fenomenele de criză din economia capitalistă îșl dovedesc persistența
• Accentuarea tendințelor protecționiste și instabilitatea financiar-valutară
• Menținerea subdezvoltării, accentuarea decalajelor economice afectează evolu

ția economică generală

destinate schimburilor internaționale. 
Atrăgind atenția asupra riscurilor 
care decurg din escaladarea protec- 
ționismului, directorul general al 
'F.M.I. arăta că, deși acesta poate 
apărea „ca un răspuns la slăbirea 
conjuncturii si creșterea șomajului, el 
nu este în măsură să aducă decît „o 
ameliorare de scurtă durată a situa
ției". într-adevăr. angaiîndu-se deli
berat pe panta protecționismului. ță
rile capitaliste riscă să amîne sine 
die perspectivele relansării econo
mice. Deoarece măsurile restrictive 
în domeniul schimburilor la care se 
recurge tot mai frecvent tind să 
prindă economia capitalistă într-un 
cerc vicios : fiecare ar vrea să ex
porte mai mult, dar de fant exportă 
mai puțin, datorită măsurilor de 
autoapărare pe care le iau ceilalți 
parteneri comerciali.

O situație la fel de serioasă se re
marcă și pe Dietele financiar-valu- 
tare Căci, în actuala etapă. în care 
vechiul sistem monetar international 
a încetat practic să mai existe, iar 
unul nou n-a putut fi pus la punct, 
fiecare tară occidentală la măsurile 
pe care le crede de cuviință pentru 
promovarea Intereselor proprii, fără 
să tină seama de consecințele ne care 
asemenea măsuri le au asupra parte
nerilor de schimb. Caracteristica do-

Dezbaterile 
de politică 
generală

Dezbaterile de politică generală 
din cadrul actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. au fost do
minate, joi. de problema Orientului 
Mijlociu si cea a necesității instau
rării unei noi ordini economice In
ternationale.

Egiptul va respinge orice formulă 
care nu va include participarea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei la Conferința de pace de la Ge
neva ne bază de egalitate cu cele
lalte părți — a declarat vicenremie- 
rul si ministrul afacerilor externe al 
Egiptului. Ismail Fahmi. El a res
pins propunerea referitoare la o de
legație arabă unită, dacă O.E.P. nu 
va participa, asemenea celorlalte 
părți, si la același nivel.

Ministrul de externe a afirmat că 
pacea poate fi realizată in Orientul 
Mijlociu dacă Israelul va accepta toa
te elementele sl consecințele ne car* 
aceasta le implică, cum ar fi : re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în timpul răz
boiului din 1967 și stabilirea unei 
patrii palestinene independente, ca si 
dreptul tuturor țărilor din regiune de 
a trăi în pace si crearea tuturor ga
ranțiilor necesare pentru ca fiecare 
ponor să se simtă sigur în ce pri
vește teritoriul si populația sa.

Vorbitorul a criticat sever hotărl- 
rea guvernului israelian de a per
mite stabilirea de așezări umane în 
teritoriile arabe ocupate prin forță si 
a prezentat in Adunarea Generală un 
proiect de rezoluție condamnind po
litica aplicată de Israel in teritoriile 
ocupate.

Ministrul italian de externe. Ar
naldo Forlani, a subliniat că Italia 
se pronunță pentru o soluție politi
că a situației din Orientul Mijlociu 
si în acest sens sprijină reconvocarea 
urgentă a Conferinței de la Geneva, 
la care să participe toate părțile in
teresate. inclusiv reprezentanții po
porului palestinean.

Referindu-se la gravele probleme 
ale subdezvoltării. Arnaldo Forlani a 
arătat că pentru soluționarea lor tre
buie să-si aducă o contribuție efi
cientă toate statele, ca toti să în
treprindă eforturi viabile pentru in
stituirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Această problemă a fost pe larg 
abordată de reprezentanții unor țări 
în curs de dezvoltare, printre care 
ministrul de externe al Republicii 
Togo. Edem Kodjo. și primul mi
nistru al Insulelor Mauritius. Sir 
Ramgoolam, care s-au pronunțat pen
tru instaurarea unor noi raporturi în
tre state, mai juste si mai echitabi
le. care să contribuie la depășirea 
decalajelor existente în prezent în
tre statele industrializate si cele în 
curs de dezvoltare, la edificarea unei 
noi ordini economice internaționale.

