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IN NOUL AN DE STUDIU
I

ÎNVAȚĂMÎNTUL DE PARTID
strîns legat de viață, concret, eficient,
forță activă în înfăptuirea politicii partidului

„Noi trebuie să-i formăm în așa fel pe activiști, pe comuniști, pe oamenii muncii, 
incit să fie în stare nu numai să repete niște teze, ci să și găsească soluții cum să fie apli
cate, cum să se asigure dezvoltarea și îmbunătățirea activității acolo unde își desfășoară 
munca. Acest lucru trebuie să-l obținem piuă la urmă prin învățămîntul de partid".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dupăiamiază, delega
ția parlamentară din Malayezia. con
dusă de Tan Sri Nik 
președintele Camerei 
lor. care se află in 
noastră.

Din delegație fac
Uren, secretar parlamentar la Minis
terul Afacerilor Sociale, Lim Kiam 
Yoon și I-Iaji Jaâfar bin Hanjzah, 
membri ai parlamentului. Tatuk Azi- 
zul Rahman bin Abdul Aziz, secretar 
al parlamentului.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. loan Ceterchi, președintele Con
siliului Legislativ, precum 
Urdea. deputat in M.A.N.

Exprimind. in numele 
delegației, șefului statului 
treaga gratitudine pentru onoarea de 
a fi primiți și pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat in timpul vizitei in

Ahmad Kamil, 
Reprezentanți- 
vizită in țara

parte Patrick

și Decebal

membrilor 
român in-

din Malayezia

De curînd, în toate organizațiile de 
partid a început invățăniintul poli
tico-ideologic. în noul an de studiu, 
Învățămîntul politico-ideologic do 
partid este chemat să se desfășoare 
la un nivel calitativ superior, po
trivit exigentelor formulate si bp- 

novatoare 
tovarăsu- 

la recen-

nel'iciind de orientările 
cuprinse în cuvintările 
lui Nicolae Ceausescu _ ______
tele consfătuiri de lucru din do
meniul propagandei, ca si din do
meniul muncii organizatorice — do
cumente de inaită valoare teoretică 
și practică, deschizătoare de largi 
orizonturi și care Îndeplinesc rolul 
unor îndreptare de excepțională im
portanță pentru perfecționarea ' 
rită a muncii ideologice, ca și 
tregii activități a organelor și 
irizațiilor de partid.

In lumina concluziilor ce se 
prind din analiza făcută cu ; . 
prilejuri, a sarcinilor clare trasate de 
secretarul general al partidului, 
obiectivul major, ideea de frontispi
ciu sub semnul căreia va trebui să 
se desfășoare întregul invățămînt 
politico-ideologic in noul an este 
sporirea eficienței, cu alte cuvinte, a 
capacității sale de 
știința 
Ia fel 
nu se 
treprindere să producă fără a se in
teresa de rezultatele producției, de 
beneficiul obținut, tot așa nu este de 
conceput ca învățămintul politico- 
ideologic să fie privit ca un scop in 
sine, ignorindu-se eficienta sa. in
fluența asupra modului de a gîndi 
si de a acționa al oamenilor in pro
ducție, in întreaga viată socială. Ex
plicarea politicii partidului este, de 
aceea, doar una din sarcinile învă- 
tămîntului politico-ideologic de partid 
— sarcină, desigur, foarte importan
tă si care trebuie realizată în 
mod foarte temeinic ; dar. asa

a 
și comportarea 

cum. pe plan 
poate imagina

hotă- 
a in- 
orga-

• des- 
a ceste

inriuri con- 
oamenilor. 

material, 
ca o in-

cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu e suficient, numai, 
a explica politica partidului : ceea 
ce i se cere învătămintului de 
partid este ca, demonstrind justețea 
politicii partidului, să-i ajute totoda
tă pe oameni să înțeleagă ce au (le 
făcut, practic, cum trebuie să acțio
neze pentru a îndeplini in cele mai 
bune condiții sarcinile ce le revin 
la locul lor de muncă, să-i mobili
zeze si să-i determine a-și consacra 
toate forțele Înfăptuirii politicii par
tidului, cauzei victoriei socialismului 
și comunismului in România.

Există toate premisele ca învăță- 
m intui politico-ideologic să-și inde- 
plinească în bune condiții această me
nire. In ultimii ani, s-a acumulat o 
experiență pozitivă, s-au făcut pro
grese in legarea de viață, s-au format 
numeroși propagandiști bine pregă
tiți din rândul muncitorilor, tehni
cienilor. inginerilor si al altor cate
gorii de intelectuali. Sistemul de or
ganizare. realizat pe baza Pro
gramului de măsuri adoptat de 
plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1976, este pus la punct, ex
periența de anul trecut i-a veri
ficat viabilitatea. Programele aproba
te pentru toate formele de studiu, 
avind la bază Programul 
documentele Congresului 
ale plenarelor C.C.. operele 
lui general al partidului; 
întregul invățămînt spre - ......... -
integrare cu necesitățile actualei eta
pe de dezvoltare a societății noastre.

Această etapă impune însă exigențe 
deosebite, mult mai înalte, pentru 
aplicarea cu consecventă sporită, in
tr-un mod mai aprofundat si mai efi- 

.cient a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea si a prevederilor Programului 
partidului. în acest context, revine 
un rol deosebit de important învătă
mintului politico-ideologic de partid, 
care cuprinde. în diferitele sale 
forme. întreaga masă a membrilor de

partidului, 
al XI-lea, 
sccretaru- 
Orientcază 
o strinsă

Producții sporite
cu cheltuieli reduse

in- 
Ca- 

de 
de

Colectivele de muncă din 
treprinderile industriale ale 
pitalei. puternic mobilizate 
organele și organizațiile 
partid pentru valorificarea mai
bună a resurselor de care dis
pun in scopul creșterii supli
mentare a producției, au înche
iat cele trei trimestre ale ace.t- 
tlli an cu un spor de producție 
industrială in valoare de 2.3 
miliarde iei. Printre altele, au 
fost realizate peste prevederile 
de plan 2 150 tone utilaje teh
nologice, 1 500 toni- laminate fi
nite pline din oțel, 1 140 tone 
țevi din oțel, motoare cu ardere 
interna și motoare electrice in- 
sumînd 40 000 CP și. respectiv, 
15 000 kW. produse ale indus
triei opticii și mecanicii fine in 
valoare de 53 milioane lei, mij
loace de automatizare electro
nice totalizînd 124 milioane lei, 
2 560 tone produse macromoic- 
culare de bază, medicamente ia 
valoare de 262 milioane lei, 
confecții însumind 127 milioane 
lei. întreaga producție obținută 
peste plan a l'ost realizată pe 
seama creșterii productivității 
muncii, sarcinile fiind depășite 
cu 2.6 la sută. Ca urmare a pre
ocupărilor susținute pentru 
losirea J 
prime și materialelor, 
cheltuielilor 
lei producție marfă a 
dus, în> 8 luni, cu 1,1 
mitru Tircob).

fo- 
judicioasă a materiilor 

nivelul 
materiale la 1 000 

fost 
lei. (Du-

re-

Suplimentar la export
Tn trei trimestre ale anului, 

industria prahoveana a livrat 
suplimentar partenerilor de peste 
hotare produse in valoare de 
peste 665 milioane lei-valută. 
spor care, pe ansamblul județu
lui. întrece substantial angaja
mentul asumat pe intreaul an 
1977. Semnificativ este faptul că. 
in comparație cu perioacța cores- 
punzătoaBe a anului trecut. în
treprinderile prahovene au 
furnizat clientilor un volum de 
mărfuri cu circa 12 la sută mai 
mare, ponderea fiind deținută de 
utilajul petrolier, produsele chi
mice si petrochimice. De altfel, 
mai mult de trei sferturi din 
producția acestor două sectoare 
de bază ale județului — con
strucția de mașini si chimia — 
este solicitată în actualul cinci
nal. la export în peste 70 de țări 
•le lumii.

t

partid si reprezintă un cadru organi
zatoric adecvat de dezbatere a tutu
ror problemelor aflate la ordinea zi
lei si de reliefare a concluziilor 
practice, a modalităților concrete de 
acțiune pentru 
muncă.

Important în 
— după cum

fiecare colectiv de

• '

aceste condiții este 
sublinia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — „să urmărim 
conținutul acestui învățămint, să ve
dem ce se predă, cum se predă, cine 
predă". Problema conținutului învă- 
țămintului se impune cu atit mai 
mult atenției cu cit. chiar si în con
dițiile unor programe bune, axate pe 
problematica actuală a vieții noastre 
economico-sociale. in unele cursuri 
au continuat să se manifeste tendințe 
de tratare a problemelor intr-o ma
nieră generală, abstractă, rupindu-le 
astfel de viață, de problemele ce se 
cer rezolvate.

Tocmai de aceea. îmbunătățirea 
conținutului învătămintului de partid 
presupune, înainte de toate, a aborda 
in mod direct, deschis acele probleme 
și aspecte pe care le ridică viata, a 
le trata pe baza unei cunoașteri 
aprofundate, temeinice a realităților, 
eare intr-adevăr să ajute la o înțe
legere deplină si la o soluționare co
respunzătoare a problemelor con
crete ale construcției socialiste, 
sarcinilor ce revin . fiecărui cursant 
la locul său de muncă. Din bogăția 
tematică a programelor aprobate 
pentru diferitele forme de studiu, or
ganizațiilor de partid le revine în
datorirea ca. împreună cu propagan
diștii, să aleagă acele teme 
care optează partitioantii la învătă- 
mintul politico-ideologic de 
care răspund in cea mai mare măsură 
problemelor specifice cu care se con
fruntă aceștia, care prezintă o impor
tantă dominantă pentru sectorul res
pectiv 
sigur.

a

nentru
partid.

de activitate. Vor trebui, de- 
avute în vedere, în primul

z ș

ss>W

în Întreaga lume. în acest 
a fost reliefată importanta

și păcii 
context, 
intensificării raporturilor de colabo
rare dintre parlamentele celor două 

chemate să contribuie la mai 
cunoaștere si apropiere între

Onn, un 
urări de

salut călduros, 
succes poporu-

Nicolae Ceaușescu a

țara noastră, conducătorul delegației 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefului statului 
nialayezian, regele Tuanku Yahya 
Putra Ibni Âl-Marhum Sultan Ibra
him. și a primului ministru, Datuk 
Hussein bin 
împreună cu 
lui român.

Tovarășul
mulțumit pentru sentimentele priete
nești exprimate și a transmis șefului 
statului nialayezian, precum și pri
mului ministru un cordial salut, iar 
poporului nialayezian cele mai bune 
urări și succes deplin in înfăptuirea 
aspirațiilor sale de pace și prospe
ritate.

In timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția fată de evoluția po
zitivă pe care au cunoscut-o in ulti
ma perioadă relațiile româno-mala- 
yeziene si s-a exprimat convingerea 
că ele vor cunoaște în continuare o 
dezvoltare pozitivă, spre binele am
belor popoare, al cauzei înțelegerii

tări, 
buna 
popoarele român si malayezian.

Schimbul de vederi in probleme 
actuale ale vieții internaționale a 
scos în evidență interesul celor două 
țări pentru asigurarea unui climat de 
pace și colaborare, care să stimule
ze progresul economic și social al tu
turor țărilor, și în primul 
celor in curs de dezvoltare, 
liniat, totodată, necesitatea 
acționa cu fermitate pentru 
rea dezarmării și, înainte de toate, a 
dezarmării nucleare, instaurarea li
nei noi ordini economice mondiale, 
democratizarea relațiilor dintre state 
prin aplicarea principiilor deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului re
ciproc.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

rind al 
S-a sub- 
de a sa 
înfăptui-

Ședința Biroului Executiv al Consiliului National
al Frontului Unității Socialiste
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rînd. asemenea probleme arzătoare 
ale vieții noastre sociale cum sint 
cele referitoare la' sarcinile cheie ale 
îndeplinirii cincinalului, repartiza
rea venitului național, căile de spo
rire a eficienței economice, mărirea 
productivității muncii, 
cheltuielilor materiale, 
principiilor eticii și echității socialis
te în înfăptuirea repartiției,, ca și in 
întreaga viață socială, adincirea de
mocrației socialiste. întărirea rolului 
conducător al partidului, perfecțio
narea activității organizatorice, edu
carea comunistă a cadrelor de con
ducere etc.

Potrivit indicației 
general al partidului, 
laborate teze de bază 
care din temele prevăzute in progra
mele de studii ale diferitelor 
forme de învătămînt politico-ideolo
gic. — ceea ce 
unitară a 
adaptarea organică a fiecărei lecții la 
realitățile specifice ale fiecărui iudei, 
municipiu, comună sau colectiv de 
muncă.

Desigur însă că numai prin elabo
rarea tematicilor și a tezelor nu se 
rezolvă problema legării învățăfnin- 
tului de viață, a sporirii eficienței 
sale. Ceea ce se impune este ca in 
fiecare curs, lecțiile, dezbaterile să 
țină seamă de realitățile 
diferite dc la un județ 
la o întreprindere sau 
alta — dc preocupările 
cele inai arzătoare ale 
respectiv, evidențiindu-se 
țele valoroase, criticindu-se deficien
țele. dezvoltînd spiritul critic față de 
mentalitățile și deprinderile înapoia
te. Mai mult decit atit, va trebui ur
mărit ce se întreprinde concret, cum

feducerea
aplicarea

secretarului 
au fost e- 
pentru fie-

permite abordarea 
problemelor si. totodată.

specifice — 
la altul, de 
comună la 
și sarcinile 
colectivului 

experien-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Blocurile de locuințe ridicate de constructorii băcăuani pe Bd. Păcii se apropie de cota fi
nală. Cum au acționat în acest scop? Acordul global este aplicat integral, s-au introdus po
licalificarea muncitorilor și lucrul in 2 schimburi prelungite Foto : S. Cristian

Străbat de vreo cițiva 
ani drumurile județului 
Covasna, consemnînd tn 
carnetul de reporter alte și 
alte lapte, întâmplări, nu
me de oameni care inalță 
columna socialismului /pe 
aceste străvechi plaiuri ro
mânești. Și de fiecare dată 
am prilejul să observ, să 
descopăr trăsăturile moral- 
politice noi care-i înnobi
lează pe acești harnici și 
pasionați oameni. români 
și maghiari, infrățiți in 
muncă și idealuri, pe acești 
constructori de viată nouă 
care urmează neabătut cu- 
vintul partidului, exemplul 
de fiecare zi al comuniști
lor. Pentru că. in ultimii 
zece ani. județul Covasna 
cunoaște într-adevăr viața 
unui vast și dinamic șan
tier.

La BARAOLT. minerii 
au „meșterit" o mină nouă, 
o mină dotată cu mașini 
și utilaje de înaltă tehni
citate. De asemenea, in 
acest bazin carbonifer a 
fost înălțată și o nouă fa
brică de brichete. Minerii 
de aici au cucerit. în 1976. 
locul trei pe ramură. „Nu-i 
o laudă dacă spun că 
ne-am obișnuit să trăim 
printre fruntașii țării. Sin- 
tem un colectiv omogen, 
disciplinat și harnic. pot 
spune chiar pasionat, și ne 
străduim să ne măsurăm 
rezultatele nu fată de ceea 
ce am dobîndit pînă acum, 
ci față de cerințele mereu 
sporite ale economiei na- 
ționale" — ne șpune Ar- 

k,__________________________

cadie Boroș. Erou al Mun
cii Socialiste, directorul în
treprinderii miniere. Odată 
cu dezvoltarea minei a Hala metalurgică,
crescut si orașul, a făcut 
pași însemnați spre urba
nizare, către o viață din ce 
în ce mai civilizată. Pen
tru că mina nu este doar

pînă nu de mult nevoiți 
să-și caute rostul in fabri
cile și uzinele altor orașe, 

viitoare 
fabrică constructoare de 
mașini, fabrica de scaune, 
sînt cei dinții piloni ai in
dustrializării pe aceste me
leaguri alintate de murmu-

In ziua de 4 octombrie 1977 a avut 
loc ședința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului Uni
tății Socialiste.

Tn cadrul ședinței a fost prezentat 
un raport cu privire la desfășurarea 
acțiunilor politico-organizatoriee pen
tru pregătirea alegerilor generale de 
deputați in consiliile populare muni
cipale, ale sectoarelor 
București, orășenești si 
la 20 noiembrie '1977.

Biroul Executiv și-a 
tisfacția pentru faptul

municipiului 
comunale de

exprimat sa
ca organele

locale si centrale ale Frontului Uni
tății Socialiste, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, des
fășoară o intensă activitate politică 
si educativă in vederea desemnării 
drept candidați ai Frontului Unității 
Socialiste a celor mai capabili si de
votați cetățeni din rindul muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, 
aj muncii reprezentind toate 
riile sociale, fără deosebire 
ționalitate, precum si pentru 
tirea si organizarea in cele mai bune 
condiții a campaniei electorale și a 
alegerilor.

In continuare Biroul Executiv a 
discutat Programul de măsuri cu 
privire Ia înfăptuirea hotăririi Co
mitetului Politic Executiv ai C.C. al

oameni 
catego- 
de na- 
pn'gâ-

P.C.R. privind pregătirea și desfășu
rarea alegerilor generale de deputați 
m consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești si comunale. Apelul 
Frontului Unității Socialiste adresat 
tuturor cetățenilor țării cu prilejul 
alegerilor, precum si Tezele Frontu
lui Unității Socialiste pentru apropia
tele alegeri generale de deputați in 
consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești si comunale.

Biroul Executiv și-a însușit în una
nimitate documentele supuse dezba
terii si a hotărit convocarea Consiliu
lui National al Frontului Unității So
cialiste in ziua de 12 octombrie 1977.

LA SEMĂNAT—ritmul si calitatea
siat la tel de importante

...și cer deopotrivă prezența specialiștilor pe cimp
Pe ogoarele județului Bacău se lu

crează intens la semănatul griului. 
Ing. Alexandru Dănilă, director ad
junct. I;> direcția, agricolă județeană, 
nc-a informai că au fost asigurate 
toata condițiile pentru ca zilnic să 
fie insămințate cite 4 090—4 500 ha 
cu griu.

— Urmărim — ne spunea el — să 
ne încadrăm in perioada optimă, dar, 
in aceiași timp, avem in vedere rea
lizarea unor lucrări de calitate su
perioară. Pentru aceasta. întreaga su
prafață de aproape 60 000 hectare, ce 
va fi însămintată cu cereale de toam
nă. este lucrată de mecanizatori in 
acord global. Si cum specialiștii răs
pund direct de producția anului vii-

tor. nici o palmă de teren nu este 
însămintată oină nu se verifică cali
tatea pregătirii solului si semănatul 
propriu-zis.

Intr-adevăr, așa trebuie să se pro
cedeze acum la semănat. Și în multe 
unități agricole ne-am convins de e-

v

BUCUREȘTIUL
un vast laborator

de confruntare a experienței 
constructorilor

de locuințe 
întreaga țară

ÎN PAGINA A III-A

o fabrică de lăzi la între
prinderile moderne ce se 
înalță in vatra noului 
oraș", ne-a mărturisit pri
marul Sergiu Mandates.

COVASNA, orașul celor 
o mie de izvoare de apă 
minerală, va fi. peste doar 
cițiva ani. de nerecunos-

Industrializarea definește
noua personalitate

a Covasnei
un loc de muncă. Ea este 
o școală unde se formează 
conștiința muncitorească, 
școala unde generații de 
mineri învață să munceas
că si să trăiască în chip 
socialist.

Printr-o impresionantă 
metamorfoză a trecut și 
ÎNTORSURA BUZĂULUI, 
urbe tinără (n-a împlinit 
încă un deceniu). în care 
industrializarea își ocupă 
astăzi locul cuvenit, deter- 
minînd impresionante mu
tații în viata oamenilor

rele Buzăului. „Pînă mai 
ieri ne străduiam să-i o- 
bișnuim pe oamenii locu
lui cu orașul, sâ-i chemăm 
la înfrumusețarea așezării, 
să-i adăugăm astfel. pe 
lingă noul cartier de blo
curi ce se conturează, 
frumusețea unei flori, 
lumina spirituală a activi
tății casei de cultură. As
tăzi. oamenii s-au deprins 
cu răspunderea si exigența 
civică, îi obligă trecerea 
— pe multiple planuri — 
de la cele cîteva gatere și

și 
și

cut. Șirurilor de blocuri li 
se adaugă un nou centru, 
hoteluri și baze de trata
ment. Asta in ce privește 
zestrea edilitară. In același 
timp, asemenea celorlalte 
orașe ale județului, și ora
șul Covasna iși completea
ză zestrea industrială. Fa
brica de PAL și de mobi
lă. filatura, cooperativa „A- 
vîntul" sînt doar începutul 
unui vast proces de trans
formare a Covasnei în- 
tr-un oraș balnear puternic 
industrializat. Siluetele ur-

banistice moderne vor a- 
dăuga o nouă frumusețe 
plaiurilor pitorești, armo- 
nizindu-se fericit cu locuri 
ca. Valea Zînelor. adevărat 
pâre natural și drum de 
acces la cetatea dacică din 
preajmă, ce înfruntă seco
lele.

Breslele de altădată mai 
trăiesc in amintirea oame
nilor, in muzeul din TÎRGU 
SECUIESC, orașul unde 
s-a înălțat o puternică 
platformă industrială. iar 
urmașii breslașilor de odi
nioară sint astăzi strun
gari. confecționeri. munci
tori de inaită calificare, 
oameni din miinile cărora 
ies produse apreciate pes- 
t ? mări și țări. întreprin
derilor platformei li se vor 
adăuga alte unități econo
mice menite să ridice in și 
mai mare măsură gradul 
de industrializare, de civi
lizație socialistă al acestui 
oraș, aflat nu departe de 
castrul roman dc la Breț- 
cu. de pasul Oituzului. să-i 
sporească in și mai mare 
măsură participarea la o- 
biectivul nr. 1 al cincinalu
lui pe aceste meleaguri : re
alizarea de către județul 
Covasna a unei producții 
globale industriale de peste 
10 miliarde lei. „Aflîndu-ne 
intr-un continuu proces de 
calificare a oamenilor, ne 
concentrăm atenția pentru 
omogenizarea fiecărui co

ficiența măsurilor luate de organele 
județene. Specialiștii sint alături ele 
mecanizatori si cooperatori, organi- 
zind și indrumind munca acestora. 
La cooperativa agricolă din Mărgi
neai, unde se lucra cu trei semănă
tori, l-am găsit in cimp pe ing. Ovi- 
diu Tomulescu, președintele coopera
tivei. Urmărește personal cum se e- 
xecută toate lucrările, pentru apli
carea corectă a tehnologiei de semă
nat. De la președintele cooperativei 
aflăm că in cinci zile au fost, insă- 
mintate 250 ha cu griu din cele 550 
ha planificate. Se urmărește ritmul, 
dar in primul rind calitatea. Adin- 
cimea. uniformitatea, densitatea opti
mă la care se făcea semănatul justi
fică pe deplin prezența specialistu
lui aici, pe tarla. Cu aceeași 
răspundere și competență profe
sională din partea specialiștilor și 
mecanizatorilor se lucra și în coope
rativele agricole din Nicolae Bâl- 
cescu. Valea Seacă, Păucești, Podu 
Turcului, Răchitoasa, Cleja.

Cu toate acestea, in pofida măsu
rilor luate de organele județene, am 
găsit și cazuri cind specialiștii nu 
veghează la respectarea normelor a- 
grotehnice și, ca atare, unele lucrări 
efectuate sint dc slabă calitate. Cum 
poate explica ing. Sofia Mitu de la 
cooperativa agricolă Onișcani semă
natul în condiții 
a unei tarlale de 
gada Cornești ? 
mecanizatorii n-au 
mea de semănat și 
și simplu la suprafață, pradă păsări-

necorespunzătoare 
15 ha de la bri- 
Nesupravegheați, 
respectat adînci- 

grîul a rămas pur

lor. A fiind de 
nele județene ... ... . ..
rămas indiferente și au hotărit să se 
refa.că semănatul pe suprafața res
pectivă. Bineînțeles, cheltuiala supli
mentară trebuie suportată de cei care 
s-au făcut vinovați de această si
tuație. și în primul rind de inginerul 
unității, care și-a încălcat o obligație 
esențială, aceea de a supraveghea e- 
xecutarea unei lucrări de mare teh
nicitate.

Pe terenul complexului intercoope- 
ratist Sascut l-am găsit lucrind pe 
mecanizatorul Constantin Baciu. Se
măna de unul singur, fără suprave
ghetori pe mașină, intr-un teren bo
lovănos. Oprea din cind în tind la 
marginea tarlalei să vadă dacă nu 
s-au Înfundat tuburile. Ne-a explicat 
că nu i s-au dat oameni pe semănă
toare și că nimeni din conducerea 
complexului nu trecuse în ziua res
pectivă. să vadă cum decurge semă
natul. Vor trece probabil după ce vor 
răsări plantele. Dar atunci va fi prea 
tirziu. Cit privește bolovanii, meca
nizatorul se mingiia cu gîndul că vor 
fi distruși la tăvălugit sau de ploi și 
zăpadă. Lipsa specialiștilor de la lo
cul semănatului am constatat-o și la 
Orbcni, Parava și in alte unități din 
partea de sud a. județului, unde a- 
sistența tehnică era lăsată in seama... 
mecanizatorilor și a cooperatorilor de 
pe semănători. Nimeni nu contestă 
priceperea mecanizatorilor. Dimpo
trivă. Dar la semănat prezența spe
cialiștilor în cimp este obligatorie, 
deoarece semănatul este lucrarea de 
bază, de care depinde în mod hotă- 
rilor nivelul recoltei. Tocmai de aceea, 
trebuie realizat de la început in con
diții de maximă calitate, căci după 
răsărit, cind se vede răspunderea cu 
care s-a muncit, este mult prea tir
ziu pentru a se interveni. Iată de ce 
nu se poate admite nici un rabat de 
la calitatea semănatului. Orice aba
tere de la tehnologia stabilită, orice 
act de indisciplină in muncă din par
tea celor răspunzători de soarta re
coltei viitoare de cereale trebuia 
sancționate cu toată fermitatea.

această ispravă, orga- 
de specialitate n-au

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

Industria orașului Brad a îndeplinit

planul pe 10 luni

Radu SELEJAN
(Continuare in pag. a Ii-a)

Colectivele de muncă din unitățile 
industriale ale orașului Brad au ra
portat ieri un succes de prestigiu in 
întrecerea socialistă : au fost indepli- 
nite sarcinile de plan pe 10 luni din 
acest an. Se estimează că pină 
sfîrșitul lunii octombrie
muncii din acest oraș vor obține 
în exclusivitate pe seama 
productivității muncii — o producție 
industrială suplimentară in valoare

la
oamenii

creșterii

de peste 60 milioane lei. Colectivele 
de la Întreprinderea minieră Barza 
si de la Uzina de utilaje miniere și 
reparații Criscior au cea mai însem
nată contribuție la obținerea acestor 
realizări. Remarcabil este și faptul 
că sarcinile la export revenite uni
tăților din orașul Brad pe trei tri
mestre din acest an au fost depășite 
cu 4 la sută, iar in domeniul inves
tițiilor s-a realizat 83 la sută din 
planul anual. (Sabin lonescu).

Prin creșterea productivității muncii
Colectivul Șantierului naval din 

Drobeta-Turnu Severin a obținut, 
in perioada care a trecut de la înce
putul anului. o productivitate a 
muncii cu 4 procente superioară 
prevederilor de plan, înregistrînd 
in septembrie, cind sarcina planifi
cată a fost depășită cu 6.1 la sută, 
cel mai înalt indice lunar din actua
lul cincinal. Succesul are la bază 
reorganizarea fluxurilor tehnologice 
in atelierele prelucrătoare, introdu-

cerea si extinderea procedeelor de 
realizare a unor subansamble com
plexe, extinderea sudurii automate 
si a altor metode avansate de mare 
randament. Pe această bază, șan
tierul a livrat în plus beneficiarilor 
șase nave diferite, ridicînd la 60 
milioane lei valoarea producției 
marfă realizată peste plan, sumă ce 
întrece prevederile din angajamen
tul anual.

I
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FĂPTUI?I
I

DIVERS
Tinerețe fără 
bătrînete

Cititorul nostru Gheorghe Popa 
din comuna Berea, județul Bu
zău, ne scrie : „Am citit 
curind un fapt divers despre 
bătrin din Băbeni-Vilcea, 
virstă de 78 de ani, care 
întrece cu tinerii la muncă, 
ii urez ani multi și multă pu
tere in continuare, și as vrea 
să-i spun că are la noi, la Berea, 
un «concurent». E vorba de ne
nea Petre Năstase, in virstă de 
85 de ani, care a fost ani de zile 
muncitor la sonde. După ce a 
ieșit la pensie, a început să lu- 

' creze cot la cot cu tinerii in 
cooperativa agricolă, urmat pas 
cu pas de soția sa Neacșa, de 77 
de ani. Dar in afară de asta, 
nenea Petre al nostru este un 
dulgher neintrecut ; butoaie cum 
știe el să meșterească nu găsești 
pe toate drumurile. Și încă 
ceva : cînd îl vezi cum trebălu- 
iește toată ziua și cum merge 
pe drum, drept și țanțoș ca un 
flăcău, ti-e și teamă să-i zici 
moș, că se supără foc". Are și 
de ce.

au

I
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I
I
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un 
in 
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salvat casa"
într-o scrisoare 

adresa rubricii noastre._ 
nara Elena P. din 
bulevardul Armata 
nr. 17, aduce „cele 
duroase mulțumiri unui băietei 
și unei fetite, amîndoi frați și 
pionieri, care mi-au salvat casa 
de la incendiu". Mai departe, 
semnatara scrisorii ne poves
tește că dimineața s-a trezit la 
ușă, sunînd insistent, cu pionie
rul Pavel Eugen, care i-a spus 
că din balconul apartamentului 
ei ieșeau flăcări. Imediat, pio
nierul a început să care apă și 
s-o arunce peste pălălaia care 
amenința să cuprindă lucrurile 
din casă. La fel a făcut și su
rioara lui, Felicia, pînă cînd 
pericolul a fost înlăturat. Din 
cercetările efectuate a rezultat 
că focul se aprinsese de la un 
muc de țigară pe care-1 arun
case, neglijent, un locatar de la 
unul din etajele superioare ale 
blocului.

Ceasul...

trimisă pe 
pensio- 

București, 
Poporului 

mai căl-

contradic
toriu

„Aflîndu-mă in trecere
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0 PREOCUPARE PERMANENTA ÎN DEPOZITE Șl MAGAZINE DIN PLOIEȘTI

A COMUNIȘTILOR: EDUCAREA TINERETULUI
in spirit revoluționar, de muncă, ordine și disciplină

Depoul C.F.R. din Craiova a con
stituit, de-a lungul anilor, o școa
lă a muncii si vredniciei, a mîndriei 
de a fi ceferist, o inepuizabilă pepi
nieră de cadre. S-au format aici ge
nerații de muncitori feroviari — 
comuniștii 
educatori, 
conștiințe, 
sarcină 
depoul 
format 
tineri.

Fără 
colectivului îsi 
genta organizației de partid. în stă
ruința cu care acționează zi de zi 
cei peste 800 de comuniști. Pentru 
aceasta este asigurat un cadru orga
nizatoric propice : de activitatea fie
căreia din cele 17 organizații U.T.C. 
răspunde cite o organizație de partid, 
fiecare tînăr fiind, de asemenea, în
credințat in grija unui comunist.

Dialogul comunist-utecist — relație 
definitorie pentru ucenicia revolu
ționară a tineretului muncitor — se 
poartă neîntrerupt, la fiecare loc de 
muncă. Forța exemplului personal, 
analiza periodică, în organizațiile de 
partid, a modului, cum sînt îndru
mate organizațiile U.T.C,, cît si a fe
lului în care comuniștii se ocupă de 
tinerii ce le-au fost repartizați (în 
ultima perioadă, pe agenda de lucru 
a tuturor organizațiilor de bază si a 
comitetului de partid au fost înscri
se 29 de astfel de analize), urmă
rirea cu tact si grijă părintească a 
celor ce se integrează mai greu în 
procesul de producție si în disciplina 
ceferistă, „acreditarea"' unor tineri 
pe lingă comuniști uneori la fel de 
tineri, extinderea ariei de manifes
tare a exigentei educatorilor si din
colo de porțile uzinei, intensificarea 
acțiunilor 
doar cîteva 
folosite în 
al însușirii 
cipiilor morale si normelor de con
duită comunistă.

— Tînăr incorigibil nu există — 
este de părere comunistul Iordăchiță 
Plăveancă. Climatul în care trăiește 
și muncește, principialitatea, tactul 
și exemplul educatorului, fie el pă
rinte sau tovarăș de muncă, au înriu- 
riri deosebite asupra oricărui tînăr.

dovedindu-se a fi exigenți 
statornici „modelatori" de 
Și este firesc ca această 
fie amplificată astăzi cînd 

un colectiv 
lucrători

să 
nonagenar are 
în majoritate din

îndoială, forța educativă a 
are izvorul in exi-

politico-educative — sînt 
din modalitățile de lucru 
scopul formării tinerilor, 
de către aceștia a prin-

o bo- 
viată.
i se 

tineri

Aceste cuvinte mărturisesc 
gată experiență de muncă, de 
Căci „maistrul-magnet", cum 
spune, este preferatul multor 
din secția mecanică-cutie.

De cînd se ocupă îndeaproape de 
cîtiva tineri, maistrul a stat pe în
delete de vorbă cu fiecare, le-a 
ascultat cu răbdare părerile, dorin
țele, necazurile, le cunoaște preocu
pările. Aceste „incursiuni" l-au aju
tat să întocmească fiecărui tînăr un 
fel de „fișă personală". Sînt înscrise 
aici, începînd cu locul nașterii, stu
diile terminate, numele și ocupația 
părinților, nume de prieteni, categoria

a fost astfel „predată", îneît a fost 
bine înțeleasă. Dovada ? Ghiluș. care 
de cîteva zile e militar, a trimis pri
ma scrisoare maistrului Iordăchiță, 
rugîndu-1 să-i păstreze un loc în 
echipă și... la panoul de onoare.

Un asemenea mod de a acționa nu 
este singular. Munca educativă per
severentă, avînd un puternic efect 
„profilactic", este însoțită de atitudi
nea de intransigentă fată de abateri. 
Iată de pildă, tînărul Nicu Papas — 
scăpat de sub controlul părinților 
care îl purtau îmbrăcat după ultima 
modă si îi făceau mereu „plinul" 
portofelului, fără a-i cere să și

• „Ucenicia revoluționară" sub răspunderea directă 
a membrilor de partid • De tînăr să te apropii cu 
inima și cu fapta demnă de exemplu © Maistrul — or
ganizator al producției, dar și educator al colectivului

de retribuție, rezultatele obținute 
în producție etc., precum și preocu
pările mai deosebite ale tînărului. 
Orice fapt, orice noutate intervenită 
în evoluția sa îsi găsește, în acest 
context, o anume semnificație. Ni
mic din ceea ce ține de universul 
tineresc, de problemele specifice vir- 
stei nu-i este indiferent maistrului. 
Ionel Popa si Ștefan Vizuină, bună
oară, aveau greutăți cu gazda ; i-a 
vizitat acasă si i-a ajutat să-și gă
sească un cămin bun. Lui Nicolae 
Cățelușă nu-i reușea o operație teh
nică cerută la lucrarea de diplomă 
pentru absolvirea „industrialului" ; 
maistrul a rămas două seri cu el în 
atelier si i-a dat ajutor. George Bă- 
dan avusese nevoie urgentă de o 
sumă mai mare ; maistrul l-a îm
prumutat. Cu Ion Ghiluș a fost ceva 
mai complicat • intrase într-un an
turaj nepotrivit si, lipsind de două 
ori nemotivat, maistrul a cerut ute- 
ciștllor să-I ia în discuție. Nu s-a 
îndreptat. Atunci a scris părinților, 
chemîndu-i la depou si a urmat o 
nouă „judecată" — cu întregul co
lectiv, în prezenta tatălui. A fost o 
lecție aspră, cu multe învăță
minte nu numai pentru cel în 
cauză. Important este insă că lecția

muncească conștiincios — devenise 
un „inadaptabil", considerîndu-se, ori 
de cîte ori se încerca cu el o discu
ție. un „neînțeles". Pentru chiul, 
lucru de mintuială. indisciplină, 
plimbări de la un loc de muncă Ia 
altul se propusese desfacerea con
tractului său de muncă. Maistrul Pe
tre Pripas, secretarul organizației de 
bază nr. 11. a intervenit cerînd amî- 
narea aplicării acestei drastice mă
suri. „N-ai de lucru, nea Petrică, i 
s-a spus. Tot ce-i mai rău găsești la 
acest tînăr". Dar maistrul n-a renun
țat. Știa că nu se făcuse totul pen
tru recuperarea lui. după cum se 
mustra pe sine pentru a nu fi pus 
in discuția organizației de bază, la 
timpul potrivit, felul cum își înde
plinise sarcina încredințată tovarășul 
în grija căruia fusese dat tînărul. L-a 
luat deci în „custodia" sa: îl ținea me
reu in preajmă, s-a îngrijit să i se asi
gure lucru după posibilități, punîndu-1 
chiar să muncească la operații care, de 
regulă, erau încredințate doar celor 
cu „vechime" ; a urmărit cît cîșt.igă, 
l-a invitat să participe la unele dez
bateri, 
lucrat 
mîndu-i
tie la depou. Și schimbarea aștep-

In același 
strîns cu

pe părinți

timp a 
familia, 

la o
con- 
che- 

discu-

tată s-a produs. Azi, tînărul a de
venit un bun muncitor, om de nă
dejde.

Este încă 
prin forța exemplului 
pentru a fi buni educatori, comuniș
tii? toti „veteranii" trebuie să se o- 
cupe 
fiind 
mat. 
rilor 
celor de care răspund, comuniștii Ion 
Firulescu sau Constantin Zupea, care 
absentează de la program si nu-si fac 
datoria la locul de muncă ? Ciudat este 
că, în pofida faptelor de toți cunoscute, 
organizația de bază nu a retras aces
tor membri de partid sarcina încre
dințată. iar atitudinea lor nu a fost 
încă supusă, cum ar fi fost de aștep
tat, unor îndreptățite si exigente cri
tici. De altfel, perfecționarea rela
ției comunist-utecist, sporirea efi
cienței muncii cu tinerii se resimt 
puternic atunci cînd organizațiile 
de partid cer cu perseverentă co
muniștilor care au tineri in „custo
die", să raporteze periodic despre 
modul in care se achită de această 
importantă sarcină de partid.

De altfel, după cum ne-a spus to
varășul Gheorghe Șerban, secretarul 
comitetului de partid de la Depoul 
C.F.R. Craiova. înlăturarea neajun
surilor care mai apar se află în a- 
tentia comuniștilor. In același timp, 
pentru perioada actuală — care co
respunde cu pregătirea si desfășura
rea adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă si alegeri în organi
zațiile U.T.C. — a fost întocmit un 
program concret de acțiuni politico- 
ideologice si educative, menite să 
contribuie la temeinica pregătire Și 
buna lor desfășurare, la pregătirea 
în spirit revoluționar a tineretului. 
Cu' deosebire ni se pare important 
faptul că sînt incluse aici schimburi 
de experiență între organizațiile de 
partid și organizațiile U.T.C., astfel 
incit să fie intensificată activitatea 
în mijlocul organizației revoluționare 
a tineretului, să crească răspunderea 
față de tineri a tuturor comuniști
lor, iar munca de educație în rîndul 
acestora' să capete noi valențe, să-și 
sporească forța de înrîurire.

un episod care confirmă, 
concret, că

cu suflet si pasiune de tineri, 
ei înșiși un model demn de ur- 
Dar ce exemplu pot oferi tine- 
cu care lucrează, și îndeosebi

Nicolae BABAI.AU 
corespondentul „Scînteil'

Două noi forme de asigurare

Mărfuri există; lipsește doar
un „sortimentu organizarea

„Aflîndu-mă in trecere prin 
Pitești — ne scrie doctorul I. Mi
cuț, din Curtea de Argeș — 
m-irn oprit citeva clipe să ad
mir frumosul ceas public din 
fata nu mai puțin frumosului 
magazin „Trivale". Ceasul are 
patru fete, orientate spre cele 
patru puncte cardinale. Lucru 
bun și ingenios — am zis eu in 
sinea mea. Numai că frumosul 
și ingeniosul ceas public arată 
orele anapoda. Una din fețele 
sale, orientată spre hotel si spre 
locul de parcare, indică zi și 
noapte aceeași oră : 6,30 fix. Ce
lelalte trei fete, de bine, de rău, 
își mai trag sufletul, dar una 
arăta, in clipa aceea, ora 9. alta 
11 și un sfert și alta 12 și un 
sfert. Pas de mai înțelege ceva. 
Parcă ar fi un joc de-a v-ați 
ascunselea cu timpul". Una din 
două : ori toate cele patru fete 
să arate aceeași față (adică oră), 
ori să fie o singură fată și bună. 
Apropo : cit o fi arătind acum 
Ceasul cu pricina ?

Acum, ia-1 
de unde nu-î

Gestionara unei tutungerii din 
Cluj-Napoca s-a pomenit cu un 
client mai puțin obișnuit : „Eu
— zice el — n-am venit să cum
păr ceva ci să vînd o... informa
ție de ultimă oră. Dacă vreți
— și nu se poate să nu vreți — 
o haină de blană a-ntîia, duce- 
ți-vă imediat la magazinul «Cen
tral». că au sosit citeva și se 
vînd repede. Dacă vreți, vă ajut
— am la magazin un prieten...".

— Vă mulțumesc, sînteti foar
te amabil — i-a răspuns gestio
nara, dar nu pot părăsi serviciul. 
O trimit cu dumneavoastră pe 
prietena mea cu banii.

La intrarea în 1 
„Central", individul 
însoțitoarei să-i dea 
3 000 de lei, pe motiv că nu 
vrea să fie văzut împreună cu 
ea, și să aștepte afară, pînă vine 
el cu blana. Individul a intrat 
înăuntru și a ieșit pe ușa din 
spate. Acum, ia-1 de unde nu-i.

Ursul

magazinul 
i-a spus 

i lui cei

și aprobarea
Am mai scris in rubrica 

noastră despre pățaniile unor 
gospodari din cauza urșilor care 
dau iama prin ogrăzile lor. De 
data aceasta primim un ase
menea semnal și din partea ci
titorului nostru Lazăr Nicolae 
din comuna Teliu. județul Bra
șov : „De vreo două luni în
coace, o namilă de urs tot dă 
tircoale comunei noastre, făcînd 
ravagii. într-o noapte, ursul a 
dat năvală în curtea lui Szabo 
Ladislau, pe care l-a păgubit 
de doi porci și vreo douăzeci de 
orătănii. într-c altă noapte, unui 
consătean i-a sfișiat un porc, 
cinci găini și doi iepuri de casă... 
în ultimele nopți, în loc să se 
odihnească, după munca de peste 
zi. oamenii aprind focuri prin 
grădini și stau la pîndă. Dar Moș 
Martin tot nu se astîmpără. Pe
semne că o fi aflat și el de răs
punsul vînătorilor. care cică n-au 
încă aprobare să-l doboare. N-or 

avînd, dar noi ce vină avem ?“fi
Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Asigurarea mixtă de viată si su
plimentară de accidente, care poate 
fi încheiată de oricare persoană în 
vîrstă de la 16 la 60 de ani. oferă 
posibilitatea îmbinării prevederii 
cu economia. întrucât în cazul sur
venirii unor riscuri asigurate (din 
accidente) suma înscrisă in colită 
se plătește majorată de 6 ori. iar 
dacă evenimentele asigurate nu 
s-au produs, la expirarea .duratei 
asigurării, sumia asigurată se plă- 
te'ste majorată cu 10 la sută. Asi
guratul are posibilitatea să înca
seze pe parcursul duratei asigură
rii cîte 1 000 de lei pentru fiecare 
combinație de litere înscrisă în 
poliță, ieșită la tragerile de amor
tizare lunare si speciale.

Ce riscuri pot fi asigurate ?
• Sînt acoperite cazurile de inva
liditate permanentă totală sau par
țială si de deces din accidente, cum 
ar fi : explozia, prăbușirea de te
ren. lovirea, căderea. alunecarea, 
acțiunea violentă a unei persoane. . 
atacul unui animal, trăsnetul, ac
țiunea curentului electric, arsura, 
înecul. intoxicarea subită sau 
asfixierea din cauze subite si mul
te altele, precum si decesul din 
alte cauze decît cele de acciden
te. • Se pot încheia asigurări pen
tru orice sumă. în mii de lei. pe 
durate de la 5 la 20 de ani. • Pri
mele de asigurare, pentru fiecare 
1 000 de lei din suma asigurată, se 
stabilesc în funcție de mărimea su
mei asigurate, de vîrsta persoanei 
ce se asigură, de durata asigurării 
si a plătii primelor, ele fiind între 
6,75 si 21 de lei. acestea putîndu-se

în rate, iar în cazul achi- 
anticinate, pe mai multi

achita si 
tării lor 
ani, ADAS acordă o reducere de 
4 la sută, pentru fiecare an. înce- 
pînd cu cel de-al doilea an 
socotit de la expirarea anului de 
asigurare în curs. • Pentru achi
tarea primelor de 
poate folosi si 
scris", care împuternicește 
torii care efectuează 
retribuții să achite 
Asigurărilor de Stat primele, 
pentru asigurările în curs, cit 
pentru cele pe care le veți încheia 
sau reînnoi.