★
NEW YORK 29 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al R.P. Chineze. 
Huan Hua. conducătorul delegației 
chineze la lucrările celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a participat la un di
neu, oferit în onoarea sa. de către 
Cyrus Vance, secretarul de stat al
S.U.A. Cu acest prilej, informează 
agenția China Nouă. Huan Hua și 
Cyrus Vance au avut un schimb de 
ooinii în probleme de interes co
mun.

minantă a situației din acest dome
niu o constituie instabilitatea genera
lizată a monedelor, oscilarea cursu
rilor lor de schimb de la o zi la alta. 
Starea de dezordine din domeniul fi- 
nanciar-valutar a introdus noi ele
mente de incertitudine în viata eco
nomică internațională, știut fiind că 
fără o stabilitate relativă a relațiilor 
valorice dintre monede nu se poate 
asigura echivalenta schimburilor din
tre state. Flotarea cursurilor valu
tare. ca si extinderea măsurilor pro-' 
tectionlste constituie, deci, o frînă in 
dezvoltarea relațiilor economice in
ternaționale în ansamblu. faDt care 
afectează toate statele, dar mai ales 
pe cele în curs de dezvoltare — lucru

«ubllnlat. de altfel, în raportul anual 
al B.I.R.D.

Problemele economice se nun cu 
deosebită acuitate pentru țările în. 
curs de dezvoltare. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cit. fenomenele de criză 
din țările dezvoltate se repercutează 
negativ asupra țărilor nedezvoltate, 
accentuînd situația precară a aces
tora. Este adevărat că, în ultimul 
sfert de veac, aceste state au făcut 
progrese notabile, dar — asa cum se 
recunoaște în raportul amintit — de
calajele economice, departe de a se 
atenua, s-au adincit continuu. Astfel, 
în perioada la care se referă docu
mentul amintit venitul mediu anual 
pe locuitor n-a crescut decît cu 1.7 
la sută în țările sărace, fată de 4 la 
sută în statele care au atins un 
anumit grad de dezvoltare si 4—5 la 
sută In țările industrializate. Dacă se 
ia în considerație, pe lînaă acest in
dicator. si cel demografic, rezultă că 
întregul spor al venitului national 
realizat în țările sărace a fost absor
bit de creșterea populației.

în cursul dezbaterilor de la 
Washington, reprezentanții țărilor în 
curs de dezvoltare au relevat si alti 
factori ce concură la agravarea situa
ției lor — Intre care scăderea pre
turilor la materiile prime, principala 
«ursă de venituri a acestor state. în 
aceste condiții, centru a-si finanța

Președintele Hua Kuo-îen a primit 
delegația de prietenie a poporului român

PEKIN 29 (Agerpres). — Hua Kuo- 
fen. președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit 1oi delegația de 
prietenie a poporului român, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R„ viceprim-ministru al 
guvernului.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a întregii conduceri de 
partid si de atat a Republicii Socia
liste România, tovarășul Paul Nicu- 
lescu a transmis tovarășului Hua 
Kuo-fen, conducerii de partid *1 de 
atat chineze, un mesaj prietenesc de 
salut si urări de sănătate, cele mai 
calde felicitări cu prilejul marii săr
bători naționale — a XXVIII-a ani
versare a R. P. Chineze — urări de 
noi succese poporului chinez în În
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P. C. Chinez. In dezvoltarea 
și Înflorirea R. P. Chineze.

Mulțumind călduros pentru acest 
mesaj, tovarășul Hua Kuo-fen a 
adresat. în numele său. al C.C. al 
P. C. Chinez, al guvernului si po
porului chinez, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii -de partid si de 
stat, întregului popor român, un salut 
călduros si urări de noi victorii In 
lupta ce o desfășoară pentru dezvol

PEKIN Vicepremierul Li Sien-nien
a primit delegația „Agerpres"

PEKIN 29 (Agerpres). — Li Sien- 
nlen. vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit 1oi 
delegația Agenției române de presă 
.Agerpres". condusă de Ion Cumpă- 
nasu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. directorul general al agenției, 
care, la invitația conducerii agenției

Pentru o lume a păcii și colaborării 
internaționale

Intervenția reprezentantului personal 
al președintelui Republicii Socialiste România 

la colocviul de la Stockholm 
asupra situației și perspectivelor mondiale

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au Încheiat lucrările co
locviului asupra situației și perspec
tivelor mondiale, organizat de „Clu
bul de la Roma". Desfășurată sub 
patronajul primului ministru suedez, 
Thorbjoern Faelldin, reuniunea a 
grupat personalități politice și știin
țifice din mai multe țări.