Administrația Asigurărilor de 
Stat a introdus o asigurare numai 
pentru copii si tineretul școlar de
numită „asigurarea complexă a 
elevilor". Această formă de asigu
rare combinată cuprinde in același 
contract : cazurile de accidente ale 
elevului, pentru sume asigurate de 
pînă la 18 000 de lei. diferențiate în 
funcție de urmările accidentelor : 
cazurile de deteriorare sau distru
gere a bunurilor casnice si gospo
dărești luate oriunde de elev în 
afara domiciliului, pentru suma asi
gurată de 2 000 de lei : cazurile de 
răspundere 
decurg din 
cerea unor 
luf. pentru 
de lei. • ADAS plătește 
gubiri pentru evenimentele asigu
rate produse în timpul valabilității 
contractului de asigurare. în orice 
loc si cu orice ocazie, inclusiv în 
timpul vacantelor școlare.

asigurare se 
..consimtămintul 

lucră- 
nlătile de 

Administrației 
atit 

si

civilă legală care 
deteriorarea sau distru- 
bunuri din vina elevu- 
suma asigurată de 2 000 

despă-

De la C. E. C
Urmare firească a ridicării bună

stării celor ce muncesc, cresc si de
punerile Ia C.E.C. Iată doar cîteva 
date semnificative in acest sens. 
• Soldul general al economiilor 
populației păstrate la C.E.C. a cres
cut cu 9.6 la sută la 30 septem
brie a.c. fată de soldul general e- 
xistent la 31 decembrie 1976. • Sol
dul general al economiilor popu
lației din mediul sătesc a fost la 
30 septembrie 1977 cu 8,8 la sută

fată de cel existent la
1977. • Un libret de e-

mai mare 
1 ianuarie 
conomii revine in prezent la 1.7 lo
cuitori ; in anul I960 proporția era : 
un libret la 7 locuitori. • Aproa
pe un sfert din numărul total al e- 
levilor îsi păstrează banii la C.E.C. 
pe librete de economii. Numeroși 
alții folosesc instrumentele de e- 
conomisire specifice : cecurile de 
economii școlare si foile cu timbre 
de economii.

„Legea 
încrederii"

Florian Artin este tî
năr. are numai 20 de 
ani si. pe deasupra, e 
familist, cu doi eonii. 
Dună cum a scris nu 
de mult redacției, îna
inte de a fi condam
nat. a lucrat la 
I.R.I.D.G.N.. mai pre
cis la secția de distri
buție a gazelor Galati 
— sectorul Brăila, oraș 
în care trăiește si îsi 
are familia. După eli
berarea sa din deten
ție. s-a dus la unita
tea unde a lucrat, ce
rînd să se reîncadreze 
în muncă, vrînd să 
rupă cu desăvîrșire 
cu fantele negative din 
trecut. Dar. în loc să 
fie ajutat. înconjurat 
cu griiă si încredere, 
„tovarășii de acolo nu 
au vrut să mă anga
jeze. ne motiv că 
nu mai au încre
dere în mine, răs- 
nuns care m-a deza
măgit profund".

In sfîrsit, el arată 
apoi că nu vede cum 
să-si facă un rost în 
viată, un viitor. Fireș
te. mai ales că era 
vorba de neîndenlini-

rea unei prevederi le
gale in legătură cu ti
nerii care au avut de 
isnăsit o pedeapsă prin 
privațiunea de liberta
te. Cu totul alta a 
fost poziția luată de 
tovarășii de la Co
mitetul municipal de 
partid Brăila, căruia 
redacția i-a adresat 
sesizarea spre solu
ționare. In răspun
sul semnat de primul 
secretar, Marcel Pe
trescu, se precizează 
din capul locului că. 
cercetînd cele sesizate, 
s-a constatat că ele sînt 
juste. Conducerea în
treprinderii de distri
buție a gazelor Galați 
— sectorul Brăila — a 
respins cererea lui Flo
rian Artin sub diferi
te pretexte, care re
flectă lipsa de răspun
dere și pentru care i 
s-a atras foarte serios 
atentia de comitetul 
municipal de partid. 
Comisia municipală 
care coordonează înca
drarea și urmărește ac
tivitatea și comporta
rea celor care au be
neficiat de decretul 
prezidențial l-a ajutat 
pe tînărul Florian 
Artin să se încadreze 
la întreprinderea „La

minorul" Brăila, sec
torul transporturi. Din 
discuțiile purtate cu 
organele de partid si 
de conducere ale Între
prinderii a reieșit că. 
de la reîncadrare. Flo
rian Artin nu a absen
tat niciodată de la pro
gram. muncește con
știincios si este hotărît 
să se reabiliteze prin 
muncă.

Un exemplu în plus 
care verifică roadele 
încrederii. Si justețea 
prevederii legale — 
care izvorăște tocmai 
din asemenea încre
dere.

Hambarul 
cooperativei 

nu este magazie 
proprie

Membrii cooperatori 
din Frîncesti. județul 
Vîlcea. au trimLs mai 
multe scrisori diferite
lor organe de partid si 
de presă, prin care se
sizau că președintele 
C.A.P.. Ion Zamfires- 
cu. si Constantin Geor
gescu. merceolog la a- 
ceeasi unitate. comit 
abuzuri în dauna inte

...Magazinul nr. 76 din Ploiești, 
specializat în desfacerea ciorapilor. 
In calitate de clienți, solicităm citeva 
sortimente de sezon. Ca și cumpără
torilor dinaintea noastră, gestionara 
Neagu Marilena ne răspunde':

— N-avem. Lipsesc.
...La magazinul nr. 14 „Materna", o 

cumpărătoare solicită o bluză de o 
anumită mărime. Același răspuns :

— N-avem. Lipsește.
Ne-am continuat raidul și prin alte 

magazine de confecții și tricotaje din 
Ploiești. Mulți cumpărători părăseau 
unitățile de desfacere cu satisfacția 
de a fi găsit produsul 
însă nu găseau numărul 
căutat. La magazinul 84 
seau mai multe numere 
și paltoane : la magazinul 23 — „Mo
dern" nu existau unele modele de 
cămăși și tricotaje ; magazinul 88 — 
Nord nu avea un sortiment prea bo
gat de imprimeuri ; la magazinul 
„Romarta" lipseau numeroase mo
dale de galanterie femei... Și lista ar 
putea continua. De ce lipsesc mărfu
rile respective ? Nu se găsesc în de
pozite ? — l-am 
întrebat pe Ion 
Tănăsescu, direc
torul întreprinde
rii comerțului cu 
ridicata I.C.R.T.I.
— Ploiești.

— Există, șl încă 
din abundență — 
ne precizează in
terlocutorul.

— Atunci cum 
se explică lipsa 
lor din maga
zine ?

— Gestionarii nu 
le comandă. Deși 
avem 
grafice 
nale pe 
magazin 
cisă in 
vină la 
sortimentul 
grafice nu se respectă întotdeauna.

— Cine răspunde de respectarea 
acestor grafice ?

— N-am introdus încă un sistem 
de urmărire, dar pe viitor o vom 
face, pentru că este util.

E bine că se va face pe viitor. Dar 
de ce nu s-a făcut acest lucru pînă 
acum, dacă era util ? Am luat, prin 
sondaj, graficul pe o săptămînă la 

depozitului 
bună par

se prezen- 
unități ale

dorit. Alții 
sau modelul 
— Vest lip- 
de pardesie

în care este urmărită deplasarea ges
tionarilor la 
nici aici nu 
cru. Se mai 
atenția unor 
se află (dacă se află 1) că nu prea 
merg după marfă în depozite, dar 
exact cine merge și cine nu merge 
să se aprovizioneze nu se cunoaște. 
Ni s-a promis, și aici, în schimb, că 
pe viitor se va căuta o formă orga
nizatorică adecvată.

Insistăm asupra necesității deplasă
rii cu regularitate a gestionarilor la 
depozite nu pentru aspectul formal 
al lucrurilor. Gestionarii sint cei care 
cunosc cel mai bine ce anume soli
cită populația, ce anume mărfuri 
s-au descompletat ca sortiment din 
magazine, fiind cei mai în măsură să 
decidă ce trebuie adus de la depo
zite. Nu să se aștepte întocmirea co
menzilor de către merceologii de la 
I.C.R.T.I. — în insuficientă cunoștin
ță de cauză. Procedîndu-se astfel, 
s-ar evita atît sărăcia sortimentelor 
de produse din magazine, cît și per
turbarea circuitului mărfurilor pa 

drumul lor de la 
----------------------- producători la 

consumatori. S-ar 
evita deci risipa. 

Desigur, acce
lerarea vitezei de 
circulație a măr
furilor și satisfa
cerea pe această 
cale, în condiții 
superioare, a ce
rințelor de con
sum ale popu
lației depinde și 
de modul de or
ganizare a rețelei 
de desfacere. As
tăzi, sortimentul 
de produse oferit 
de magazine 
diversificat con- 

cu anii

depozite. Din păcate, 
se urmărește acest lu- 
atrage din cînd în cînd 
gestionari despre care

• Oferta de confecții și tri
cotaje într-o continuă creș
tere și diversificare • Ob
stacole nedorite pe traseul 
magazie-prăvălie • O for
mă eficientă de organizare 
a rețelei de desfacere ce se 
lasă încă așteptată : spe

cializarea magazinelorstabilite 
săptămî- 

fiecare 
în parte, cu ziua pre

care gestionarii trebuie să 
depozite să-și completeze 

din magazine, aceste

cumpărătorilor s-a 
siderabil in comparație 
din urmă. Numai in sectorul de con- 
fecții-tricotaje, de care ne ocupăm 
în rîndurile de față, se produc în. 
prezent cîteva zeci de mii de sorti
mente de diferite numere, talii și cu
lori. Or, a mai încerca să prezinți 3 
asemenea gamă atît de diversă de 
mărfuri în aceleași forme comerciale 
ca mai înainte înseamnă, practic, a 
diminua capacitatea de satisfacere a 
solicitărilor publicului. Pentru că un 
magazin obișnuit nu mai poate cu
prinde astăzi întreaga paletă sorti-' 
mentală, de la mosorul de ață și 
pînă la palton. în toate culorile, ta
liile și numerele produse. Este ne
voie de o specializare a magazinelor 
sau a raioanelor din cadrul marilor 
magazine, pe anumite grupe de măr
furi. Specializînd un magazin numai 
pe cămăși, de exemplu, poți etala 
publicului întreaga gamă de sorti
mente existente la un moment dat, 
cumpărătorul putînd astfel să-si 
aleagă modelul, talia și culoarea pre
ferate.

Cît de avansat este procesul de 
specializare a magazinelor la Plo
iești ? Dacă în zona centrală a ora
șului au apărut in ultima vreme o 
serie de . magazine profilate pe anu
mite mărfuri, în schimb în cartiere 
se , păstrează același sistem învechit: 
de comerț, al magazinelor tip-bazar,- 
care vînd de toate, dar care în rea
litate nu fac altceva decît să pună 
lumea pe drumuri.

— Avem la noi în cartier un ase
menea magazin, din păcate și singu- 

Miclău, 
Cînd te 
găsești, 

mărfuri. 
Este și explicabil : în magazinul 
respectiv — deși destul de mare, dar 
nu suficient — s-au pus la vînzare 
și televizoare, și costume, și fri
gidere, și cămăși, cam tot ce ține 
de comerțul cu produse industriale. 
Or. dacă nu se nimerește să porii 
numărul sau talia de la produsele 
puține pe care le poate avea maga
zinul în condițiile acestei îngrămă
diri de mărfuri, atunci trebuie să 
bați drumul la alte unități. Mai ra
tional ar fi fost, cred eu, să se 
oprească în acest magazin, în cadrul 
spațiului disponibil, pe lingă sorti
mentele de mărfuri de cerere cu
rentă, doar anumite categorii de pro
duse, cărora însă să li se asigure în
treg sortimentul din depozite, în 
toate numerele. în toate modelele si 
culorile fabricate.

Cu totii sîntem datori ca la locu
rile noastre de muncă, în gospodăria 
personală, in întreaga viață social- 
economică să acționăm împotriva ri
sipei, să dovedim un înalt spirit de 
economie. Este o datorie civică și pa
triotică. căreia trebuie sâ-i răspundă 
cu toată răspunderea și lucrătorii din 
comerț. Există suficiente căi și mij
loace prin care se poate acționa în 
acest sens — la unele din ele ne-am 
referit în rîndurile de față — și ori
ce îmbunătățire ce poate fi adusă pe 
această linie se răsfrînge nu numai 
într-o activitate comercială, mai efi
cientă, ci 
condițiilor 
lati ei.

unul din raioanele 
I.C.R.T.I. Rezultatul : o 
te din gestionari nu 
taseră la depozit. Unele 
cooperației de consum nu mai trecu
seră să se aprovizioneze de la depo
zitele I.C.R.T.I. de mai bine de două 
luni. Și, în timp ce in 
cumpărătorii nu 
dorite, talia sau modelul
I.C.R.T.I.-uI plătește dobinzi penali
zatoare pentru produsele aflate în 
magazii de ani și ani de zile. Or, 
această imobilizare materială și 
financiară înseamnă o risipă pentru 
societate — în timp ce comerțul cu 
gmiwintul din județul Prahova. .îp-. 
re.aiștreșză de mâi multe luni ne,în- 
de'pliniri la. indicatorul de desfacere 
al mărfurilor de confectii-tricotaje. 
Precizăm, este vorba de mărfuri de 
bună calitate, mărfuri solicitate si 
căutate de cumpărători, dar care nu 
ajung în magazine din comoditatea 
gestionarilor.

Ne-am interesat și la conducerea 
întreprinderii coordonatoare a maga
zinelor de confecții si tricotaje din 
Ploiești — I.C.S.M.I. — de altfel o în
treprindere fruntașă — despre modul

magazine 
găsesc mărfurile 

preferat,

ce

Predeal — complexul comercial „Cioplea"

(Urmare din pag. I)

lectiv. avînd în vedere faptul 
că multi muncitori provin 
din mediul rural și urmea
ză să se deprindă cu dis
ciplina muncitorească. cu 
cerințele procesului de pro
ducție". ne-a spus tovară
șul Marton Albert, secre
tarul comitetului orășenesc 
de partid. „Desigur, a ținut 
să precizeze interlocutorul, 
am și obținut însemnate 
succese datorită muncii 
desfășurate sub conduce
rea organizațiilor de par
tid. datorită exemplului 
personal al comuniștilor".

Venind dinspre Brașov, 
orașul de reședință al ju
dețului Covasna, st'ÎNTU 
GHEORGHE. se recoman
dă prin noua sa panoramă 
urbanistică, 
meria este 
de vizită a 
ce schimbă 
rasului. Și 
tindenl. urbanizarea s-a 
înăltat paralel cu noii pi
loni economici. Platforma 
industrială a orașului — 
străjuită de statuia ostașu-

Cartierul Si- 
o primă carte 

construcțiilor 
înfățișarea o- 

aici. ca pretu- 
urbanizarea

rul — ne spune Teodora 
din cartierul Ploiești-Vest. 
duci să cumperi ceva, nu 
deși rafturile sînt pline cu 

Și

lui român eliberator — este 
un simbol puternic al în
seși puterii economice a 
județului, care, in ul
timii ani, a sporit de cî
teva ori. Noile unități eco-

a sindicatelor, teatrul ma
ghiar de stat, o secție de 
subingineri. creșe. grădini
țe, școli, noi spatii comer
ciale ș.a.

Să încheiem acest rapid

Industrializarea
definește noua personalitate

a
nomice i-au dat orașului o 
altă personalitate, pe mă
sura timpului nostru socia
list. Oraș aflat într-un 
continuu proces de moder
nizare. Străbătîndu-1. stind 
de vorbă cu oamenii, sim- 
tindu-i pulsul. constati 
mindria locuitorilor față 
de tot ce s-a înălțat în 
acești ani : casa de cultură

tur de orizont prin cîteva 
repere statistice extrem de 
semnificative. Dacă în a- 
nul 1975 producția globală 
industrială a sporit cu pes
te 300 la sută fată de 1965, 
in actualul cincinal, 
ductia industrială 
tripla față de cea 
in 1975. Demn de

pro
se va 

realizată 
mentio-

nat este și faptul că în
treaga producție industria
lă realizatâ în anul 1968 
a fost obținută — in pri
mul an al actualului cin
cinal — în 120 de zile, iar 
cea a anului 1950. 
mai 20 
pentru 
vasnei 
finele 
ponderea construcțiilor 
mașini în producția globală 
industrială a .județului va 
fi de peste 50 la sută, față 
de numai 2,5 Ia sută in 
1968.

Sint cifre care ilustrea
ză grăitor ce a însem
nat industrializarea pentru 
acest meleag al României 
Socialiste, ridicat la o nouă 
condiție materială si spiri
tuală prin munca înfrățită 
a românilor și secuilor ; 
realități insufletitoare. care 
înglobează roadele civili
zației socialiste. împlinirile 
oamenilor muncii 
naționalitate, care 
si înfăptuiesc cu 
și dăruire politica 
tă a Partidului 
Român.

în nu
de zile. De reținut 
noul profil al Co- 
este si faptul că. la 
actualului cincinal.

de

de orice 
urmează 
hotărîre 

înteleap- 
Comunist

in însăși îmbunătățirea 
de aprovizionare a popu-

Mihai IONESCU

reselor generale ale 
cooperatorilor si sus
trag bunuri din avutul 
obstesc.

Din răso unsul 
U.J.C.A.P. Vilcea. vi
zat de un secretar al 
comitetului județean 
de partid, tovară
șul Gh. Gheorghe, 
rezultă că scrisori
le au fost verifi
cate de un colectiv 
de activiști ai Comite
tului județean Vîlcea al 
P.C.R.. care a constatat 
că, în marea lor majo
ritate. relatările sînt 
conforme adevărului. 
Răspunsul redă amă
nunțit cum s-au petre
cut fărădelegile comise 
de cel pus în fruntea 
obștii să conducă, să 
anere si să dezvolte 
avutul obstesc. Rezultă, 
în concluzie, că preșe
dintele C.A.P. „si-a 
însusit ne nedrept can
titatea de 2 400 kg po
rumb stiuleti. ce i se

va retine din drepturi
le cuvenite în acest 
an".

Se subliniază apoi că 
Ion Zamfirescu a fost 
pus în discuția plena
rei comitetului comu
nal de partid si sanc
ționat cu „vot de blam 
cu avertisment" ; se
cretariatul Comitetului 
județean Vîlcea al 
P.C.R. a hotărît. cum 
era si firesc, să fie pus 
si in discuția adunării 
generale a membrilor 
cooperatori, care va 
avea loc — se zicea în 
răspuns — în ultima 
decadă a lunii august, 
și care Să hotărască a- 
supra abaterilor sale, 
Subliniem că întrucît 
răspunsul a sosit la re
dacție la 9 septembrie 
a.c.. era cazul să se fi 
precizat dacă a avut 
loc ori nu adunarea 
generală si ce măsuri 
s-au luat. Aceasta si

pentru a evita o nouă 
corespondentă...

In ceea ce-1 privește 
pe Constantin Geor
gescu. din răspuns re
zultă că acesta a sus
tras din avutul obstesc 
cantitatea de 3 400 kg 
porumb stiuleti care, 
bineînțeles, va fi recu
perată. în încheierea 
răspunsului se arată : 
s-a constatat că C. 
Georgescu nu s-a achi
tat de sarcinile ce i-au 
revenit, fapt centru 
care a fost sancționat 
cu vot de blam cu a- 
vertisment si înlocuit 
din toate funcțiile de
ținute. inclusiv ne linie 
de partid.

Din birou 
nu prea se vede 
realitatea de pe 

strada
La 29 august a.c.. la 

redacție ne-a sosit un

răspuns de la între
prinderea pentru livra
rea produselor petro
liere Pitești. semnat 
de ing. Nicolae A- 
postol, director. și 
V. Busuioc, șef servi
ciu. prin care ni se co
munica : „în munici
piul Pitești aprovizio
narea populației cu 
butelii de aragaz se 
realizează pe bază de 
comenzi la domiciliu, 
iar în zonele unde 
căile de acces sînt im
practicabile. de comun 
acord cu organele lo
cale si denutatii. s-au 
stabilit centre volante 
de preschimbare a bu
teliilor. Străzile Schi
tului. Arțarului. Alu
nului. din cartierul 
Găvana. sînt în curs 
de modernizare. După 
terminarea lucrărilor, 
unitatea noastră va 
trece la aprovizionarea 
populației cu aragaz la 
domiciliu".

Am comunicat acest 
răspuns cititorului nos
tru C. Fulgeanu. din 
Pitești, str. Schitului 
nr. 2. autorul sesizării.

Zilele trecute. o 
nouă scrisoare de la 
același cititor ne pune 
în fata unui fapt tot 
mai rar întîlnit între

miile de scrisori si răs
punsuri care sosesc lu
nar la redacția noastră. 
Fiind vorba despre 
adevăr — principiu 
fundamental care ca
racterizează viata noas
tră socială, relațiile 
statornicite între oa
meni — publicăm in 
Întregime această din 
urmă sesizare.

„Stimată redacție, am 
primit răspunsul dv. 
(Nr. 52983) la sesizarea 
mea în legătură cu 
modul cum se distri
buie buteliile de ara
gaz ne strada Schitu
lui din Pitești, pentru 
care vă mulțumesc. 
Mă sunară însă fardul 
că PECO Pitești dez
informează organul 
central de presă al 
P.C.R. Strada Schitu
lui. pe care locuiesc, 
este asfaltată de la nr. 
22—24 si 1—29. avînd 
patru benzi de circu
lație. Nici celelalte 
străzi amintite în se
sizare nu sint imprac
ticabile (zilnic circulă 
pe ele autocamioane, 
autoturisme etc). In 
prezent nu se execută 
nici o lucrare de mo
dernizare ne aceste

străzi, asa cum s-a co
municat redacției. Deci. 
PECO a dat un răs
puns birocratic, fără să 
cunoască realitatea. 
Măsura de a se distri
bui buteliile de la „un 
centru" s-a luat mai de 
mult, cînd se făceau 
lucrări de canalizare 
pe străzile amintite. 
Numai ne strada Schi
tului. porțiunea asfal
tată. sînt 27 de gospo
dării. in care locuiesc 
peste 40 de familii 
care dețin butelii de 
aragaz. Ce răspuns ar 
putea să dea PECO 
Pitești la întrebarea 
de ce. în loc să lase 
buteliile la locuințele 
cetățenilor pe lîngă 
care trece mașina 
PECO. pune oamenii 
pe drumuri ?“

E limpede : una se 
spune în răspuns, al- 
ta-i realitatea în fapt. 
Rămîne ca orcanele 
județene competente 
să lămurească ce i-a 
determinat pe semna
tarii răspunsului să 
„soluționeze" astfel o 
cerere îndreptățită a 
cetățenilor. Vom reve
ni de îndată ce vom 
primi răspunsul.

Neculal ROȘCA

BABAI.AU
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BUCUREȘTIUL - UN VAST LABORA TOR 
DE CONFRUNTARE A EXPERIENȚEI 
CONSTRUCTORILOR DE LOCUINȚE 

DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
Echipele de constructori din 19 județe au venit pe șantierele Capitalei cu tot ce aveau mai bun, 

mai înaintat; CE CONCLUZII PRACTICE AU REIEȘIT, CE METODE SE IMPUN GENERALIZĂRII?< ----------------------------------------------------- J
Sus, la etajul 9 al unuia d.ntre imobilele realizate de constructori din 
județul Brașov, echipa maistrului Samuil Kramer lucrează concentrat, in 
ritm energic, pe principiul tehnologiei în lanț: montarea prefabricatelor are 
loc concomitent cu pregătirea armăturilor și operațiilor de cofrare, urmînd , 

ca. imediat, să fie turnate betoanele
Foto : S. Cristian

„19 județe ale țării vor participa la reconstrucția Capitalei"...... 19 ju
dețe ale țării vor constitui in Capitală șantiere ale solidarității". Așa sunau, 
la jumătatea lunii martie, titlurile prin care ziarele anunțau că la refa
cerea orașului greu lovit de seism — București — participă aproape ju
mătate din județele țării. Apoi, s-a stabilit de către conducerea partidului 
ca ele'să înalțe, pină la sfîrșitul anului, 5 000 de apartamente. Pentru în
deplinirea acestei sarcini de mare răspundere mai aveau în față & luni 1 
începea astfel o experiență unică în materie de construcții. 19 .șantiere din 
19 județe se organizau, se pregăteau — fiecare cum știa mai bine — pentru 
a răspunde încrederii acordate. Odată cu aceasta, s-a declanșat o întrecere,

de asemenea, unică. Ca șantiere ale solidarității, care aveau în componen
ța lor elita forței de muncă din județele respective, ele au devenit în scurt 
timp șantiere ale întrajutorării, ale promovării unui larg schimb de ex
periență pe tema : Cum să construim mai repede și mai bine 1 O experi
ență pe care acum, cind se apropie ora soadenței. a darii în folosință a 
noilor apartamente, ne-am propus să o înfățișăm pe larg in coloanele zia
rului. Pentru că ea este de un real folos nu numai pentru autorii acestei 
performanțe, ci pentru toți constructorii de locuințe ai țării. Atit pentru 
realizarea integrală a planului pe acest an. cit și pentru pregătirea ritmu
lui de lucru, și mai malt, al anului viitor.

„Realizam un bloc de 10 etaje in 10-12 luni; am redus 
termenul la 7 luni. Și iată cum...“

— relatează constructorii brașoveni

„Ne datorăm rezultatele bune u
următorilor factori..." 1

— relatează constructorii din alte județe

Peste 10 la sulă din apartamentele 
ridicate de județe in București le 
construiește Brașovul. Ca atare, un 
lucru se cere clarificat din capul 
locului: ce anume este valoros in 
munca constructorilor de locuințe 
din acest județ ? Această între
bare s-a născut văzîndu-i la lucru 
pe șantierul celor trei blocuri eu 
cite 10 etaje pe care le inalță in 
cartierul Drumul Taberei. Cunoșteam 
faptul că — dintre cele 19 județe 
prezente pe șantierele Capitalei — 
brașovenii sint aceia care și-au a- 
sumat cele mai mari sarcini și anu
me, să construiască 528 de aparta
mente din cele 5 000 stabilite județe
lor. Or. in. pofida acestui amplu și 
dificil efort la care s-au angajat, la 
fiecare din cele trei noi blocuri sta
diile fizice atinse se află în avans 
cil cel puțin două niveluri față de 
prevederile din graficele de execuție. 
Iar ritmul de muncă imprimat în 
fiecare zi pe șantier indică limpede 
că avansul de pină acum va fi. in 
continuare, mărit. Cum și-au pregă
tit brașovenii această notabilă per
formanță?

„Efortul constant si stăruitor pen
tru organizarea cit mai rațională a 
fiecărei lucrări poate fi considerat 
cea mai importantă condiție a reuși
telor noastre pină in prezent, ne 
spunea tovarășul Jean Dragomi- 
rescu, organizatorul de partid al 
șantierului. Din primul moment, 
toate preocupările noastre au fost 
subordonate unuia și aceluiași co
mandament major: scurtarea la ma
ximum posibil a duratelor de exe
cuție, în condiții de calitate și re
zistență superioare. Timpul normat 
de realizare a unui bloc cu 10 etaje 
este cuprins între 10 și 12 luni. Noi 

ne-am propus să-l reducem la 7 
luni, iar după cum merg lucrările 
execuția va dura chiar mai puțin".

Primul pas făcut a constat in 
studierea proiectelor elaborate de 
specialiști ai institutului „PROIECT" 
din București și în căutarea, ineă 
din start, a posibilităților de dimi
nuare a termenelor de realizare a 
lucrărilor. Cu alte cuvinte, construc
torii — ne precizează ing. Iuliu Da
niil. șeful șantierului — nu s-au 
limitat doar la rolul de „sim
pli executanți" ai unor proiec
te întocmite de alții, ci si-au e- 
xercitat dreptul și obligația de a 
participa cu întreaga lor experiență 
la îmbunătățirea unor soluții con
structive elaborate inițial. Efortu
rile, în această direcție, au fost răs
plătite in practică. în locul came
relor de baie, turnate din beton 
armat monolit, constructorul a pro
pus introducerea băilor spațiale, 
prefabricate in întreprinderi din 
Capitală.

După aceea, s-a inventariat ne
cesarul de mijloace tehnice si 
umane pentru începerea in ritm 
alert a lucrărilor. Accentul a fost pus 
pe creșterea gradului de mecanizare 
a întregii activități din șantier, sta- 
bilindu-se cu exactitate numărul de 
excavatoare, buldozere, autobascu
lante, macarale necesare atit pentru 
început, cit și in perspectivă. O pri
mă și eficientă măsură luată: uti
lizarea pe fiecare bloc a cite două 
macarale în loc de una. ceea ce în
seamnă, de fapt, deschiderea simul
tană a unor fronturi largi de lucru. 
Și pentru a fructifica ne denlin avan
tajele oferite de această măsură, s-a 
introdus lucrul in 2 schimburi a cite 
12 ore. fiecare bloc a fost repartizat 

unui maistru cu mare experiență si 
autoritate, s-a exercitat un control 
riguros si permanent asupra gradu
lui de folosire a mijloacelor meca
nice si a ritmului de turnare a be- 
toanelor.

Nici un moment nu s-ar DUtea 
spune că munca constructorilor s-a 
desfășurat în permanentă, lin. fără 
obstacole. Au fost necesare, de 
pildă. lucrări ample si dificile pen
tru devierea unor rețele subterane 
nementionate în documentație, pre
cum si pentru consolidarea temeini
că a terenului de fundare alcătuit 
din loes macroporic. Cu toate aceste 
dificultăți, mersul execuției n-âî fost 
citași de puțin impietat. Explicația 
o găsii» in capacitatea înaltă de or
ganizare si acțiune a constructorilor 
brașoveni. în stare să se adapteze la 
orice situație neprevăzută. tocmai 
datorită omogenității acestui colectiv, 
a spiritului său pronunțat de echipă.

Pe fondul acestor insistente si per
manente preocupări de ordin organi
zatoric a fost posibilă practicarea 
unor metode moderne de lucru:

1. REALIZAREA SIMULTANA A 
STRUCTURII DE REZISTENTA ȘI 
A LUCRĂRILOR DE FINISAJ. Efi
cienta netă : timpul afectat construi
rii unui nivel pe o scară a fost mic
șorat de la 7 Ia l zile. Altfel spus, 
se obține un cîștig de timp de peste 
40 la sută, comparativ cu sistemul de 
realizare separată a acestor două im
portante categorii de lucrări. O pre
cizare, însă : trecerea la noua meto
dă de lucru nu s-a făcut de la sine. 
Dimpotrivă, a cerut adoptarea in 
prealabil a unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice cuprinzătoare, urmărind 
stabilirea unei sincronizări depline 
intre ritmul de muncă al structuris- 

tilor si cel al finisorilor. în primul 
rind, a fost dublat numărul de zi
dari. iar preocuparea pentru asigur 
rarea efectivelor necesare ne meserii 
a stat necontenita in centrul atenției 
conducerii acestui șantier.

2. ADOPTAREA TEHNOLOGIEI 
DE LUCRU ÎN LANȚ. prin desfășu
rarea concomitentă a lucrărilor de 
dulgherie, armare, turnări de betoa
ne. montare de prefabricate. ..Am
reușit să atingem. în acest fel. un 
deziderat mai vechi, preciza ingi- 
nerul-sef al șantierului. Este vor
ba de concentrarea 
tortelor, folosirea cu 
fieientă a mijloacelor

masivă z a 
maxima e- 
tehnice și

umane de care dispunem". In activi
tatea dulgherilor, fierarilor si beto- 
nistiior, productivitatea muncii obți
nută ne această cale este eu 30—10
la sută mai mare decit in condiții 
obișnuite.

Oricît de stăruitor ar fi fost efor- 
lul organizatoric depus, oricit de 
numeroase și bine folosite mijloa
cele mecanice, rezultatele brașoveni
lor nu s-ar fi situat la „cotele" ac
tuale dacă nu era pusă in valoare 
„zestrea" cea mai importantă a aces
tui colectiv : entuziasmul și abnega
ția sa, dublate de o serioasă pregă
tire profesională. Practic, s-a realizat 
o puternică sudură sufletească dato
rită efortului stăruitor al organiza
ției de partid, al comuniștilor, de a 
se afla in „inima" problemelor de 
muncă și viață de pc acest șantier. 
Oamenii au format un puternic co
lectiv. bine organizat, hotărit să-și 
îndeplinească sarcinile încredințate 
la nivelul celor mai înalte exigențe. 
Și au reușit, pină acum, pe deplin.

Iată și spicuiri din experiența altor 
echipe ale constructorilor de locuințe :

BACĂU. • Aplicarea acordului 
global de la începutul activității și 
pină acum în proporție de 100 la 
sulă • Organizarea lucrului la cele 
două blocuri ne care le execută in 
Bulevardul Păcii s-a făcut permanent 
in două schimburi • Extinderea po
licalificării la un număr mare de 
meserii : pentru zidari, dulgheri si 
montori de prefabricate: pentru tim- 
plari și geamgii; pentru betoniști 
si fierari-betonisti.

Stadiul lucrărilor : blocul Al la 
etajul X, blocul A2 la etajul VIII. în 
10 zile începe închiderea lor. Con
structorii au de predat oină la 31 de
cembrie 168 apartamente.

CLUJ. • La cele 4 blocuri ne care 
le execută in cartierul Titan, con
structorii au realizat o creștere a 
productivității muncii cu 200 la sută 
• Specialiștii apreciază că acest nivel 
de productivitate reprezintă un re
cord ne tară. Cit.eva din metodele 
folosite : • organizarea lucrului iu 
două schimburi de cite 12 ore si pe 
baza, aplicării „tehnologiei în lant“ — 
;Jac;ire-i tuturor lucrărilor intr-o or
dine fi’-edSc'ă": • realizarea celui mai 
in grad, de mecanizare în comna- 
r" c:t celelalte șantiere din iudele, 
atit pentru lucrările de structură, cit 
si neritru cele de finisaj : • folosirea 
unor materiale ușoare, care au per-. 
mis accelerarea ritmului de lucru. 
De exemolu. pentru ventilații si măș
tile instalațiilor sanitare s-au utilizat 
elemente prefabricate din diolast.

Pentru constructorii bihoreni 
exigența numărul unu constă în 
atingerea unor ritmuri înalte de 
execuție, concomitent cu reali
zarea unor lucrări de calitate 
ireproșabilă. De aceea, printre 
alte noutăți, au introdus cofra- 
jele metalice, care permit redu
cerea substanțială a manopere
lor și scurtarea termenelor de 
execuție cu peste 10 Io sută 

Procedeul, care asigură acoperirea 
dintr-o dată a unei camere, se expe
rimentează pentru prima dată la noi 
in tară.

Stadiul lucrărilor : două blocuri 
închise complet, unul la etajul IX, 
celălalt la etajul VIII.

COVASNA. • Construiește in car
tierul Titan.. A realizat cea mai 
înaltă viteză de ridicare a structurii 
de rezistentă. într-o singură lună — 
iulie — a înălțat 6 niveluri. Datorită 
acestui ritm înalt de lucru, blocul cu 
132 apartamente pe care-1 execută 
(pentru care normativele stabilesc o 
durată de 8 luni) va fi predat bene
ficiarilor cu două luni mai devreme.

Stadiul lucrărilor : s-a trecut la re
ceptionarea apartamentelor.

GALAȚI. • Are de executat In 
Drumul Taberei 126 apartamente. ® 
A început greoi, cu o întîrziere de o 
lună si jumătate, datorită unor difi
cultăți de amplasament. • A recupe
rat in întregime rămînerea in urmă 
Și deține chiar un avans fată de gra
fic. Liniile sale de forță :'organizarea 
lucrului în două schimburi : asigu
rarea unei' înalte productivități a 
muncii la lucrările de structură da
torită calității .. butoanelor obținute 
prin metode industriale — cofraje 
metalice ; întrajutorarea pe care a 
realizat-o permanent. prin schimb 

Ce s-a dovedit bun in Capitan, 
-să devină BUN NAȚIONAL!

Este de prisos să mai insistăm asupra eficienței metodelor, inițiativelor 
și sistemelor de organizare a muncii folosite de constructorii din județe 

pe șantierele solidarității din Capitală. O probează. în fiecare caz in parte, 
FAPTELE. Nu e de prisos însă să întrebăm : ce s-a făcut și ce se face ca 
ele să fie cunoscute de toți constructorii, să devină un bun national ? Ne 
răspunde inginerul ILIE PĂIȘANU din direcția de resort a Comitetului 
pentru problemele consiliilor populare.

„Săptămînal, la comitetul nostru — care coordonează activitatea con
structorilor trimiși de .județe să ajute Capitala — se organizează analize 
asupra stadiului lucrărilor, se stabilesc, in funcție de o situație sau alta, 
măsuri pentru accelerarea ritmului de lucru pe toate șantierele. Chiar și 
aceste analize operative, prin confruntarea situațiilor existente, prin sta
bilirea in comun a soluțiilor ce trebuie adoptate, au stat și stau la baza 
generalizării celor mai bune metode. E adevărat că acest ..schimb de idei“ 
s-a realizat pină acum numai la nivelul specialiștilor, al conducătorilor de 
șantiere. Unele schimburi de experiență s-au organizat .și intre șantiere, 
gazde fiind județele Cluj — pentru Sălaj și Hunedoara, Timiș — pentru 
Harghita și Bistrița-Năsăud, Brașov — pentru Maramureș. Satu 
Mare și Galați. Ele au avut însă un caracter mai mult, de informare 
și întrajutorare. Experiența dobindită de către cele 19 județe care con
struiesc in Capitală — și care prin caracterul ei de excepție a generat 
o puternică emulație creatoare — are nevoie de o cunoaștere Si o gene
ralizare mult mai temeinică. în acest scop, Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare a hotărit să sintetizeze intr-uri material cele mai va
loroase metode și experiențe folosite pe șantierele de construcție din Ca
pitală. El va fi punctul de plecare in cadrul unui schimb de experiență, 
Pe care-1 vom organiza la sfîrșitul lunii octombrie, cu reprezentanți ai 
unităților de construcții — aparținind consiliilor populare — din toată 
țara."

în ce ne privește, considerăm rîndurile de față în egală măsură o 
..prefață" a respectivului schimb de experiență și o invitație pentru a 
participa la el.

Cristian ANTONESCU 
Constantin PRIESCU

de idei si utilaje, cu șantierul din 
Brașov.

Stadiul lucrărilor : într-o săptă- 
mină blocul va fi închis.

MARAMUREȘ. • Plan — 264
apartamente pe care le construiește 
in Drumul Taberei. Și experiența 
acestui iudet prezintă multe noutăti: 
• organizarea de șantier pușă la 
punct pînă la ultimul amănunt pen
tru aplicarea tehnologiei în lanț : • 
îmbunătățirea unor detalii de execu
ție fată de proiect, care vizează atit 
calitatea oropriu-zisă a lucrărilor ; 
(«amplasarea unor încăperi pentru j 
a fi mai funcționale), cit si accele- *1 
rarea cu 20 la sută a ritmului de lu- ' 
cru ; • folosirea unor materiale noi, 
eficiente, ușoare — fîsii de BCA i 
armat pentru ziduri despărțitoare si ! 
elemente spațiale pentru băi com
plet finisate și echipate din fabrică.

Stadiul lucrărilor : blocul 825 bis 
complet închis ; blocul 825 în avans j 
față de grafic.

HUNEDOARA. • Organizarea ge- > 
nerală — similară cu cea a iudetu- ; 
lui Cluj. O metodă originală : adap- ț 
tarea unui agregat, pentru alte ope
rații la montarea pereților interiori 
din. fîsii de BCA -armat. prin care : 
asigură o dublare a productiv"' 
muncii și creșterea sitbstanți»»’* 
li tatii la respectiva fază f—

Asa trebuie, asa cere vremea rece:*______________________*_____ ®

Toate forțele satelor Io strinsol recoltei si oisămiotări
în județul Sibiu, apariția brumelor 

și scăderea temperaturilor la valori 
in jurul a zero grade au determinat 
organele județene să acorde priori
tate culesului produselor perisabile 
— legume, fructe, struguri, cartofi — 
transportării și depozitării lor in 
aceeași zi in care sint recoltate. „în 
conducerea campaniei agricole — ne 
spunea ing. Alexandru Petruța, di
rectorul general al direcției agricole 
județene — ținem seama de condiții
le specifice ale diferitelor localități 
și, îndeosebi, de faptul că numai 
10—12 la sută din totalul forței de 
muncă active este ocupată in agricul
tură. De aceea, comitetul județean de 
partid a inițiat un sir de măsuri pen
tru participarea la muncă, din zori 
si oină în noapte, a cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor satelor, inclusiv a 
unor angajați in întreprinderi și in
stituții.

Cum se prezintă situația pe teren? 
La I.A.S. Apoldu de Sus, de Pildă, 
livezile si viile au fost împînzite 
de sute de elevi și studenți, care cu
leg fructele și strugurii, alături de 
muncitorii permanența. Ing. loan 
Truță, directorul unității, preciza că 
aportul peste așteptări al tinerilor 
culegători a determinat reevaluarea 
posibilităților privind transportul si

depozitarea produselor. „Am cules 
1 500 tone mere. Pentru a menține 
calitatea fructelor am redus orice 
manipulări inutile".

Odată cu începerea culesului stru
gurilor. forțele au fost redistribuite : 
echipele de studenti continuă strînsul 
merelor, iar elevii au trecut la cule
sul strugurilor. Consemnăm o iniția

enta brumelor. Pină acum s-au re
coltat si insilozat 6 000 tone furaje — 
aproape dublu fată de cantitățile pre
văzute. dar incă sub posibilitățile 
existente. Președintele cooperativei 
agricole, Frederic Velman, spunea că 
la aceste lucrări, din 120 de coopera
tori participă 60—70. Pierderi de timp 
au loc si din cauza deselor defecțiuni

ÎN JUDEȚUL SIBIU

tivă menită să reducă la maximum 
timpul de la culesul strugurilor si 
pină la începerea procesului de vini- 
ficare : pe camioane s-au instalat 
bene, ceea ce permite ca descărcarea 
unui camion cu 3—4 tone de stru
guri să nu dureze mai mult de citeva 
zeci de secunde, fără efort fizic.

Ampla mobilizare de forte umane 
se cere dublată de măsuri ferme 
pentru a evita orice pierdere atit 
la produsele alimentare, cit si la fu
raje. în comuna Șura Mică, cea mai 
mare parte a recoltei de toamnă o 
constituie furajele, produse care, de 
asemenea, se degradează sub influ

la combina de recoltat furaje — 
C.A.F. Solicitările adresate bazei de 
aprovizionare pentru piese de schimb 
au rămas fără răspuns. în acest timp, 
porumbul siloz, celelalte nutrețuri 
sint diminuate calitativ din cauza 
brumelor, iar oamenii din formația 
specializată pentru însilozare stau 
degeaba.

în aceste zile, concomitent cu ur
gentarea recoltării culturilor tirzii 
si livrării produselor la fondul de 
stat, cooperatorii si mecanizatorii din 
I.A.S. si S.M.A. au de executat un 
mare volum de lucrări pentru elibe
rarea si pregătirea terenurilor, 
nentru insămintarea griului si a

celorlalte culturi de toamnă, ia 
un inalt nivel agrotehnic. In județul 
Sibiu, aproape toate suprafețele 
cultivate eu cartofi și sfeclă de zahăr, 
precum si o mare parte din te
renurile cu porumb urmează să fie 
semănate cu griu. De aceea, in nu
meroase I.A.S. si cooperative agricole 
s-au organizat acțiuni de întrajutora
re intre formațiile de muncă, urmX- 
rindu-se un obiectiv precis : con
centrarea torței de muncă, a mijloa
celor de transport pentru eliberarea 
terenurilor destinate griului. La pre
gătirea terenului și semănat ziua de 
lucru este ziua lumină.

în alte unități însă nu sînt puține 
cazurile cind. la sediul secțiilor de 
mecanizare, se pierd cite un ceas, 
două si chiar mai multe, deoarece 
abia dimineața se fac Întreținerea 
și alimentarea tractoarelor. Or, la 
cooperativa agricolă din Cristian, 
unde mecanizatorii lucrează efectiv 
de la răsăritul soarelui si pină tîrziu 
în noapte, la lumina farurilor, între
ținerea tractoarelor o face mecanicul 
numai in cursul nopții.