în calitate de reprezentant perso
nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în cadrul lucrărilor a luat 
cuvîntul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academie’ de stiinte -o- 
dale si politice, care a expus con
cepția politică a țării noastre. a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, în problemele înscrise pe 
agenda colocviului, subliniind impor
tanța făuririi unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, 3 
realizării unei lumi eliberate de ame
nințarea războiului și sărăciei, a unei 
lumi a păcii și cooperării, sub sem
nul respectului, libertății și suvera
nității tuturor statelor.

programele de dezvoltare, țările „lu
mii^ a treia" recurg adesea la îm
prumuturi si credite în străinătate, 
dar acestea se obțin tot mai greu, 
deoarece datoria lor externă a crescut 
vertiginos, aprooiindu-se de impre
sionanta sumă de 300 miliarde de 
dolari. în același timp, ajutorul ofi
cial pentru dezvoltare, care, potrivit 
hotărîrilor O.N.U.. ar fi trebuit să 
atingă 0.70 la sută din produsul na
tional brut al statelor bogate, nu s-a 
ridicat nici la jumătate din acest 
procent.

în vederea ameliorării acestei si
tuații. președintele B.I.R.D. a propus 
creșterea pînă ,în 1985 cu 20 miliarde 
de dolari a exporturilor de produse 

manufacturate provenite din țările în
curs de dezvoltare pe piețele statelor 
industriale. După părerea sa. acest 
obiectiv ar fi atins numai dacă s-ar 
obține o reducere cu 50 la sută a ta
rifelor vamale la negocierile multila
terale din cadrul G.A.T.T.. iar țările 
industriale ar consimți la eliminarea 
obstacolelor netarifare. Țările în curs 
de dezvoltare preconizează. în scopul 
lărgirii comerțului mondial, elimi
narea progresivă a tuturor obstaco
lelor, precum si asigurarea de avantaje 
suplimentare pentru exporturile lor, 
prin aplicarea unui tratament spe
cial, mai favorabil, acestor țări. 
Procesul de liberalizare a comerțului 
mondial, au arătat reprezentanții 
lumii a treia, se cere nu frînat prin 
măsuri restrictive, ci. dimpotrivă, 
stimulat. Pentru ca țările industria
lizate să-si lărgească debuseurile. 
este necesar ca țările rămase în urmă 
să aibă acces mai larg pe piețele In
ternationale. în același scop, țările în 
curs de dezvoltare s-au pronunțat 
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r raporturi 
itora și cel 
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Totodată, ti 
tare au relev

tarea României ea tară «ociaiirtâ in
dependentă sl suverană,

Dîndu-se o înaltă apreciere rela
țiilor de prietenie si colaborare dintre 
Republica Socialistă România el Re
publica Populară Chineză, dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez, dintre poporul ro
mân si poporul chinez. In cadrul con
vorbirii s-a exprimat hotărtrea de a 
se dezvolta si ridica pe un plan su
perior aceste relatit în interesul ce
lor două ponoare, al cauzei socialis
mului sl colaborării internaționale.

Au participat Vasile Pungan. mem
bru al C.C. al P.C.R.. șeful grupului 
de consilieri ai președintelui Repu
blicii Socialiste România. Dumitru 
Turaua, adjunct de sef de secție la 
C.C. al P.C.R.. ceilalți membri ai de
legației române de prietenie, Nicolae 
Gavrilescu. ambasadorul României la 
Pekin.

Au fost prezentl CI Ten-kuel. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. Li I-man. ad
junct de sef de secție la C.C. al P. C. 
Chinez. Iu Gian. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Wan Pin- 
nan. președintele Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

de presă ..China Nouă", face o vizită 
în R. P. Chineză.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

La primire a participat Ciu Mu-cf. 
membru al C.C. al P. C. Chinez, di
rectorul agenției „China Nouă".

A fost prezent Ion Dorobantu. mi
nistru consilier al Ambasadei române.

Președintele „Clubului de la Roma", 
Aurelio Peccei, a mulțumit pentru 
atenția acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu reuniunii de la 
Stockholm.

Totodată, In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul Leopold Sedar Senghor, 
președintele Senegalului, Odvar 
Nordli, primul ministru al Norve
giei, reprezentanți ai șefilor de stat 
și guvern din Austria, Canada, Fin
landa, Mexic, R.P. Polonă șl R.P. 
Ungară, alte personalități politice, 
oameni de știință proeminenți. Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a transmis un mesaj par- 
ticipanților la reuniune. Au fost ex
primate puncte de vedere asupra 
unor probleme contemporane de in
teres internațional major, cum sînt 
raporturile inechitabile dintre țările 
bogate și sărace, cursa înarmărilor și 
consecințele ei și problemele folosirii 
forței de muncă In statele industria
lizate și cele In curs de dezvoltare.

unor măsuri urgente si eficiente în 
vederea cristalizării unui nou sistem 
monetar internațional, sănătos și 
echitabil, care să asigure întărirea 
monedelor naționale, statornicirea 
unor raporturi de schimb reale, fun
damentate economic, să creeze pre
misele unei mai mari stabilități a 
cursurilor valutare.

Fenomenele si tendințele amintite 
mai sus. constituind fundalul pe care 
se desfășoară sesiunea de la Wa
shington a F.M.I. și B.I.R.D.. relevă 
o dată mai mult creșterea gradului 
de interdependentă dintre state, fap
tul că menținerea subdezvoltării, ac
centuarea decalajelor dintre state — 
rezultat al vechii politici de inechi
tate — afectează evoluția economică 
generală, creează grave dezechilibre, 
o situație de instabilitate economică, 
ce afectează în măsură crescindă 
economia mondială, generează animo
zități. neincredere si tensiuni, cu 
risciiri imprevizibile pentru soarta 
păcii.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți ale lumii de azi. devine si mai 
evident că problemele care afectează 
în prezent economia mondială — in
clusiv acelea de ordin comercial si 
monetar — îsi pot găsi solutionarea 
numai prin înlocuirea vechii ordini 
cu o nouă ordine economică, care 
să favorizeze lichidarea subdezvoltă
rii si a decalajelor, să permită pro
gresul rapid al țărilor rămase în 
urmă, dezvoltarea tuturor națiunilor, 
progresul general al umanității. între 
cerințele acestei ordini se include si 
aceea a instituirii unui sistem mo
netar echitabil.

Așa cum este știut. România socia
listă, ea însăși tară în curs de dez
voltare. militează cu hotărire si con
secvență pentru lichidarea vechilor 
relații de dominație și asuprire, de 
Inechitate si nedreptate, cu relații 
noi. cu o nouă ordine economică 
mondială — menită să ducă la dez
voltarea mai accelerată a țărilor ră
mase în urmă, la eliminarea prăpas- 
tiei dintre statele bogate si cele să
race. în aoest spirit, tara noastră 
acționează si In cadrul actualei se
siuni a F.M.I. si B.I.R.D.. pentru 
ca problemele aflate pe ordinea ei 
de zi să-si găsească soluții care să 
se înscrie pe linia eforturilor pentru 
edificarea noii ordini economice 
mondiale. corespunzător intereselor 
tuturor națiunilor, cauzei păcii si pro
gresului.

Gh. CERCELESCU

încheierea convorbirilor sovieto-angoleze 
la nivel inalt

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 
gostinho Neto, președintele M.P.L.A, 
președintele Republicii Populare An
gola, a făcut o vizită la Moscova 
între 27 și 29 septembrie. El a avut 
convorbiri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., cu Aleksei Kost- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și alți conducători 
de partid și de stat sovietici. Cu 
acest prilej, au fost analizate proble
me ale relațiilor dintre cele două 
state și ale dezvoltării lor pe mul

MOSCOVA

Intilnire a reprezentanților organizațiilor 
de prietenie cu Uniunea Sovietică

MOSCOVA 29 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor organizate cu pri
lejul edej de-a 60-a aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Moscova a avut loc, în 
zilele de 27—29 septembrie, o în- 
tîlnire a reprezentanților organizații
lor de prietenie cu Uniunea Sovieti
că din numeroase țări șl al opiniei

„Este necesar un program de măsuri care să asiqure 
folosirea energiei nucleare în scopuri pașnii 

Cuvintarea reprezentantului român 
la Conferința A.I.E.A.