C. BORDEIANU

îmbujorate de boa
rea rece a dimineților 
de octombrie, de am
biție si hărnicie, un 
grup de studente de 
Ia Facultatea de medi
cină din București 
culeg din pomii plini 
de rod merele, care au 
aceeași culoare din 
obrajii lor. Lucrea
ză repede, cu îndemi- 
nare. Munca este bine 
organizată. Echipele, 
conduse si îndrumate 
de cite un angajat al 
fermei, au în primire 
cite un rind de pomi. 
Pe platformele auto- 
descărcătoare. supra- 
etaiate. se încarcă lăzi
le pline cu mere, care 
pornesc către silozul 
fermei. Aceste ima
gini. de entuziastă 
muncă studențească, 
le-am întîlnit Ia ferma 
Tufeni a I.A.S. Pomi
cola din Băicoi. Direc
torul unității, ing. Titi 
Frînculescu. este mul
țumit și de recolta de 
mere, dar și de hărni
cia celor aproape 200 
de studenti de la Fa
cultatea de medicină 
generală din Bucu
rești.

„La început, să vă 
spun sincer, nu mă 
așteptam Ia atîta vred

nicie. voință de a-și 
îndeplini normele, mai 
ales din partea fete
lor. Dar studente ca 
Aurora Jocu. Smaran- 
da Gane. Kunitz Ber
ta. Fischer Eva. Mar
cela Neagoe si altele

tare : din cele circa 
8 000 tone de mere 
producție evaluată, 
peste jumătate se află 
acum la adăpost. „Pină 
la 10 octombrie, apre
cia directorul, datorită 
Si muncii harnice a ti-

Nota 10 
într-un catalog 
mare cit livada

Studenții și elevii la culesul fructelor 
și strugurilor

din anii II si III — 
aflăm de la directorul 
întreprinderii — îi în
trec chiar si pe băieți. 
S-a încins o adevărată 
întrecere între băieți 
și fete. Rezultatul ? în 
fiecare zi. programele 
de recoltare sint depă
șite". La obținerea a- 
cestor rezultate îsi 
aduc contribuția si cei 
aproape 1 000 elevi de 
la liceele din Cîmpina 
Si de la școlile genera
le din zonă. Ne uităm 
pe graficele de recol-

neretului trimis să ne 
aiute. vom fi gata cu 
recoltatul".

Entuziasm, tinerețe, 
vrednicie si în renumi
tele podgorii de la 
Dealul Mare. întîlnim 
aici 300 de mediciniști 
si peste 1 000 de elevi.

— Care e ritmul la 
cules ?

— Bun — ne răspun
de ing. Nicolae Ba- 
hrim. directorul T.A.S. 
S-a recoltat pînă acum 
mai mult de jumătate 
din producția de stru

guri. Centrul nostru de 
vinificatie lucrează zi 
Si noapte. Am primit 
un mare sprijin de la 
elevi si studenti. Ei 
dau adevărate extem
porale de vrednicie în 
muncă, aici in deal ia 
vie.

Tovarășul Dan Geor
gescu. secretarul co
mitetului de partid 
de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din 
București, ne spune : 
„Cei peste 1 500 de 
studenti si cele 70 ca
dre didactice aflate în 
zonele pomicole si vi
ticole ale Prahovei 
sint angajați cu toate 
forțele la strînsul roa
delor toamnei, alături 
de lucrătorii de pe 
ogoare. _ Gazdele sînt 
atente si ne asigură o 
masă bună, o cazare 
corespunzătoare. An- 
gajații I.A.S. — mun
citori. tehnicieni, ingi
neri — ne înconjoară 
cu simpatie, ne în
drumă cu experiența 
lor. învățăm de la ei 
să apreciem si să iu
bim munca si natura".

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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In cadrul festivalului „C1NTAREA ROMÂNIEI4:

forme vii, dinamice, de stimulare
și valorificare a talentelor din popor

Recent, am participat la 
două deosebit de intere
sante festivaluri de artă 
populară : festivalul-con- 
curs „Tismana 1977" la 
Tg. Jiu si festivalul „Rap
sodia plaiului vilcean" la 
Rimnicu Vilcea. ambele 
înscrise în grandiosul Fes
tival național „Cintarea 
României". Manifestări 
complexe, deosebite ca 
structură, ele au avut ca 
punct comun permanente 
și perseverente căutări in 
direcția inovației în crea
ția artistică populară, a 
integrării sale mai decise 
în contemporaneitate, a 
surprinderii pe viu a im
presionantului proces de 
creație al întregului nostru 
popor. Țin să le prezint, 
întrucît le consider drept 
exemple elocvente de felul 
în care noi toți, laolaltă, 
trebuie să participăm la 
desfășurarea celei de-a 
doua ediții a festivalului 
național al culturii si edu
cației socialiste. Desigur, 
mă refer în mod special 
la manifestările din acest 
domeniu.

Festivalul-concurs „Tis- 
Mana 1977“ și-a inaugurat 
acțiunile la Tg. Jiu în ca
drul unei 
municări cu tema 
tie și contemporaneitate in 
arta populară din Gorj". 
Sesiunea a cunoscut o lar
gă participare de specia
liști din județ si din Capi
tală, si a avut un larg spec
tru tematic axat în jurul 
ideii de tradiție și inova
ție, de la probleme teore
tice ca : Arta populară 
tradițională în contempo
raneitatea culturală socia
listă (Tancred Bănățeanu), 
Aspecte ale contempora
neității în folclorul muzi
cal (Adrian Vicol), Despre 
rolul educativ al actului 
cultural (Vasile Gogonea) 
Si pină la deosebit de in
teresante exemplificări ale 
temei cu material local : 
Tradiție sl contemporanei
tate în 
gorjean 
Tradiție 
tate în i 
popular din Văile Jelțuri- 
lor (Adrian E. Popescu) 
etc.

Consider necesar să sub
liniez — Incitat de tema
tica acestei sesiuni si de 
materialele prezentate — 
cîteva din problemele ma

sesiuni de co-
.Tradi-

i folclorul literar 
(loan Meițoiu), 

si contemporanei- 
cîntecul patriotic

jore care mă frămîntă și 
care consider că sint punc
te de reper pentru viitorul 
artei populare in viața 
noastră socialistă, proble
me care ar trebui studiate 
Si dezbătute mai larg in 
cadrul celei de-a doua 
ediții ale festivalului. Ast
fel, acestea ar fi, prezen
tate doar enunțiativ : ca
racterele procesului de in
tegrare a culturii populare 
în viața contemporană ; 
locul creației artistice 
populare tradiționale in 
contemporaneitate, atit in 
viața satelor cit si în cea 
urbană ; mutațiile func
ționale, artistice, estetice 
înregistrate de creația artis
tică populară tradițională in 
contemporaneitate ; valo
rile patriotice, etice, este
tice care asigură integrarea 
creației artistice populare 
tradiționale in actualitate ; 
posibilitățile de modelare 
a omului de tip nou 
prin intermediul valențe
lor creației .artistice popu
lare ; probleme privind 
cercetarea funcției viitoare 
a creației artistice popu
lare tradiționale ș.a. Toate 
acestea, in ideea aplicării 
în mod științific a prețioa
selor îndrumări date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care, formulînd menirea 
istorică a socialismului, 
sublinia printre sarcinile 
de o deosebită importanță 
aceea de a făuri „o civili
zație spirituală superioară, 
care nu se poate 
decît
oui nou, 
știință 
rală si 
profil 
intat".

Festivalul de care vor
besc si-a continuat acțiunile 
prin desfășurarea unui deo
sebit de reușit concurs de 
dansuri, soliști vocali și 
instrumentiști, coruri, fan
fare și cu un spectacol al 
laureaților, care a avut loc 
la Tismana. S-au prezentat 
peste 70 de puncte de pro
gram variate după genul 
de manifestare, dar și după 
repertoriu, de la străvechi 
forme de manifestare artis
tică și pină la creația zi
lelor noastre. O impresio
nantă galerie de creatori 
din diverse medii, talente 
deosebite din rindul mun
citorilor, țăranilor, elevilor, 
cooperatorilor au , interpre-

tat cu măiestrie creații au
tentice, intr-o emulație ve
ritabilă. dovedind cit de ne
cesare sînt. in continuare, 
eforturile de cuprindere si 
mai largă a oamenilor mun
cii în activitatea artistică. 
Ansambluri de mare cali
tate ca „Altița" al Uniunii 
județene a cooperativelor 
meșteșugărești Gorj. ca și 
ansamblul „Nedeia" al 
Casei de cultură Novaci 
au prezentat și selecțiuni 
din bogatul și variatul pro
gram de dansuri, cintece, 
obiceiuri cu care ne-au re
prezentat cu cinste la Festi-

însemnări de
Tancred 

BÂNĂȚEANU 
directorul Muzeului 
de artâ populară 

al Republicii Socialiste
România

tradiționale in contempo
raneitate. Expoziția „Pro
totipuri tradiționale și crea
ția populară actuală" a e- 
xemplificat strălucit vitali
tatea artei populare. La 
tîrgul de artă populară 
vilceană, în dreptul fru
moaselor case specifice di
feritelor zone etnografica 
ale Vilcei din cadrul Mu
zeului de la Bujoreni — 
unul 
noi si 
zee în 
noastră 
actuale 
genuri 
populare, mulți laureați 
diferitelor 
na le sau 
cu faimă 
numai in 
hotare:
și Aurelia Ogrezeanu, 
maeștri ceramiști de ne
contestat in arta formelor 
pure, a compozițiilor orna
mentale și cromatice de 
mare rafinament modern, 
continuatori și inovatori ai 

vîl- 
Vic- 
pri-

cum

cres- 
lui 

valo-

Brașovul — vâzut de pe Tîmpa

t
PHOGRAMUL I

9.00 Teleșcoală
10,00 Spectacol de teatru : „Moartea u- 

nui artist" de Horia Lovinescu.
11,55 Telex
10,05 Teleșcoală
10.35 .................
17,05
17,25
17,45
18.15
18.35

ts.oo
19,21)
19,30
19.50
20.00
20,20

22,15
22,35

T

cele mai 
reușite mu-

dintre 
mai 

aer liber din țara 
— au expus creații 
meșteri in diverse 
ale artei noastre 

ai 
festivaluri regio- 
naționale, unii 
recunoscută nu 
țară, ci și peste 

Stelian Ogrezeanu 
Aurelia

creații artistice

cinema
• Atentatul de la Sarajevo: PA
TRIA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Logodnic pentru Ana: EFORIE
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Spada neagră : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30 15,45; 18; 20,15, LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,13; 13,30; 16;
18.30; 20.45, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salvați orașul: CENTRAL — 
9.15; 11.45; 14,15; 16,46; 19.15.
• Făgădulala: SCALA — 10: 12,45;
15,30; 18; 20,30, FEROVIAR — 8.30; 
10.45; 13,15; 13,45; 18,15; 20,45, FES
TIVAL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45;
18,15; 20.45.
» Marele singuratic: CAPITOL — 
9.15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 20.30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 10; 20,15.
• Mica sirenă — 9,30; 11; 12,30; 14, 
Tănase Scatiu — 15,30; 19: DOINA.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful": FLOREASCA — 9; 11; 13;
15,30; 18; 20, GRTVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,13; 20,15.
» Hercule in centrul pămintului: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9;
11.15: 13,30; 16; 20.30, FLA
MURA — 11,15; ; 15,45; 18;
20,15.
• Desene animate: FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei pecețl: AU
RORA — 9; 12,30: 16; 19,15, TO
MIS — 9; 12.30; 16; 19,30, VOLGA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• „Hindenburg": BUZF.ȘTI — 
9; 12; 16; 19, CIULEȘTI — 
12; 14.30; 17; 19.30.
» D-aie carnavalului: TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13,30; 13.45; 18; 20.
• Corsarul negru: FLACĂRA — 
9: 11,45; 14,30: 17,15; 20, MIORIȚA — 
8,45; 11,30; 14,15; 17: 19,45.
» Ora spectacolului — 9; 11.15;
13,30; Mere roșii — 15,45; 18; 20: 
ARTA.

9.30;

(Urmare din pag. I)

se acționează efectiv, pentru ca ceea 
ce se dezbate In cadrul cursurilor de 
partid să aibă urmări practice, pen
tru ca ideile, cerințele formulate să 
fie transpuse în viață. După cum a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„trebuie să fie bine înțeleasă nece
sitatea ca în învățămintul de par
tid, in întreaga noastră activitate să 
punem accentul pe problemele prac
tice. concrete ale conducerii di
feritelor sectoare de activitate, ne în
tărirea spiritului combativ, revoluțio
nar al cadrelor noastre de partid, ne 
educarea lor in spiritul unei atitudini 
intransigente, hotărite fată de orice 
greșeli si abateri".

Singurul si adevăratul criteriu de 
apreciere a desfășurării invătămîn- 
tului de partid este măsura in care 
va determina urmări faptice pozitive 
în activitatea si mentalitatea oame
nilor. in modul lor de comportare, 
schimbări materializate în munca pli
nă de elan pentru înfăptuirea sarci
nilor economice. ih atitudinea înain
tată fată de muncă si fată de avutul 
obștesc, fată de interesele generale, 
în Insesi rezultatele obținute în pro
ducție. în activitatea la locul de mun
că. in asimilarea organică a normelor 
Codului eticii comuniste, intr-un cu- 
vînt în îndeplinirea cu succes a tutu
ror sarcinilor trasate.de Partid.

în această optică, se înțelege că 
sarcina propagandiștilor devine acum 
cu mult mai complexă decît a tine o 
lecție sau a conduce o dezbatere. 
Oricit de interesantă ar fi lecția, oricît 
de bine ar fi condusă dezbaterea, nu 
se va putea vorbi de o muncă cu 
adevărat rodnică a propagandistului 
decît în măsura în care el se preocu
pă de felul in care problemele efec-

20.00
20,35
20.55
21.20
22.00

Curs de limbă germană
Atenție la... neatenție
Din țările socialiste
Cîntarea României.
Telecronlcă pentru pionieri
Campionatul mondial de handbal 
feminin (tineret) : România — 
UR.S.S. (repriza a Il-a).
Univers XX 
1001 de seri 
Telejurnal 
Tribuna experienței înaintate 
Femeia
Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Procesul de la Vero
na". Premieră TV.
Atelier de creație llterar-artlsUeă 
Telejurnal
PROGRAMUL TI
Agenda culturală a Capitalei
Noi aventuri în epoca de PM«.
Documentarul românesc 
Bijuterii muzicale 
Emisiune de știință

*

ASPECTE ALE INTEGRĂRII ÎNVĂȚÂMÎNTULUI CU PRODUCȚIA

realiza 
prin formarea unui 

cu o înaltă coti
și pregătire cultu- 
profesională, cu un 
moral-politic îna-

valul dansurilor balcanice 
de la Miscolc — R. P. Unga
ră și, respectiv, la Festiva
lul internațional de folclor 
de la Zakopane — R. P. Po
lonă. Trebuie să mai sub
liniem că am constatat cu 
bucurie o creștere Sensibilă 
a calității costumelor popu
lare, atit prin descoperirea 
unor valoroase costume de 
veche tradiție cit și prin 
eforturile cooperativelor de 
artă populară din județ de 
a realiza splendide copii 
sau interpretări ale frumo
sului costum gorjenesc. în
tregul festival a demonstrat 
elocvent perenitatea și ac
tualitatea creației artistice 
populare.

Festivalul „Rapsodia pla
iului vilcean", desfășu
rat la Muzeul satului 
din Bujoreni. a avut o altă 
structură, debutind cu un 
simpozion pe tema „Tradi
ție și inovație în creația 
populară vilceană". fapt 
care dovedește permanenta 
preocupare a etnografilor și 
folcloriștilor, a activiștilor 
noștri culturali de a funda
menta pe solide baze teo
retice. științifice, cu exem
plificări zonale concrete, 
creația contemporană și in
tegrarea culturii populate

străvechii ceramici 
cene, olarul Victor 
șoreanu, laureat al 
mei ediții a Festivalului 
„Cintarea României", Du
mitru Mischiu 'și Dumitru 
Schiopu, doi foarte talen- 
tați olari cu remarcabile 
inovații, pline de fantezie 
și bun gust. Am remarcat 
apoi deosebitul talent de 
creatoare al Gheorghiței 
Măleanu. o țesătoare și 
brodeză remarcabilă, a că
rei preocupare este cum 
să valorifice in creații noi 
cele mai pure forme tra
diționale, autentice și spe
cific etnice. Această pro
fesie de credință Gheorghi- 
ța Măleanu. care este și 
poet popular, și-a expus-o 
în următoarele versuri de
dicate portului popular ro
mânesc : „Ca pe-o 
scumpă strămoșii 
trară. / Cămașă I 
de neamul meu I
Că porți pe tine 
gînduri. de izvoară, / Dc 
bucurii, și-n cintcc. te cos 
și te aleg, / Și eu trăiesc 
prin tine, cămașă româ
nească. / Din bucuria vieții 
mereu m-am adăpat, / Dar 
va veni si timpul cînd glia 
strămoșească / Va îngropa 
intr-însa un popi ce s-a us
cat. I Atunci să zbori, că-

mașă, la tinere vlăstare / 
Ce-au răsărit din pomul 
bătrîn ce s-a uscat, / Să 
zbori mereu cu neamul în 
frunte către soare, / Mereu 
să fii frumoasă, așa 
te-am păstrat44.

Am admirat finețea 
tăturilor in lemn ale 
Constantin Badi și
roasele cusături pe cojoace 
și pieptare ale lui Constan
tin Bănacu. Țin sâ subli
niez, în mod deosebit, crea- 

' tia de mare valoare a Ele- 
, nei Slănciucu din Vlădești. 

Ea. pornind de la tehnica 
străveche a țesutului în păr 
de capră, realizează excep
ționale
moderne (milieuri, carpete, 
poșete) în compoziții orna
mentale 
o gamă 
mentale

Mi se 
osebit de pozitiv că s-a 
trecut la constituirea unui 
laborator de creație popu
lară, „Rapsodia4’, care, .sub 
auspiciile Asociației folclo
riștilor vîlceni si ale Asocia
ției creatorilor populari din 
Vilcea, avînd profilul unui 
cenaclu artistic popular, 
este menit să coordoneze 
și fructifice activitatea în 
domeniul cercetării, 
larii si valorificării 
ei populare locale, 
drul primei ședințe 
tui laborator de

noi. folosind însă 
de elemente orna- 
tradiționale.
pare un fapt de- 

că

stimu- 
creați- 
în ca- 
a aces- 
creatie 

populară — care urmează să 
se întrunească trimestrial — 
au fost prezentați, de către 
specialiști, creatorii nopu- 

Stanciu, 
Dumitru 

popular ;

Cursuri postuniversitare
despre economisirea energiei

i icoană 
te păs- 

indrăgită 
întreg, ) 
riuri de

lari : Gheorghe 
rapsod popular ; 
Dafinoiu. poet 
Gheorghița Măleanu. țesă
toare brodeză ; Victor Vic- 
șoreanu, olar ; Constantin 
Badi, crestător în lemn. 
Aceștia și-au prezentat, la 
rîndul lor, creațiile si as
pecte din procesul de cre
ație.

După opinia mea. aceste 
exemple de acțiuni stimu
late de cadrul creat prin 
Festivalul „Cintarea Româ
niei" trebuie luate ca eta
lon — desigur, 
altele — pentru 
care trebuie să 
șoare întreaga
toate manifestările 
valului culturii și al educa
ției socialiste.

alături de 
nivelul la 
se desfă- 
actlvitate, 

festi-

în contextul limitelor fizice ale 
surselor de combustibil primar, in 
toate țările lumii are loc in prezent 
o redefinire a politicilor energetice, 
elaborindu-se in acest scop programe 
energetice speciale. Dintre măsurile 
ce se au in vedere în cadrul acestor 
programe menționăm : instituirea e- 
conomiei de energie ; modificarea 
structurii consumului de energie pri
mară prin creșterea ponderii consu
mului de cărbune și diminuarea co
respunzătoare a consumului de petrol 
și gaze naturale ; creșterea ponderii 
producției de energie electrică de o- 
rigine nucleară ; intensificarea pros
pecțiunilor geologice în vederea des
coperirii unor zăcăminte de petrol și 
gaze natura'le ; accelerarea cercetări
lor în vederea trecerii la valorifi
carea în condiții economice a noilor 
surse de energie etc.

Marea importanță a problemei eco
nomiei de energie în țara noastră a 
fost subliniată in repetate rînduri de 
secretarul general al partidului. La 
Plenara Comitetului Central al parti
dului. din 29—30 iunie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : După da
tele pe care le avem, la o unitate de 
produs national noi consumăm de 
două ori mai mult combustibil și e- 
nergie decît țările industrializate dez
voltate, problema reducerii consumu
rilor de combustibil si de energie, 
în general a consumurilor materiale, 
constituie problema numărul unu a 
eficientei economice, a creșterii ve
nitului national, a dezvoltării econo
miei noastre naționale.

Este cunoscut faptul că. pe ansam
blul economiei naționale, mai puțin 
de jumătate din energia primară care 
se transformă in căldură si in alte 
forme de energie este folosită util, 
restul se pierde în mediul In.conju-

• Veronica — 10; 12, Ordinul
Anna — 16; 18; 20 : BUCEG1.
• Unde înfloresc crinii: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Adevărata glorie : COTROCENI
— 10; 13; 16; 19.
• Toamna bobocilor : PACEA 
16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș ;
15,30; 18; 20,15.
• Odiseu și stelele — 15,30, Soar
ta Aurei și Argentinei — 17,15; 
19.30 : FERENTARI.
• Roșcovanul — 9; 16, Amenda
ment la legea siguranței statului
— 18,30: PROGRESUL.
• Omul de dincolo : MUNCA 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
19,30.
• Filarmonica „George 
(Ateneul Român): 
ordinar : Francois 
pian (Franța) - 20.
• Opera Română: 
delor — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Pescărușul — 19.
• Teatrul de comedie: Preșul — 
19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teat rul „Nottara" (sala Studio): 
Micul infern — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Victoria): Lasă supă* 
rarea-n hol — 19.30.
• Teatrul „I. Vasil eseu": Varietăți 
in plic — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă": 
nocchio -- 10.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios 
Frații Criș — 17.

din ce în ce mai mult în atenția școlii 
noastre superioare. în schimb pentru 
inginerii și economiștii care au ab
solvit facultatea înainte de anul 1973 
dobîndirea cunoștințelor necesare in 
domeniul economiei de energie se 
poate realiza optim prin intermeditai 
programelor speciale postuniversitar» 
de inginerie economică. în acest sens 
există o bună experiență la Academia 
de studii economice din București, 
unde in cadrul programului postuni
versitar de inginerie economică ,.E- 
conomia energiei șl politica energeti
că internațională" funcționează La
boratorul de economia energiei și a 
materiilor prime. Cunoștințele sînt 
predate in cadrul acestui program 
postuniversitar prin intermediul unor 
discipline noi. cum sint : bazele eco
nomiei energiei., economia procese
lor energo-tehnologice. economia ma
teriilor prime energetice, economia 
noilor surse de energie și politica e- 
nergetică internațională. Aceste 
cursuri sînt strins îegate de cunoș
tințele pe care le capătă cursanții in 
cadrul laboratorului amintit, care, 
prin dotare, permite simulări de bi
lanțuri energetice pe modele de la
borator, calculul indicatorilor econo- 
mico-energetici bazați pe date’le bi
lanțurilor energetice simulate, opti
mizări economico-energetice etc, nor- 
nindu-se de la diferite cazuri întil- 
nite in practică. S-a urmărit ca lu
crările de absolvire ale cursantilor să 
aibă la bază problematica energetică 
concretă a unităților economice din 
care provin aceștia, tematica de cer
cetare specifică domeniului econo
miei de energie.