VIENA 29 (Agerpres). — Lulnd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor se
siunii jubiliare a -Conferinței gene
rale a Agenției Internationale pen
tru Energia Atomică, (A.I.E.A.), 
șeful delegației române. Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nu
cleară, a arătat că guvernul român 
apreciază, în ansamblu, activitățile 
agenției și eforturile sale pentru pro
movarea utilizării energiei nucleare 
în scopuri pașnice și a cooperării in
ternaționale în acest important do
meniu.

Totodată, a spus eî, AI.E.A tre
buie să reflecte în activitățile sale 
preocupările și realitățile de pe 
arena internațională, să răspundă 
mai eficient nevoilor prioritare ale 
statelor membre, înainte de toate as
pirațiilor țărilor în curs de dezvoltare, 
de. a folosi energia nucleară pentru 
Înlăturarea stării de subdezvoltare, 
pentru reducerea și eliminarea deca
lajelor ce le separă de țările dezvol
tate.

Avînd In vedere experiența și re
zultatele dobîndite de A.I.E.A. In pe
rioada scursă de la crearea sa — a 
arătat vorbitorul — țara noastră con
sideră util si necesar să se transpună 
In viață un program de măsuri șl

agențiile

transmit :
Leonid Brejnev, 8ecretar «•- 

neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. l-a primit pe Raymond 
Barre, prim-ministru al Franței, a- 
flat în vizită în Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej, informează agent-ia
T.A.S.S., au fost examinate proble
me privind relațiile sovieto-franceze 
pe plan economic si probleme ale si
tuației internaționale. Premierul fran
cez a avut, de asemenea, convorbiri 
cu Aleksei Kosighin. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Primul secretar al C.C. al
P.M.U.P., Edward Gierek, va în
treprinde la sfîrșitul lunii noiembrie 
o vizită oficială în Italia, la invita
ția premierului italian, Giulio An
dreotti, anunță agenția P.A.P.

Sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare. Buda‘ 
pesta au început joi lucrările sesiu
nii Adunării de Stat a R.P. Ungare, 
care examinează un proiect de lega 
referitor la modificările în Codul ci
vil al R.P.U. La lucrări participă pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Jănos Kâdăr, alți conducători de 
partid și de stat.

Secretarul general al Par
tidului Comunist Italian,En- 
rico Berlinguer, va pleca la 30 sep
tembrie la Budapesta, unde va avea 
convorbiri cu Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. — anun
ță un comunicat al P.C.I., dat pu
blicității la Roma. în intervalul 3—5 
octombrie, Enrico Berlinguer va e- 
fectua o vizită în Iugoslavia, în 
cursul căreia va avea convorbiri cu 
Iosip Broz Tito, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Convorbiri iugoslavo-a- 
mericane. Edvard Kardeli, mem
bru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
care întreprinde o vizită oficială în 
S.U.A., s-a întîlnit cu secretarul de 
stat american, Cyrus Vance. Vizita 
lui Edvard Kardeli în S.U.A. — 
menționează agenția Taniug — con
stituie o continuare a dialogului 
dintre R.S.F. Iugoslavia și noua 
Administrație americană, inițiat prin 
convorbirile de la Belgrad, din 
prima parte a anului în curs, ale 
vicepreședintelui Statelor Unite, 
Walter Mondale.

Președintele Internațio
nalei Socialiste, Wllly Brandt’ 
a anunțat într-o conferință de presă, 
ținută la Națiunile Unite, că a ac
ceptat să prezideze comisia neguverna
mentală ce urmează a fi creată pen
tru studierea problemelor dezvoltării 
și a modalităților de relansare a așa- 
numitului „dialog Nord-Sud". Scopul 
noului organism va fi de a oferi reco
mandări menite să contribuie la re
ducerea decalajului economic dintre 
țările industrializate și cele în cur» 
de dezvoltare. 

tiple planuri. A fost examinată si
tuația internațională actuală, îndeo
sebi situația de pe continentul afri
can, reaflrmîndu-se sprijinul celor 
două țări față de lupta popoarelor 
din Zimbabwe șt Namibia pentru in
dependență, față de lupta împotriva 
rasismului și apartheidului.