Aceste programe postuniversitare 
constituie totodată o formă concretă 
a integrării învătămintului cu cerce
tarea și producția, avind posibilități 
de perfecționare în continuare.

rător. întocmirea, analiza si reactua
lizarea bilanțurilor energetice pe a- 
gregate. instalații. întreprinderi etc. 
permit stabilirea măsurilor concre
te — tehnice și organizatorice — de 
eliminare sau de reducere a pierde
rilor și consumurilor exagerate de 
energie, iar în final îmbunătățirea 
indicatorilor economico-energetici.

învățămintul, avind in vedere spe
cificul său. faptul că dispune de un 
mare potențial uman și material — 
cadre didactice, cercetători, cursanti 
de ia învățămintul 
studenți, 
poate să 
portantă 
energie, 
poate ti 
litătii întocmirii de bilanțuri ener
getice pentru consumatorii energetici 
industriali, prin acordarea de asisten
tă tehnică acestor consumatori, prin 
elaborarea de studii și cercetări pri
vind procesele tehnologice moderne 
cu consumuri energetice reduse, e- 
laborarea de studii și cercetări eco
nomice în acest domeniu etc., toate 
acestea ne bază de contracte, atit 
pentru beneficiarii interni, cit și pen
tru cei externi.

Dar nu trebuie să trecem peste 
funcția specifică de bază a învătă
mintului. respectiv asigurarea unei 
inst.rucții adecvate în domeniul eco
nomiei de energie. Această instrucție 
trebuie să-și capete locul potrivit 
alit în învățămintul superior tehnic, 
cit și economic, precum și în școlile 
generale și in licee. Fiecare cetățean 
trebuie să-și aducă în mod conștient 
contribuția in acest domeniu, proble
ma valorificării judicioase a ener
giei vizîndu-ne pe toți. Posibilități'.? 
mari in privința educației civice pe 
care le au presa, radioul, televiziu
nea. universitățile populare se pot 
adăuga eforturilor? șcplii în direcția 
arătată. ■ '

Dacă procesul instructiv privind e- 
conbmiâ de energie este in prezent

postuniversitar, 
laboratoare moderne — 

aducă o contribuție im- 
in domeniul economiei de 
Contribuția învătămintului 
privită prin prisma posibi-

)

LIRA

Prof. dr. incj. Gh. PREDA
Academia de studii economice 
București

Expoziția de pictură

Enescu 
Recital extra- 
J08I Thiolller-

Lacul

tive ale construcției socialiste sînt mal 
bine soluționate de cursanti. în care 
politica partidului își găsește o mai de
plină materializare. în care cunoștin
țele predate sint asimilate și transpu
se în Viată — revenind din nou și din 
nou asupra lor. ori de cite ori se con
stată o discrepantă intre teorie și 
practică.

In lumina exigentelor superioare 
puse de partid în fata învătămîntului

tarul general, potrivit căreia nu poh
te fi vorba de ..profesioniști propa- 
gandisti". ci fiecare activist si fiecare 
membru al partidului poate si trebuie 
să fie un propagandist. în măsură nu 
numai să explice, dar să si organizeze 
munca pentru înfăptuirea liniei poli
tice a partidului, este menită să ducă 
la o îmbunătățire substanțială a ac
tivității de propagandă. Iată de ce 
secretarul general al partidului a sub-

mentare politico-ideologică din uni
tățile economicd-sociale — instru
mente de lucru ale organelor si or
ganizațiilor de partid, chemate să 
devină adevărate laboratoare ale ac
tivității politico-ideologice. Fructifi- 
cind si dezvoltind experiența bună a- 
eumulată. antrenînd in jurul lor un 
larg activ obstesc. ele isi vor putea 
îndeplini in tot mai bune condiții 
rolul ce le revine, vor fi in măsură

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE PARTID
1

politico-ideologic se impune ca orga
nele si organizațiile de partid să 
acorde o atenție cu mult sporită se
lecționării si pregătirii propagan
diștilor.

însăși concepția, superior cristali
zată. asupra muncii propagandistului 
face necesar ca această sarcină să 
fie Încredințată acelor comuniști 
care unesc o bună pregătire politi- 
co-ideologică cu o temeinică cunoaș
tere a realităților din fabrici si uzi
ne. din comune, sint strins legați de 
mase — înainte de toate 
viști de partid, secretarii și cei
lalți membri ai organelor 
ducătoare de partid. Totodată, este 
necesar ca propagandiștii. în genere 
cadrele care lucrează in domeniul 
ideologiei să participe mai puternic, 
nemijlocit, la viata de partid, la acti
vitatea obștească, la înfăptuirea poli
ticii generale a partidului. Ideea clar 
enunțată în această privință de secre-

acti-

con-

liniat din nou necesitatea imperioasă 
ca fiecare membru al partidului, in 
primul rînd cadrele de partid, să se 
preocupe de ridicarea continuă a ni
velului politico-ideologic — numai 
astfel fiind posibilă înțelegerea exac
tă a realităților, a cerințelor pe care 
le nune dezvoltarea societății. Expe
riența a dovedit că numai oreocupin- 
du-se de ridicarea nivelului de pre
gătire. particioind din • plin la în
treaga viată ă colectivelor în care 
activează, la viata socială, la mun
ca de partid, propagandiștii vor 
cunoaște pulsul preocupărilor oame
nilor muncii, vor fi în măsură să dez
bată cele mai acute probleme, să 
mărească eficienta expunerilor 
nute.

în desfășurarea învătămîntului
partid, un rol important revine 
cabinetelor Județene si municipale 
pentru activitatea ideologică si noli- 
tico-educativă, punctelor de docu-

ur- 
ti-

da

să aducă o contribuție substanțială 
atit la îmbogățirea conținutului în
vătămîntului. la realizarea unei do
cumentări cit mai bogate asupra Pro
blemelor actuale, cit si la perfectio
narea metodicii.

Exigentele mari ne care le nune 
partidul în fata învătămintului poli
tico-ideologic de partid in etapa ac
tuală impun mutații importante in 
însăși metodica desfășurării acestuia, 
în sensul de a se nune accentul. în 
primul rind pe dezbateri, ne antre
narea cursantilor la discuții, la desfă
șurarea unor schimburi de 
asupra problemelor concrete. ___
cindu-se ponderea expunerilor : dato
ria propagandiștilor este să conducă 
activ dezbaterile, să le orienteze 
spre ceea ce este esențial pentru 
viata colectivelor de muncă, să relie
feze concluziile ce se impun. în lu
mina documentelor de partid.

Se cuvine subliniat că problemele

păreri 
ied ti-

conducerii învătămîntului politico- 
ideologic nu pot fi considerate ea 
fiind de resortul exclusiv al activiș
tilor care lucrează în domeniul pro
pagandei. cum s-a întîmoiat nu de 
puține ori. Critieînd această practi
că greșită, secretarul general al 
partidului a arătat din nou că pro
blemele politicii generale a parti
dului sint probleme vitale ale con
ducerii de către partid a societății — 
si ca atare ele trebuie să preocupe 
ir.trcgul partid, activul si cadrele de 
bază ale partidului din toate dome
niile. firește, in primul rînd orga
nele conducătoare, de sus si pină 
ios. Griia nu numai pentru buna or
ganizare. dar si pentru conținutul da 
idei al învătămintului. pentru legarea 
strinsâ de viată si pentru eficienta 
sa. pentru snorirea contribuției sale 
la educarea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ăi muncii in spirit, revolu
ționar. ca milltanti hotăriti pentru 
socialism si comunism — iată co
mandamente maiore pentru îmbună
tățirea conducerii învătămintului de 
partid de către toate 
ganizatiile de

Rezultatele 
făsurate pe 
răsfrînae în 
pregătire politică si ideologică a co
muniștilor. a celorlalți oameni 
muncii, in îmbunătățirea activității 
organizațiilor de partid — invătămîn- 
tul politico-ideologic afirmindu-se 
astfel ca un factor tot mai puternic 
al mersului nostru înainte, o remar
cabilă forță motrice în înfăptuirea 
hotărirflor Congresului al XI-lea. a 
Programului partidului. în vederea 
realizării de noi succese pe calea e- 
dificării societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintării patriei 
spre comunism.

organele si ur
nartid.
întregii
acest 

ridicarea nivelului de

activități des- 
plan se vor

ai

tehnice 
proprii 
pictura 

coreean 
suecin-

în rotonda sălii mici 
a palatului s-a deschis, 
la uutin tiniD după 
împlinirea a 29 de ani 
de la crearea R.P.l). 
Coreene, o expoziție 
de pictură si artizanat 
cu lucrări realizate de 
artiști din tara prie
tenă.

Trăsăturile 
si decorative 
ilustrate prin 
si artizanatul 
favorizează o
tă privire de ansamblu 
asupra acestor două 
ramuri artistice dis
tincte. Bizuindu-se ne 
un meșteșug nrodigios. 
artizanii coreeni au 
știut, să realizeze o- 
biecte decorative im
pregnate de substanța 
celor mai caracteris
tice atribute ale artei 
lor traditionale. Lu
crările expuse. în e- 
senta lor obiecte ale 
artei populare, mar
chează un proces de 
creație unitar, in ca
drul căruia s-a mani
festat efortul alcătuirii 
unor lucrări cu un nou 
conținut pe baza moș
tenirii tradițiilor artei 
coreene vechi.

Valoarea practică si 
socială a acestor pro
duse ale imaginației si 
îndemînării populare

In 
că 

ale 
au
ir. 
a

exterioară. 
a unor 

de orna-

se asociază valorii ar
tistice continuind. la 
același nivel, tradiții 
milenare. Numeroase 
vase si obiecte deco
rative din porțelan 
realizate, de exemplu, 
de Kim Cihun Bin. Li 
En. Hva. Pak Men 
Hvan. Kin Ok Sum. 
Kim Hak Ciju. Mm 
Gvan Vu. Cihan 
Bom demonstrează 
elementele vechi 
artei . porțelanului 
fost valorificate 
procesul de creare
unor vase moderne. 
Menținerea elemente
lor de structură si nu 
însumarea 
superficială 
fragmente
ment asigură origina
litatea acestei creații.

Arta obiectelor de 
lac. de multe ori în
crustate cu sidef, a 
cunoscut, de aseme
nea. o integrare fi
rească în circuitul o- 
biectelor moderne.

Aceeași reevaluare a 
spiritualității artei 
vechi coreene, aceeași 
investigare pasionată 
a formelor de expre
sie pe care aceasta le 
oferă constituie unul 
din punctele de pleca
re ale picturii coree- 

Pornind de aici.

artiștii au abordat, in 
lucrări de mari di
mensiuni. probleme ale 
existentei si luptei po
norului coreean (..Cu 
gindul spre soarele 
națiunii" de Kim Ho 
Ham. „Luptători din 
19 aprilie 1968“ de 
Tzoi Ka Cin si Ci ion 
Ciham Ho. „Trans
port in spatele inami
cului" de Li Ci iun 
Son) sau au transpus 
in imagini delicate si 
pline de farmec peisa
jul coreean (..Sat in 
luna mai" sau „Pri
măvară la o crescăto
rie de pești" de Ciion 
Ci ion Io. ..Pin" de Ii 
Sok Ho. „Munții Kim- 
har.san" de Ciion En 
Man).

Aducînd poporului 
român mesaiul unei 
spiritualități specifice, 
contribuind la o mai 
bună cunoaștere si a- 
nropiere între popoa
rele noastre, aceste 
lucrări ilustrează con
tinua căutare a auten
ticității. dorința de a 
se adresa receptivității 
contemporane cu mij
loacele unei arte în 
care tradițiile populare 
si-au păstrat prospe
țimea.

Marina PREUTU

■<<

Mihai NEGULESCU

„Secundă în milenii
Cu „Secundă 

lenii" (Editura 
ră. 1977). Mihai 
lescu dă glas 
de tară, sentiment 
virșitor, țișnind 
torta sincerității 
fiecare vers. Fată 
pămintul patriei, poe
tul nutrește dragostea 
cea mai pură, asemeni 
copilului ocrotit la si
nul mamei. Imaginea 
nu este chi-ar nouă în 
poezia patriotică ro
mânească. dar simpli
tatea roștirii îi acordă 
3 ta tutui 
□oct ice 
..De-ti 
matern.
imi spui copil din ma
mă fără seamăn : / 
Pămînt in iarbă, pă- 
mînt în vis. pămînt 
mereu — / statornic sin 
ocrotitor de vînt și 
teamă" (Pămintul meu 
frumos). Elogiul țării

in mi- 
milita- 
Nfgu- 
iubirii 

co- 
cu 

din 
de

în chip fi-

adevărurilor 
indiscutabile : 

spun nămînt 
la rîndul tău 1

înseamnă. 
resc. elogiul oamenilor, 
al poporului. Sint nu
meroase 
volum 
dedică 
nante 
neam.
Decebal. tuturor ..stră
moșilor de 
într-o metaforă 
ample rezonante 
rice. străbunii 
„goruni-osteni" 
veghează neclintit 
timp : „Oșteni bătrîni. 
goruni, ce glas știut. / 
frumoși si mari. în 1- 
nimi.le noastre. / vă ti
ne vii. in veacul soli
dar ? / Supremă stra
jă păsării măiastre. / 
vă sar / din rădăcini 
Strămoșii de baladă / 
si Imn de glorii bate-n 
trecători. / cu semn de 
regăsire luminată. / cu 
semn de 
sărbători".

poeziile din 
în care autorul 
versuri emoțio- 

ctitorilor de 
lui Traian si

baladă", 
cu 

isto- 
sint 
care 
noul

nastere si 
(Gorunii.

totdeauna). Poezia tra
dițională cultivă ca 
simbol al măreției si 
nuterii imaginea steja
rului. în lirica de dată 
mai recentă aoare sim
bolul ..mărului de lin
gă drum" — metaforă 
a generoasei dăruiri. 
Gorunii din poemul lut 
Mihai Negulescu. prin 
trimitere la un „tonos." 
devenit coordonată e- 
xistentială. conoteazâ. 
alături de trăinicie, 
sensul sacrificiului in
tru dăruire, comnletînd 
fericit o triadă emble
matică cu 
riante.

Poeziile 
Negulescu 
dă în milenii" mărturi
sesc autentica simțire 
care le-a generat, fiind 
expresia poetică a im
perativului participării.
V. F. M1HĂESCU

posibile va-

Iul Mihai 
din ..Secun-

trasate.de
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Primire la Consiliul de Miniștri
Marti. Gheorghe Oprea, viceprim- 

mmistru al guvernului, a primit pe 
Rudolf Sallinger. președintele Came
rei federale de comerț a Austriei, 
care se află la București cu prilejul 
..Săptămînii tehnicii austriece".

Oaspetele a fost primit, in aceeași 
zi. de Ion Pătan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale.

în timpul întrevederilor au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea cooperării în domeniile construc
țiilor de mașini, industriei siderur

gice si electrotehnicii. extinderea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

Au participat Constantin Stanclu. 
adjunct al ministrului comerțului cx • 
terior si cooperării economice inter
naționale. Ion Constantinescu. pre
ședintele Camerei de comerț, si indus
trie. Marin Ceausescu, șeful Agenției 
economice a Republicii Socialiste 
România la Viena.

A fost prezent Franz Wunderbal- 
dinger. ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare din Malayezia
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan, a oferit, marți, 
un dineu in onoarea delegației parla
mentare din Malayezia, condusă de 
Tan Sri Nik Ahmad Kamil, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
care ne vizitează tara.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., loan Ce- 
terchi, președintele. Consiliului Le
gislativ, Hie Salapa si Ioan Pop D. 
Popa, președinți de comisii ale 
M.A.N., deputați.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate. Nicolae Giosan și Tan 
Sri Nik Ahmad Kamil și-au expri
mat satisfacția pentru caracterul 
fructuos al acestei vizite, care a în
semnat un moment important in

evoluția relațiilor româno-malaye- 
ziene, toastînd în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
șefului statului malayezian. regele 
Tuanku Yahya Putra Ibni Al-Marhum 
Sultan Ibrahim, pentru intensificarea 
colaborării pe multiple, planuri între 
România si Malayezia, intre parla
mentele celor două țări, pentru feri
cirea si prosperitatea popoarelor 
noastre.

★
Delegația parlamentară din Mala

yezia a avut, în cursul aceleiași 
zile, o întrevedere cu membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe.

Oaspeții au vizitat apoi obiective 
social-culturale din Capitală.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6. 7 

și 8 octombrie. în țară: Vremea va con
tinua să se încălzească ușor la începu
tul intervalului, apoi se va răci din 
nou. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai acentuate în vestul și nordul țării 
unde local va ploua. în rest ploi izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Intensificări locale de scurtă du

rată cu viteze pînă la 45 km pe oră 
se vor semnala în Banat, iar la munte 
cu 70—80 km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 14 
grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 
14 și 22 grade, local mai ridicate în 
prima zi. Dimineața ceață locală. în 
București: Vreme în general frumoasă 
mai ales în primele zile. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată în a doua parte a intervalului. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
tura în creștere la început, apoi în 
scădere ușoară. Dimineața ceață.

lucrările pregătitoare ale celei de-a XXIII-a 
Conferințe internaționale a Crucii Roșii

în Capitală, la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România, au în
ceput lucrările pregătitoare ale celei 
de-a XXIII-a Conferințe Internatio
nale a Crucii Roșii — forumul su
prem deliberativ care reunește, odată 
la 4 ani. delegații ale tuturor socie
tăților naționale de Cruce Roșie. Se
milună Roșie. Leul si Soarele Roșu 
recunoscute, delegațiile statelor părți 
la convențiile de la Geneva, precum 
si cele ale Comitetului International 
al Crucți Roșii si Ligii Societăților de 
Cruce Rosie.

Actuala ediție a conferinței, ale 
cărei lucrări în plen se vor deschide

la 15 octombrie. îsi propune să dez
bată problemele majore cu care se 
confruntă mișcarea de Cruce Rosie 
în lumea contemporană, căile sale de 
acțiune In largul front al năcii. pro
gresului si solidarității umane. ,

în cursul zilei de marți, lucrările 
pregătitoare s-au desfășurat in Comi
sia permanentă a Crucii Roșii Inter
nationale care dezbate probleme 
organizatorice legate de pregătirea 
actualei sesiuni si ordinea de zi a 
conferinței, in Comitetul consultativ 
al ajutoarelor și Comitetul consul
tativ al Programului de dezvoltare.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 28 a aniversări 
a intemeierii Republicii Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a 28-a aniver
sări a intemeierii Republicii Demo
crate Germane, marți a avut loc la 
ambasada acestei țări din București 
o conferință de presă.

Ambasadorul R.D. Germane, Sieg
fried Bock, a relevat în acest cadru 
succesele obținute de oamenii muncii 
din țara sa în activitatea de transpu
nere în practică a obiectivelor Con
gresului al IX-lea al Partidului So
cialist Unit din Germania, în conso
lidarea economiei naționale, realiza
rea consecventă a politicii sociale a 
partidului. Rezultatele obținute pină 
acum — a arătat vorbitorul — sînt 
o garanție a înfăptuirii programului 
partidului privind construirea socie
tății socialiste dezvoltate și crearea 
premiselor pentru trecerea treptată 
la comunism.

Vorbitorul a prezentat pe larg bu
nele relații existente între România

și R.D. Germană, arătînd că baza a- 
cestor relații o formează colaborarea 
strînsă dintre P.C.R. si P.S.U.G. El 
a subliniat importanța deosebită a 
ințîlnirilor dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al C.C. al P.S.U.G., 
tovarășul Erich Honecker, pentru 
dezvoltarea și adîncirea în continuare 
a colaborării dintre cele două parti
de, pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre România și 
R.D. Germană, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
si păcii.

Ambasadorul s-a referit, apoi, la 
politica externă de pace a R.D. Ger
mane, subliniind eforturile țării sale 
de promovare a destinderii si înțe
legerii intre toate statele lumii.

(Agerpres)

Cronica zilei
In continuarea vizitei Pe care a 

întreprins-o in tara noastră, dele
gația Asociației de prietenie arabo— 
siriano—română, condusă de Youssuf 
Al-Assad. membru al Comandamen
tului regional al Partidului Baas A- 
rab Socialist, președintele asociației, 
s-a întîlnit. la Sibiu, cu Richard Win
ter. membru supleant a! Comitetu
lui Politic Executiv al C.C, aJ P.C.R.. 
nrim-seeretar a] Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R, Oaspeții sirieni 
au vizitat obiective economice si so
cial-culturale din acest județ.

Delegația a fost primită, de ase
menea. la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție de 
Constantin Dăscălescu. secretar a) 
C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P.

In încheierea vizitei sale in țara 
noastră, delegația a fost primită de 
Emil Drăgănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—siriană de cooperare economi
că. științifică si tehnică, președinte
le Asociației de prietenie româno— 
siriană. Cu acest, prilej s-au discu
tat unele Probleme ale colaborării 
economice bilaterale.

★
La Biblioteca Centrală de Stat din 

Capitală a fost Inaugurată, marți, o 
expoziție de carte japoneză, organi
zată cU concursul Fundației „Japo
nia" și al Ambasadei Japoniei la 
București. Au rostit alocuțiuni An
gela Popescu Brediceni, directorul 
Bibliotecii Centrale de Stat, si Ryoko 
Ishikawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

Profilurile noi 
ale Berlinului
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL (junioare) Decernarea trofeului „Gheata de aur“
ECHIPA ROMÂNIEI

A ÎNTRECUT CEHOSLOVACIA 
ÎN GRUPELE SEMIFINALE

După o zi de odihnă, marți au 
fost reluate întîlnirile primei ediții 
a campionatului mondial de handbal 
pentru junioare. In cadrul grupelor 
semifinale, în Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, echipa Româ
niei a invins cu scorul de 10—9 
(5—4) selecționata Cehoslovaciei. 
Cea mal eficace jucătoare a echipei 
noastre a fost Maria Torbk. care a 
înscris 5 puncte. In altă partidă, e- 
chipa U.R.S.S. a dispus cu 15—11 
(6—1) de reprezentativa Poloniei. 
Rezultatele înregistrate in grupa 
semifinală de la Brașov; R. D. Ger
mană — Ungaria 13—8 (6—5); Iugo
slavia — Norvegia 20—13 (9—6).