Părțile au convenit să înființeze o 
comisie aovieto-ansoleză de oolibo- 
rare economică, tehnico-ștlințifică șl 
comercială și să efectueze consultări 
regulate în probleme ale situației 
internaționale.

publice sovietice. Din țara noastră a 
participat o delegație condusă de Ion 
Hobană, membru al Biroului Consi
liului General ARLUS.

L.I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a adresat participanților la Intilnire 
un mesaj de salut.

acțiuni, astfel Incit cel de-al 
deceniu de existență ai agi 
devină deceniul folosirii ener 
cleare In scopuri pașnice.

în etapa actuală — a e nat 
vorbitorul — se impune mai .t ca 
oricînd încetarea cursei înarmărilor 
nucleare, a perfecționării mijloacelor 
existente de distrugere în masă și a 
producerii altora noi, cum este bom
ba cu neutroni, reducerea și distru
gerea stocurilor de arme nucleare ți 
utilizarea in scopuri exclusiv pașni
ce a materialelor fisionabile și re
surselor umane sl financiara astfel 
eliberate.

în vederea atingerii obiectivelor 
majore, stabilite de statutul AX.E.A, 
România subliniază necesitatea ca 
această agenție să-și exercite atri
buțiile sale de for internațional in 
cadrul căruia pot și trebuie să fie 
dezbătute, in mod democratic, des
chis, cu participarea în condiții da 
egalitate a tuturor statelor interesate, 
indiferent de gradul lor de dezvoltară 
nucleară, toate problemele privind 
cooperarea în folosirea pașnică a 
energiei nucleare, accesul la tehno
logii, instalații, echipamente și ma
teriale nucleare și transferul aces
tora.

de presă

Intilnire chino-kompu- 
Chiană. Hua Klio-fen, președintei» 
Comitetului Central ah Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze. a avut, joi. oonvorbiri cu Pol 
Pot, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Kam
puchea. prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate — transmite 
agenția China Nouă.

întrevedere Todor Jivk 
-* Rodney Arismendi. Tod 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, a avut. 
Ia Sofia, o întrevedere cu Rodney 
Arismendi, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay. A avut loc un 
schimb de păreri privind sarcinile 
celor două partide, precum și în le
gătură cu unele chestiuni referitoare 
la situația internațională șl mișcarea 
comunistă internațională.

Cinci partide de stingă 
din Grecia — partldul comunist 
(interior). Uniunea Democratică de 
Stingă (E.D.A.), „Calea socialistă", 
Partidul Creștin-Socialist și „Marșul 
Socialist" — au încheiat o alianță 
electorală in vederea apropiatelor 
alegeri generale, informează agenția 
France Presse.

Un apel al președintelui 
Filipinelor. Luînd cuvîntul la pos
tul național de radio, președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos, a 
adresat un apel . liderilor Frontului 
Moro de a lua măsuri pentru res
pectarea Încetării focului în insula 
Mindanao, conform acordului reali
zat în decembrie 1976. Președintele 
Marcos a menționat dorința guvernu
lui filipinez de a avea convorbiri cit 
mai urgente cu conducătorii Frontu
lui Moro în vederea obținerii coope
rării lor în menținerea ordinii și în
cetării focului,

„Mercurul de aur". Sub 
auspiciile Camerei Economice ■ 
R.S.F. Iugoslavia și ale Societății ita
liene pentru relații publice, la Bel
grad a avut loc festivitatea de de
cernare a premiului „Mercurul de 
aur" pe anul 1977. acordat unor fir
me și companii străine pentru dez
voltarea relațiilor economice șl so
ciale cu țările în curs de dezvoltare. 
Printre premiați se află și întreprin
derea românească ue comerț exterior 
„Mineralimportexport".

Prima centrală atomică 
din R.S.S. Ucraineană, 
în construcție la 200 kilometri nord 
de Kiev, a început să furnizeze cu
rent electric sistemului energetic al 
Uniunii Sovietice. în cadrul centra
lei a fost dat în exploatare reactorul 
primului agregat energetic, cu o pu
tere de un milion kW. Se află in 
stare de montaj cel de-al doilea «- 
gregat.
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