în turneul pentru locurile 9—14, 
care are loc la Ploiești, au fost în
registrate următoarele rezultate: 
R. P. Congo — Austria 23—10 (12—4); 
Danemarca — Franța 10—7 (3—5).

Astăzi au loc următoarele partide 
în cadrul grupelor semifinale: Bucu
rești (Palatul sporturilor și culturii 
de la ora 16,45): Polonia —. Ceho
slovacia; România — U.R.S.S.; Bra
șov: Ungaria — Iugoslavia; R. D. 
Germană — Norvegia. La Ploiești va 
continua turneul pentru locurile 9—14 
cu jocurile: Olanda — Austria și 
R. F. Germania — Danemarca.

ÎN CÎTEVA
• Campionatele mondiale de pen

tatlon modern au continuat la San 
Antonio (Texas) cu proba de tir, in 
care victoria a revenit cehoslovacu
lui Jiri Adam, cu 1 066 puncte. O e- 
voluție remarcabilă a avut in aceas
tă probă sportivul român Dumitru 
Spîrlea, clasat pe locul doi cu 1.044 
puncte. Același punctaj (1 044) l-au 
mai realizat polonezul Janusz Peciak, 
finlandezul Jussi Pelli și suedezul 
Bengt Lager. După trei probe, lider 
al clasamentului general este cam
pionul olimpic Janusz Peciak (Polo
nia) — 3 091 puncte, urmat de Pavel 
Lednev (U.R.S.S.) — 3 070 puncte și 
Jiri Adam (Cehoslovacia) — 3 055 
puncte. Dumitru Spîrlea ocupă locul 
opt, cu 2 999 puncte. In clasamentul 
general pe echipe conduce Polonia
— (8 989 puncte), urmată de U.R.S.S.
— (8 897 puncte) si Ungaria — (8 780 
puncte).

• In orașul polonez Jeszow a înce
put un turneu internațional de șah 
la care participă și jucătorii români 
Adrian Marcovici, Iuliu Armaș și 
Minodor Cojocaru. In runda inaugu
rală, Iuliu Armaș l-a învins pe Kot 
(Polonia), iar Adrian Marcovici și 
Minodor Cojocaru au remizat parti
dele susținute cu șahiștii polonezi

uwak și, respectiv, Puskarewicz.
• In turul II al campionatelor bal

canice de șah, competiție care se 
desfășoară în localitatea Albena din 
Bulgaria, echipele masculine ale 
României șl Bulgariei se află la ega
litate : 1,5—1,5 puncte, trei partide 
fiind întrerupte. Meciul din prima 
rundă dintre echipele de seniori ale 
României și Iugoslaviei s-a incheiat 
cu scorul de 3,5—2.5 puncte în favoa
rea șahiștilor iugoslavi.

• Partidele disputate în ziua a 
doua a turneului internațional mas
culin de handbal de la Eberswalde 
(in apropiere de Frankfurt pe Oder) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Dynamo Berlin — Dinamo Bra
șov 24—23 ; Vorwărts Frankfurt pe 
Oder — Pogoh Szczecin 36—21. In 
clasament conduce Vorwărts cu 4 
puncte, urmată de Dinamo Brașov — 
2 puncte.

• în cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Teheran, jucăto
rul român Ion Țiriac l-a invins cu 
6—1, 6—4 pe vest-germanul Hans 
Pohmann.

• Turneul internațional de tenis 
desfășurat pe teren acoperit la Lu
cerna a fost ciștigat de campionul 
român Ilie Năstase, care l-a invins 
în finală cu 9—8 (s-a jucat un sin
gur set) pe Vitas Gerulaitis (S.U.A.). 
în semifinale, Năstase îl învinsese 
cu 9—7 pe olandezul Tom Okker, iar 
Gerulaitis îl eliminase cu 9—5 pe 
Jaime Fillol.

RÎNDURI
• Turneul internațional de șah de 

la Tilburg (Olanda) a continuat cu 
runda a noua, în care campionul 
mondial Anatoli Karpov l-a învins 
pe Olafsson, iar partidele Huebner — 
Sosonko, Andersson — Hort și Ka- 
valek — Miles s-au terminat remi
ză. Celelalte partide s-au întrerupt. 
In clasament conduce Karpov 
(U.R.S.S.), cu 6,5 puncte, urmat de 
Miles (Anglia) — 6 puncte, Timman 
(Olanda) — 5 puncte (1) etc.

• In primul tur al turneului in
ternațional de tenis dotat cu „Cupa 
Aryamehr", care se desfășoară la Te
heran, jucătorul englez John Feaver 
l-a învins cu 2—6, 6—2, 6—1 pe ita
lianul Paolo Bertolucci. Alte rezulta
te : Antonio Zugarelli (Italia) — Wer
ner Zirngibl (R.F. Germania) 6—4, 
6—4 ; Eddie Dibbs (S.U.A.) — Henry 
Bunis (S.U.A.) 7—6, 6—3.

• Cursa ciclistă internațională des
fășurată în Iugoslavia a fost ciști- 
gată de rutierul polonez S. Krzysztof, 
urmat in clasamentul final la 2’41" 
de cehoslovacul Jan Stejskal.

Ultima etapă a revenit la sprint lui 
Krzysztof, care a parcurs distanța de 
140 km în 3h 27’35”.

• In prima zi a turneului inter
național feminin de tenis de la At
lanta, jucătoarea franceză Franțoise 
Durr a eliminat-o cu 6—4, 6—4 pe 
Pam Teeguarden (S.U.A.), iar olan
deza Betty Stove a invins-o cu 7—6, 
5—7, 7—6 de Joanne Russell (S.U.A.). 
Alte rezultate : Helen Cawley — Ro
semary Casals 7—6, 6—4 ; Mary 
Hamm — Cynthia Doerner 6—3, 7—5.

• Campionatul mondial de dirt
track a fost cîștigat la actuala edi
ție de formația Angliei. în faza fi
nală a competiției, desfășurată pe 
stadionul central din Wroclaw in pre
zența a peste 50 000 de spectatori, e- 
chipa Angliei a totalizat 37 puncte, 
fiind urmată de formațiile Poloniei 
— 25 puncte, Cehoslovaciei — 23 
puncte și Suediei — 11 puncte.

fotbalistului român Dudu Georgescu
PARIS 4 (Agerpres). — Marti la 

amiază. în marele salon al stadio
nului ..Parc des Princes" din Paris 
a avut loc festivitatea decernării tro
feului „Gheata de aur",. oferit do 
revista ..France Football" si firma 
..Adidas", golgeterului european al 
sezonului 1976—1977. în aplauzele a- 
sistentei. trofeul a fost atribuit 
fotbalistului român Dudu Georgescu 
(Dinamo București), care a terminat 
ne .primul loc în clasamentul aolge- 
terilor europeni cu 47 de goluri în
scrise. urmat de Bela Varodi (Vasas 
Budapesta) — 36 goluri. Rudi Geels 
(Ajax Amsterdam) — 34 goluri și

Dieter Miiller (F.C. K61n) — 34 go
luri. Este pentru a doua oară cind 
Dudu Georgescu (prima dată in 
1975) obține acest important trofeu 
acordat celui mai eficace fotbalist 
continental. Dudu Georgescu a fost 
felicitat cu această ocazie de nu
meroase personalități ale sportului 
francez, foste glorii ale fotbalului in
ternational si de numeroși ziariști.

Cu același prilej, a fost distinsă 
echipa Juventus din Torino, clasată 
oe primul loc în „Cupa challenge" 
interciuburi cu 33 puncte. înaintea 
formațiilor F.C. Bruges (29 puncte) 
si F.C. Liverpool (28 puncte).

Șantierelor - 
mai multe materiale 

de construcții
Ceramiștii din cadrul întreprin

derii de materiale de construcții 
„Mondial" din Lugoj, care prin ac
țiunile initiate la fiecare loc de 
muncă, au asigurat utilizarea cu 
randament mărit a tuturor agrega
telor si utilajelor tehnologice.'si-au 
început activitatea din luna octom
brie cu un spor de producție, be.ste 
prevederile planului la zi. de peste 
5 milioane lei. spor ce depășește 
substantial angajamentul majorat 
asumat pe întregul an. De remarcat 
că întregul volum de produse, reali
zat in plus in perioada oe a trecut 
din acest an. s-a obtinut pe seama 
creșterii productivității muncii cu 
5.3 la sută fată <le indicele planifi
cat. Fizic, întreprinderea a li
vrat suplimentar mai mult de 
800 000 cărămizi și blocuri din beton, 
peste 15 000 mp plăci de faianță și 
alte materiale de construcții. Canti
tăți sporite de produse ceramice au 
trimis șantierelor de construcții si 
întreprinderile din Jîmbolia si Timi
șoara. unde o bună parte din pro
ducția de materiale de construcții 
se realizează acum cu utilaje teh
nice de înaltă productivitate.

AUTOMOBILISM Șl CARTING
• Piteșteanul Șt. lancovici („Dacia"), campion absolut la viteza 
în coastă • La sfîrșitul acestei săptămîni : concurs de viteză la 

carting (în Capitală) și „Raliul castanilor" (la Baia Mare)
Unul dintre campionatele de auto

mobilism din acest an — este vorba de 
cel de viteză în coastă — s-a incheiat 
duminică cu etapa de la Cheia. Chiar 
dacă, pentru clasamentul general in
dividual. această etapă nu avea vreo 
influentă (piteșteanul Stefan Ianco- 
vici. din echipa „Dacia", era virtual 
campion absolut). întrecerile au sus
citat un mare interes pentru marea 
majoritate a celorlalți concurenti. ti
tlurile de campioni oe clase depin- 
zînd de rezultatele din această ultimă 
etapă. Traseul inedit si vremea ex
celentă au creat un cadru deosebit de 
atractiv pentru iubitorii sportului au
tomobilistic. de-a lungul serpentine
lor sore cabana „Muntele roșu" fiind 
prezenti mii de spectatori. Maestrul 
sportului Petre Vezeanu. căpitanul e- 
chipei „Dacia — Pitești", aprecia fru
musețea întrecerilor, ea si dificulta
tea traseului (cu viraje prea apro
piate. însă), automobilele si ni.lotii lor 
avind de făcut fată unor probleme de 
tortă, rezistentă si măiestrie.

Cel mai bun timp al zilei l-a rea
lizat. conform așteptărilor, brașovea
nul Z. Szentpaly (Tractorul), iar al 
doilea — Șt. lancovici. Locul I pe e- 
ehioe. in clasamentul general al eta
pei. a revenit, la egalitate, forma
țiilor C.S.U. Brasov. Dacia Pitești si 
Tractorul Brasov. învingători in în
trecerile clasei Dacia : Gh. Urdea 
(C.S.U.) la grupa I si A. Belu (Dacia) 
la grupa II. iar la clasa pînă la 1150 
cmc — Mircea Rusescu (Tractorul), 
care de altfel a ciștigat si titlul de 
campion pe 1977 la clasa respectivă.

*
La sfîrșitul acestei săptămîni vor 

avea loc alte două importante con
cursuri de automobilism si carting. 
Duminică dimineața pe platoul din 
jurul Institutului politehnic din Ca
pitală este programată o nouă etapă 
a campionatului de carting (viteză in 
circuit). La Baia Mare se va des
fășura, sîmbătă și duminică, tradi

ționalul „Raliu al castanilor", etapa 
a șaptea a campionatului național de 
raliuri, campionat in care pină acum 
s-au remarcat automobiliștii de la 
Dacia Pitești, învingători in toate 
etapele.

Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț 

în turneu la București
Teatrul Tineretului din Piatra 

Neamț prezintă luni 10 și marți 
11 octombrie, orele 19,30, în sala 
mică (Studio) a Teatrului Na
țional, premiera absolută a 
spectacolului „Muntele" de 
D. R. Popescu. Regia : Emil 
Mândrie ; scenografia : Dirnitrie 
Sbiera.

De la primul contact cu Berlinul, 
capitala Republicii Democrate Ger
mane. vizitatorul este profund im
presionat de tinerețea si moderni
tatea sa. Orașul căruia In secolul 
trecut aglomerarea excesivă de 
clădiri vechi, cu înfățișare severă, 
mohorîtă. ii atrășese din partea lui 
Bismarck epitetul de „deșert 
de cărămizi", orașul al cărui cen
tru în timpul celui de-al doilea 
război mondial a fost în întregi
me distrus, s-a transformat de fapt 
intr-un oraș nou. cu artere foarte 
largi, străjuite de construcții lumi
noase. cu piețe spațioase, inmănun- 
chind moderne ansambluri arhitec
tonice.

Celebra Alexanderplatz. sau 
„Alex" cum numesc berlinezii pia
ța centrală a capitalei R.D. Ger
mane. impunătoarea clădire a lui 
„Stadt-Berlin Hotel", de 39 de ni
veluri, îmbrăcată în ceramică de cu
loarea azurului, cutezătorul turn al 
televiziunii, înalt de 353 de metri, 
din a cărui cupolă rotitoare se 
deschide o per
spectivă asupra 
Întregului oraș, 
cubul de un alb 
strălucitor al ma
relui magazin „Centrum", sau 
Palatul Republicii, din marmu
ră. oțel și sticlă, apar ca e- 
lemente caracteristice pentru noul 
profil al Berlinului — mărturii 
grăitoare ale eforturilor depuse 
pentru a da capitalei R.D. Germane 
înfățișarea unei mari metropole so
cialiste.

Palatul Republicii, inaugurat în 
primăvara anului trecut, este în a- 
cest sens deosebit de semnificativ. 
Concepția înaintată, talentul si 
fantezia celor mai renumiti arhi- 
tecti si artiști plastici, tehnica mo
dernă în execuție s-au unit pen
tru a face din acest edificiu un 
atractiv „Palat al poporului", 
sediu al Camerei Populare si. 
totodată, locul unde poporul . îsi 
petrece timpul liber în modul 
cel mai plăcut. în săli de teatru, 
de concerte, restaurante, cate-uri, 
săli de sport etc. Un singur amă
nunt, grăitor pentru modernitatea 
construcției : sala mare, unde au 
loc de Obicei cele mal importante 
manifestări politice și culturale — 
aici și-a ținut lucrările cei de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G. și tot 
aici a avut loc. cu prilejul vizitei 
făcute in vara acestui an în R.D. 
Germană de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. mitingul 
prieteniei — poate căpăta, prin mo
dificarea automată a așezării scau
nelor sau prin ridicarea si lăsarea 
unor pereți. 19 înfățișări diferite si 
o capacitate variind de la 500 la 
5 000 de locuri.

Poate și mai semnificative încă 
pentru profilul nou al Berlinului 
sînt noile cartiere de locuințe, care 
de' la înălțimea turnului de tele
viziune îsi dezvăluie uriașa întin
dere — in nord-est, în est. în sud. 
ca si în sud-vestul orașului. For- 
mind un obiectiv centrai în pro
gramul adoptat de Congresul al 
IX-lea al P.S.U.G,. dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe este urmă
rită cu perseverentă de partid și 
de statul socialist. în prezent 
se construiesc în Berlin circa 10 000 
de locuințe noi oe an. iar prin ex
tinderea metodelor industriale a- 
cest ritm se va accelera, urmînd 
să se ajungă la 20 000 locuințe pe

an pină în 1980 și la 25 000 pină 
în 1985.

O vizită in noul raion al Berli
nului — al 9-lea — a cărui con
strucție a început în extremitatea 
sa de est — ne dă posibilitatea să 
cunoaștem mai îndeaproape cîteva 
din preocupările in acoșt domeniu. 
Este, vorba de o întinsă zonă, de 
circa 6 kmp. unde urmează să se 
construiască pînă in 1985 circa 
35 000 de apartamente pentru o 
populație de aproximativ 100 000 de

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

oameni.
în prezent se lucrează abia la 

fundații, dar remarcabil este fap
tul că lucrările de construcții au 
început nu cu blocurile de locuin
țe. ci cu dotările sociale, care. îna
inte de a fi folosite de noii locatari 
ai cartierului, vor sluii înșiși con
structorilor. creindu-le condiții mai 
bune de viată și de muncă. Astfel, 
încă din primăvară au fost date 
în folosință un mare complex co
mercial. cu o suprafață de 1 500 mp 
si un mare restaurant. Raionul va 

dispune în final 
de 12 comple
xe alimentare, 30 
creșe si grădinițe 
de copii, 30 de 

grade, un spital 
sase cluburi,

școli de diferite ; 
si două policlinici, 
bazine de înot, și. desigur, nelip
sitele cămine de bătrîni. prezente 
în orice cartier nou în orașele 
R.D. Germane.

Opera de înnoire a Berlinului in
clude. alături de construirea unor 
noi edificii și cartiere, restaurarea 
și modernizarea unor întregi car
tiere vechi, datind din secolul tre
cut Acțiune concepută nu ca o în
tinerire artificială, formală, ci ca 
o operă de profunzime, prin care 
vechile clădiri sint radical trans
formate în interior, dotate cu in
stalațiile de aoă. gaz. electricitate, 
corespunzătoare cerințelor unei 
vieți moderne. Este, după cum ni 
s-a explicat, o problemă dificilă, 
atît sub raportul cheltuielilor mari 
pe care le necesită, cit și al găsirii 
soluțiilor tehnice adecvate, dar s-a 
apreciat că atît rațiunile. economice 
și sociale, cit. si cele de ordin is
toric. tradițional, pledează în fa
voarea unor asemenea restaurări.

Avem prilejul să ne convingem, 
în timpul unei plimbări de-a lun
gul vechii și renumitei străzi co
merciale Schhnhauser 
remarcabilele 
deja obținute 
Străzi întregi 
cunoscut, iar 
sînt încă în curs, pun și 
în evidentă contrastul 
dintre clădirile vechi, 
atît de puternic marcate 
rea timpului si cele care în urma 
restaurării au căpătat o înfățișare 
luminoasă, veselă, dezvăluind pri
virilor întreaga frumusețe a stuca
turilor atît de caracteristice vechi
lor case germanice. Pînă acum au 
beneficiat de asemenea modernizări 
cîteva mii de clădiri, iar pînă în 
1980 numărul acestora se va ridica 
la 100 000.

înnoirile din capitala R. D. Ger
mane reflectă în mod deosebit de 
viu înnoirile generale produse în 
tară in anii socialismului? dar ele 
iși sporesc si mai mult semnifica
ția aici. în acest oraș, unde con
fruntarea dintre 
atît de aoroane 
zentă.

Allee, de 
rezultate care au fost 
în această acțiune, 
au devenit de nere- 
altele. unde lucrările 

mai bine 
puternic 

mohorîte. 
de trece-

cele două lumi este 
si permanent nre-

Ada GREGORIAN

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 

DIN 4 OCTOMBRIE 1977
Faza I : Extragerea a V-a : 10 28 23 8 36

71 79
Extragerea I : 89 34 6il 111 77 22

83 87 57 Faza a III-a :
Extragerea a II-a : 17 40 85 78 43

53 13 49 69 Extragerea a Vl-a : 80 56 86 20 83
89 43 26 37 53 64 31

Faza a II-a • Extragerea a Vil-a : 2 21 55 9 69
Extragerea a III-a : 68 16 54 62 6 79 51 87 62 61 13 57.

85 47 Extragerea a Vlll-a 60 48 70 53
Extragerea a IV-a : 36 69 4 26 28 81 11 12 61 45 46 89 27

47 38 Fond de cîștiguri : 1 379 371 lei.

„în timp ce populația planetei 
creste vertiginos — scrie ziarul 
..L’Unită". într-un amplu articol pe 
marginea concluziilor recentei confe
rințe de la Nairobi asupra desertu
rilor — milioane de hectare de te
ren fertil sînt compromise din cau
za culturilor nerationale. a unei ex
ploatări care urmărește doar profi
tul De termen scurt, sau de ne urma 
defrișărilor nesăbuite. Pentru a în
țelege deosebita gravitate a proble
mei. trebuie știut că supraviețuirea 
tuturor speciilor biologice terestre 
depinde de existenta unui strat sub
țire de Dămint fertil, de numai cîti- 
va decimetri grosime, care acoperă 
scoarța terestră. Este suficient ca a- 
cest strat să se piardă prin eroda
re sau să fie degradat, pentru ca te
renul să se transforme într-un ade
vărat desert. Așa cum a fost, de 
altfel, subliniat în cursul conferin
ței de la Nairobi, acest fenomen se 
manifestă nu numai in țările cu de
serturi bine cunoscute, ci ne întrea
ga planetă, inclusiv in zonele tem
perate ale Europei si Americîi de 
Nord. Nu trebuie considerate deser
turi numai Imensele întinderi de 
dune de nisip si pietre, ci toate a- 
cele coline si văi lipsite de vegeta
ție. aride de pe urma eroziunii, in 
care se produc fenomene aluviona
re care degradează terenul. Cel mai 
bun mijloc natural de prevenire a 
fenomenelor aluvionare si de surpa
re îl constituie pădurile si nu digu
rile. asa cum susțin cei ce vor să 
facă speculă pe seama calamităților 
naturale. Un singur metru pătrat de 
mușchi — vegetație specifică pădu
rilor si care cîntăreste in medie un 
kilogram — retine circa 5 kg de apă. 
O pădure de 10 000 ha înmagazinează 
deci 500 mii de metri cubi de apă. în 
cazul zonelor tropicale, datele privi
toare la procesul progresiv de de- 
sertificare si erodare Par. la prima 
vedere, lipsite de dramatism, deoa
rece se crede că vegetația luxurian
tă a acestor regiuni este menită să 
asigure nelimitate posibilități pentru 
agricultură. în realitate, fertilitatea 
terenului este limitată. Plantele din 
aceste păduri reusesc să crească vi
guroase doar ca urmare a bunei lor 
adaptări la condițiile in care trăiesc 
Este vorba de un echilibru ecologic 
foarte labil si delicat, stabilit in 
urma selecției de-a lungul secolelor

„LUNITA"

Acolo unde dispar pădurile se instalează deșertul...
• „Deșertificarea" - un fenomen de umple proporții • Singurele stavile : 
„bazinele verzi" • O pădure de 10 000 hectare înseamnă un rezervor de 

jumătate milion metri cubi de apă
a anumitor esențe vegetale. Trans
ferul brutal in aceste zone al cul
turilor din zonele temperate, fără 
crearea unor structuri de protecție 
adecvate, este după citva timp sor
tit eșecului, deoarece întrerupe 
ciclul substanțelor nutritive. Cu alte 
cuvinte, ecosistemul suferă de un 
„dezechilibru destructive iar dună 
numai cîtiva ani de culturi specu
lative. desertul devine inevitabil. A- 
ceastă Procedură caracterizează struc
turile agrare generate de imperia
lism. Astfel. în Nigeria se defrișea
ză anual 250 mii hectare de păduri : 
durabilitatea culturilor este de 4—7 
ani. după care nu mal rămîne de- 
cît o dezolantă întindere neproduc
tivă.

Aceeași situație se intîlneste si în 
Ghana, unde plantațiile de cacao de
gradează anual 75 mii hectare de te
ren fertil — ne mai răminind în pre
zent de despădurit decît 15 la sută 
din teritoriul țării, după care... nu va 
mai rămîne nimic. Fenomene iden
tice se intilnesc si In Kenya. Ruan
da. Burundi, practic, pe întreg teri
toriul african. In timp ce marii cul
tivatori de cafea, bumbac, arahide. 
cacao obțin profituri imense, in 
Sahel eroziunea distruge în fie
care an 1 623 tone de teren fertil de 
De fiecare kmp. în Congo s-a pu
tut constata că, pentru a compromi
te un strat fertil de pămînt de 15 
cm grosime, este nevoie de 40 000 de 
ani dacă pe acel teren se află pă
duri. de 10 000 de ani In cazul pă- 
sunilor. de 28 de ani dacă este vor
ba de o cultură de bumbac si mai

puțin de zece ani în cazul culturi
lor intensive de arahide. Culturile 
speculative de arahide au o produc
tivitate de 1 840 kg la hectar, adu- 
cind cîștiguri de ordinul miliardelor, 
în timp ce. dacă s-ar trece la cul
turi rationale, prin alternarea parce
lelor cultivate cu fîsii de pădure 
protectoare, randamentul ar scădea la 
970 kg. $i în Africa de Nord, domi
nația colonială a lăsat o tristă moș
tenire. In Algeria, din pădurile e- 
xistente în 1870 (începutul domina
ției franceze), pădurile existente s-au 
redus cu un milion de hectare ; a- 
celasi lucru e valabil si în Madagas
car. unde oot zecimi din teritoriu 
sînt afectate de grave fenomene de 
eroziune. Si mai grave sînt fenome
nele de eroziune din America de 
Sud. unde milioane de hectare de 
pădure sînt arse pentru a face loc 
pășunilor, practici obișnuite ale ma
rilor latifundiari. Numai în statul 
Parana din Brazilia s-au pierdut în 
20 de ani 6 milioane de hectare de 
păduri care nu mai au nici o po
sibilitate de regenerare. întrucit ori
ce arbust este devorat de animale. 
Se poate spune că peste 30 de ani 
acolo nu va mai fi decît un de
sert. însusi pampasul argentinean. 
una din zonele cele mai roditoare ale 
lumii (de patru ori mai fertilă de
cît pășunile nord-americane). se de
gradează treptat, datorită „încărcării 
excesive" cu ovine.

Statele Unite sînt si ele supuse 
unor profunde fenomene erozive. In 
150 de ani s-au pierdut 114 milioa
ne hectare de teren cultivabil, iar

313 milioane ha au fost atacate de 
eroziune. Erodarea solului a fost con
siderată chiar ca o adevărată bine
facere. prin reducerea suprafețelor 
cultivate permitîndu-se menținerea 
preturilor ridicate ale produselor a- 
gricole.

In țările socialiste si ale lumii a 
treia există o preocupare susținu
tă pentru rezolvarea acestor proble
me care nu suferă aminare. Chi
na. de Dildă. înainte de triumful re
voluției. era o tară pe iumătate dis
trusă de pe urma despăduririlor: cir
ca o sesime din teritoriu, vreo 160 
milioane de hectare, nu mai era de- 
cit un pustiu neproductiv. In nu
mai 20 de ani, rezultatele obținute 
de această țară în lupta împo
triva deșertificării și erodării sint, 
într-adevăr. uimitoare. China a do
vedit astfel superioritatea factorului 
uman si politic, a demonstrat că o- 
mul. prin munca lui. prin Promo
varea unor culturi rationale, chiar 
fără însemnate capitaluri sau teh
nologii rafinate, este în stare să re
dea agriculturii adevăratele deserturi 
moștenite de la vechiul regim. Numai 
în bazinul Turfan a fost împădurită, 
pe o lungime de 1 400 km. o fîșie de 
cîtiva zeci de kilometri. O altă ex
periență interesantă este aceea care 
se desfășoară în Algeria — de crea
re a unui „barai verde" de milioa
ne de plante, care să tină în friu 
desertul, să stăvilească înaintarea ni
sipurilor. Alte intervenții de acest fel 
se desfășoară în prezent în Libia. E- 
gipt. Tunisia. Maroc.

• PREMIUL PENTRU 
ALFABETIZARE NU S-A 
ACORDAT... In acest an, de 
ziua internațională a alfabetiză
rii (organizată de UNESCO în 
fiecare an la 8 septembrie), nu 
s-au acordat premiile tradițio
nale menite să recompenseze 
activitatea desfășurată in acest 
domeniu. De ce ? Juriul a ținut 
să-și manifeste astfel decepția 
față de situația precară în lume 
în domeniul alfabetizării. Numă
rul neștiutorilor de carte n-a 
scăzut, ci a crescut și se ridică 
în prezent la peste 800 de mi
lioane. Un adult din trei nu știe 
să scrie și să citească. Mai grav 
este că numărul de copii intre

6 și 11 ani neșcolarizați riscă să 
atingă 134 milioane în 1985 — 
35 milioane în Africa, 90 milioa
ne în Asia și 9 milioane în A- 
merica Latină. Directorul gene
ral al UNESCO, Mahtar M’Bow, 
releva în mesajul său cu acest 
prilej cit este de necesar ca 
o parte din cheltuielile de înar
mare să fie afectată luptei îm
potriva analfabetismului. Cerere 
întru totul logică ; costul unui 
singur bombardier echivalează -u 
salariile a 250 000 de învățători 
pe un an. Rămîne de văzut ce 
ecou va avea acest apel.

• CIT CINTĂREȘTE O 
GALAXIE ? Oamenii de ști
ință sovietici de la observatorul

astrofizic din Munții Zailinci A- 
latan au reușit să „cîntârească" 
16 galaxii. Pentru executarea a- 
cestei lucrări extrem de com
plexe ei au folosit o metodă ba
zată pe efectul devierii unei 
raze de lumină sub influența 
unui puternic cîmp gravitațio
nal. Așa cum au arătat calcu
lele, fiecare din galaxiile stu
diate are o masă identică cu a- 
ceea a 100 de miliarde de sori.

• RADAR PESCAR. 
Un radar de fabricație japoneză 
care nu numai că detectează 
bancurile de pești, dar identifi
că și speciile, începe să fie fo
losit de marile vase pescărești. 
Identificarea se face In funcție

de culoarea, mărimea, forma 
peștilor și adîncimea la care 
Înoată. Pe ecranul radarului, 
fundul mării apare roșu, apa — 
albastră, iar stratul de plancton 
— alb Peștii apar în culori de 
la roșu la alb. Aparatul este re
zervat pescuitului industrial.

• OUĂ „ELECTRO
NICE". „Clocitoarele mecani
ce", de mare randament, au de
venit în zilele noastre un lucru 
obișnuit. Mai neobișnuite sint 
însă ouăle artificiale folosite în

unele terme engleze. Oameni 
de știință englezi le-au conce
put, prin metode electronice, 
astfel ineît să nu se deosebeas
că prin nimic de cele obișnuite. 
Dimensiunile, forma, culoarea, 
greutatea sînt la fel. iar găinile 
le acceptă in cuibul lor. în tim
pul „clocitului", complicatul sis
tem de emițătoare din interiorul 
„ouălor electronice" înregis
trează temperatura, umiditatea, 
lumina și alți parametri, care 
sînt transmiși unui receptor fi
xat sub cuib. Din receptor, in
formațiile respective ajung în

laborator, unde sînt studiate In 
vederea utilizării lor pentru îm
bunătățirea procesului de scoa
tere a puilor în incubatoare, 
precum și in scopuri științifice.

• UZINĂ PLUTITOA
RE DE LICHEFIERE A 
GAZULUI METAN. Socie- 
tăți norvegiene și americane au 
pus la punct o uzină plutitoare 
de lichefiere a gazului metan 
din exploatările marine. Uzina 
dispune de rezervoare sferice de 
depozitare a gazului lichefiat, 
puțind trata 10,7 milioane mc 
de gaz pe zi, încărcînd 4—5 
nave transportoare de gaz liche
fiat.

• TEHNICA NAVIGA
ȚIEI ACUM 2000 DE ANI. 
Colonizarea insulelor polineziene 
s-a produs de la vest spre est, 
venind din Asia, sau invers, ve
nind din America de Sud ? Ipo
tezelor contradictorii vehiculate 
in această problemă li s-a adău
gat încă o versiune : antropolo
gul american prof. B, R. Finney 
este de părere că insulele Ton
ga, Samoa și Tahiti ar fi fost 
primele colonizate — cu mult 
înaintea erei noastre — de 
populații venite din Asia, care 
apoi, în urmă cu circa 2 000 de 
ani, s-ar fi răspîndit în întreg ba
zinul polinezian. Ipoteza migra-

ției de la vest spre est se lovea 
pînă acum de argumentul că 
polinezienij nu ar fi putut na
viga împotriva vîntului, care în 
acea regiune bate, în mod con
stant, de la est spre vest. Pro
fesorul american, bazîndu-se pe 
cunoștințele care există cu pri
vire la tehnica folosită de stră
vechii polinezieni, a construit o 
canoe, de 19 m lungime, numai 
din lemn și fibră de cocotier, pe 
care a denumit-o Hokule’a. Cu 
un echipaj de 17 oameni la 
bord, el a străbătut 4 000 km, 
navigînd, timp de 4 săptămîni, 
împotriva vîntului și atingînd, 
în cele din urmă, insulele Ha
waii.
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La Belgrad s a deschis reuniunea 
pentru securitate si cooperare iii Europa

VIZITA IN R. P. CHINEZA A DELEGAȚIEI DE PRIETENIE 
A POPORULUI ROMÂN

Cuvîntarea reprezentantului
BELGRAD 4 (Agerpres). — La Belgrad au început, marți, lucrările re

uniunii reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa. In prima ședință plenară de după-amiază. consa
crată dezbaterilor generale, prezidate, conform principiului rotației, de repre
zentantul R. F. Germania, au luat cuvintul șefii delegațiilor Elveției. Olan
dei. României. Norvegiei si Portugaliei.

In intervenția sa. REPREZENTAN
TUL ROMÂNIEI, ambasadorul Va
lentin Lipatti. a dat expresie inte
resului profund cu care România 
participă la această reuniune, con
vingerii că ea va scoate din nou in 
evidență spiritul de înaltă răspunde
re cu care fiecare din țările partici
pante înțelege să acționeze pentru 
securitate, cooperare și pace în Eu
ropa și in lume.

Arătînd că problemele aplicării 
Actului final au făcut obiectul a nu
meroase contacte politice și schim
buri de vederi între statele partici
pante. inclusiv la nivelul cel mai 
înalt, reprezentantul român a subli
niat că. în ce privește România, pro
blemele aplicării Actului final si, in 
general, ale securității europene au 
ocupat un loc de seamă in intîlni- 
rile si convorbirile președintelui 
Nicolae Ceausescu cu șefi de state si 
guverne ai altor țări participante: 
aceste intîlniri. ca si alte negocieri 
purtate la diferite niveluri, s-au do
vedit deosebit de rodnice, ducind la 
numeroase acorduri si înțelegeri 
politice, economice, culturale, la ac
țiuni de colaborare și schimburi mul
tiple în toate domeniile. în conformi
tate cu Actul final.

După ce s-a referit la progresele 
obținute în aplicarea Actului final, 
el a relevat că s-a făcut încă puțin 
în direcția traducerii în viată a ho- 
tăririlor si a spiritului conferinței 
în relațiile dintre statele participan
te. a' concretizării prevederilor Actu
lui final; s-au adoptat puține mă
suri concrete pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de conferință, a 
prevederilor Actului final.

în mod deosebit, se impune con
statarea că evoluția situației militare 
pe continent contravine obiectivelor 
întăririi securității si dezvoltării 
cooperării : viata demonstrează că 
nu se poate vorbi de o reală secu
ritate si nace în Europa, cit timp con
tinuă cursa înarmărilor pe continent. 
Divizarea Europei în blocuri militare 
opuse, enorma acumulare de arma
ment — si mai ales de arme nuclea
re. avioane, rachete, tancuri, care 
transformă practic continentul in
tr-un arsenal, existenta trupelor si a 
bazelor militare străine pe teritoriile 
altor țări — sînt incompatibile cu 
securitatea europeană.

Există incă tendințe de a duce o 
politică de forță si de amestec in 
treburile interne ale altor state. Fată 
de situația existentă in momentul 
semnării Actului final, obstacolele, 
discriminările si abordările restric
tive în ceea ce privește cooperarea 
economică intre state au crescut, in 
loc să fie diminuate si eliminate. Au 
existat si tendințe de deformare a 
conținutului Actului final, de inter
pretare si aplicare fragmentară sau 
de rupere din context a unor capitole 
și părți ale acestuia.

România consideră că aplicarea in

Sub semnul așteptării popoarelor — 
de securitate efectivă și cooperare rodnică

Belgrad. 4 octombrie. în marea 
sală de ședințe de la „Centrul 
Sava“ au început lucrările reuni
unii reprezentanților celor 35 de 
state participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa — eveniment de deosebită 
însemnătate al actualității politice 
europene și internaționale. In baza 
Actului final, semnat la Helsinki 
la nivel inalt cu mai bine de doi 
ani în urmă, reprezentanții țărilor 
Europei. S.U.A. si Canadei se rein- 
tilnesc sub imboldul cerinței unei 
evaluări deschise și aprofundate a 
rezultatelor înregistrate pînă acum 
— cu scopul clar definit de a con
veni asupra măsurilor ce se impun 
pentru aplicarea integrală a pro
gramului de acțiune stabilit, pentru 
dezvoltarea procesului de înfăptuire 
a securității europene.

...Ora 11.00. în prezența delegații
lor celor 35 de state semnatare ale 
Actului final, între care și delega
ția României, a numeroși invitați, 
se declară deschise lucrările reuni
unii. In loja presei sînt prezenți 
sute de corespondenți din Europa, 
America și de pe . alte continente 
—r dovadă a interesului deosebit pe 
care opinia publică europeană și 
mondială il manifestă față de acest 
important eveniment.

Președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a adresat partici- 
pantilor la reuniune un mesaj, care 
a fost prezentat de Milorad Peșici, 
șeful delegației iugoslave, sub a 
cărui președinție s-a desfășurat 
ședința inaugurală. In mesaj se re
levă importanța deosebită a Actu
lui final adoptat la Helsinki, apre- 
ciindu-se că el reprezintă „un pro
gres real pe calea întăririi secu
rității pe continent și a colaborării 
egale în drepturi". Putem afirma 

t cu certitudine, se arată în mesaj, 
că în cei doi ani au fost obținute 
însemnate rezultate în înfăptuirea 
a ceea ce am convenit la Helsinki. 
Cu toate acestea, trebuie recunos
cut că in unele domenii importaii-

BRIGHTON 
Conferința anuală a

BRIGHTON 4 (Agerpres). — La 
Brighton au continuat marți lucră
rile celei de-a 76-a conferințe anua
le a Partidului laburist, de guver- 
nămint. din Marea Britanie. la care 
participă peste 1 200 delegați ai or
ganizațiilor locale ale partidului, pre
cum si invitați din partea unor parti
de din diferite țări ale lumii.

Din partea Partidului Comunist 
Român la lucrările conferinței parti
cipă ca invitat Iosif Banc, membra 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Dezbaterile din cadrul conferinței 
s-aii concentrat, asupra sjtuatiei e- 
conomice si sociale britanice, abor- 
dindu-se în. special măsurile vizind 
reducerea șomajului, combaterea in
flației si a tendinței de creștere a pre- 

tegrală a principiilor si a celorlalte 
angajamente ale statelor participan
te. înscrise în Actul final, in relațiile 
dintre toate aceste state. Si conti
nuarea procesului initiat de confe
rința pentru securitate, cu respectarea 
neabătută a regulilor acesteia, con
stituie un factor esențial pentru în
tărirea securității si promovarea des
tinderii în Europa si în lume.

Pornind de la obiectivele reuniunii 
de la Belgrad, a arătat reprezentan
tul român, aceasta trebuie să reafir
me hotărirea statelor participante de 
a întări. în cadrul raporturilor lor 
bilaterale si multilaterale, aplicarea 
principiilor care guvernează relațiile 
dintre ele, in conformitate cu preve
derile Actului final.

Avind în vedere situația militară 
din Europa, reuniunea trebuie să 
acorde un loc deosebit aspectelor mi
litare ale securității pe continent. In 
concepția României, cerințele întări
rii securității pe continent, conti
nuarea procesului început de confe
rință impun trecerea la eforturi lio- 
tărite, de reducere a înarmărilor, a 
trupelor si armamentelor, a confrun
tării militare. Pornind de la aceste 
rațiuni, ar fi deosebit de utilă asu
marea de către toate statele partici
pante la C.S.C.E. a unor angajamente 
ferme privind reducerea bugetelor si 
efectivelor militare ale tuturor state
lor participante, lichidarea bazelor 
militare, retragerea trupelor străine 
de ne teritoriile altor state, crearea 
in Europa de zone ale păcii si co
laborării lipsite de arme nucleare, 
precum si alte măsuri eficiente . de 
dezangajare militară, de întărire a 
încrederii între state. între popoare 
pe continentul nostru. O importantă 
deosebită pentru edificarea securității 
europene ar avea-o desființarea si
multană a celor două alianțe militare 
din Europa. care constituie un 
anacronism incompatibil cu noul curs 
spre destindere si colaborare.

Măsurile de încredere adoptate de 
conferință constituie numai un 
început. Reuniunea va trebui să 
examineze în mod aprofundat pro
puneri mai hotărîte si să adopte 
măsuri corespunzătoare, care să ducă 
la întărirea încrederii si securității, 
la îmbunătățirea climatului ne conti
nent. să dea garanția unei evoluții 
pașnice în relațiile dintre state.

Șeful delegației române a subliniat 
aooi că reuniunea trebuie să reafir
me hotărirea statelor oarticinante de 
a dezvolta neîngrădit colaborarea 
economică dintre ele în toate dome
niile. De baza egalității si avantajului 
reciproc si de a concretiza în acest 
scon. in raporturile dintre ele. 
prevederile Actului final, să exa
mineze noi forme si mijloace de 
<l"zvoltare a cooperării economice, 
atit pe Plan bilateral, cit si multi
lateral. care să stimuleze continua 
extindere a schimburilor comerciale, 
a raporturilor economice intre țările 
participante. Prezintă un interes 

te evoluțiile înregistrate sînt con
trare așteptărilor. Avem in vedere, 
în primul rind, aspectele militare 
ale securității, continuarea accele
rată a cursei înarmărilor, care nu 
numai că adincește neîncrederea, 
dar amenință să scape oricărui 
control. De aceea se impun efor
turi susținute din partea tuturor 
statelor participante pentru în
făptuirea istoricului program de la 
Helsinki".

Relevîndu-se rolul deosebit ce 
revine actualei reuniuni de la Bel-

De la trimisul nostru 
special

st
grad, în mesaj se arată câ pentru 
îndeplinirea misiunii acesteia este 
necesar să se dea dovadă de rea
lism politic, înaltă răspundere și 
respect reciproc. „Este ceea ce aș
teaptă, din partea reuniunii, po- 
•poarele Europei, opinia publică din 
întreaga lume".

In cadrul ședinței inaugurale, 
pârtiei panții la reuniune au fost 
apoi salutați de Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe. în cuvintul său, 
ministrul iugoslav s-a referit la 
contextul internațional în care are 
loc reuniunea de la Belgrad, ca
racterizat de existența unor difi
cultăți în desfășurarea cursului 
spre destindere, dar. în același timp, 
de afirmarea p'uternică a aspirații
lor popoarelor și statelor spre de
plina independență și suveranitate. 
Arătînd că rezultatele înregistrate 
în evoluția situației din Eurona nu 
corespund nici posibilităților exis
tente si nici așteptărilor opiniei pu
blice europene, șeful delegației iu
goslave a subliniat importanța 
deosebită a abordării deschise a 
aspectelor militare ale securității pe

Partidului laburist
turilor. Luînd cuvintul, primul minis
tru James Callaghan a cerut sprijinul 
laburiștilor pentru politica guvernu
lui. asigurîndu-i că Marea Britanie 
are în prezent cele mai bune per
spective din întreaga perioadă post
belică de a depăși actuala fază de 
criză. Dar. a adăugat el. în vederea 
menținerii sub control a inflației este 
necesar ca limita creșterii salariilor 
să se mențină sub 10 la sută. Gu
vernul va continua acțiunile de com
batere a șomajului, care afectează, 
în prezent, 1,6 milioane de britanici. 
Vorbitorul a arătat că. cu sprijinul 
denutatilor liberali în Parlament, gu
vernul are posibilitatea să instituie 
o importantă legislație economică si 
socială.

României
deosebit. în concepția României, 
adoptarea de initiative si hotăriri 
pentru dezvoltarea cooperării indus
triale si tehnico-stilntifice. ca si in 
domeniul agriculturii, și, in acest 
scop, organizarea unor consfătuiri cu 
participarea tuturor statelor europe
ne, consacrate cooperării economice, 
informării reciproce asupra rezultate
lor cercetării științifice și tehnice, pre
cum si altor domenii. în acest sens. 
România sprijină propunerile privind 
organizarea unor reuniuni europene 
în domeniul transportului, energiei, 
protecției mediului înconjurător, pre
cum si în alte sectoare de interes 
reciproc.

în toate aceste eforturi. în toate 
aceste acțiuni nu trebuie să se uite 
că in Europa, alături de țări avan
sate economicește, există încă țări jn 
curs de dezvoltare, de ale căror in
terese trebuie să se tină seama în cel 
mai înalt grad.

Referindu-se la posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea colaborării 
si înțelegerii în Balcani, delegatul 
român a arătat că. în concepția 
României, ar fi de mare importantă 
continuarea eforturilor începute, prin 
organizarea unor noi reuniuni balca
nice, care ar fi de natură să stimu
leze continua dezvoltare a schimbu
rilor si cooperării între țările balca
nice si. prin aceasta, ar sluji în mod 
nemijlocit intereselor păcii, colabo
rării si securității în Europa si in 
lume.

In ceea ce privește dispozițiile de 
fond ale Actului final privind colabo
rarea si schimburile în domeniile 
culturii, artei, stiintei si învătămîn- 
tului si în rezolvarea unor probleme 
umanitare. România pornește de la 
faptul că în fiecare tară există valori 
culturale si artistice autentice si fie
care popor trebuie să participe activ 
la circuitul mondial al valorilor spiri
tuale. Reuniunea de la Belgrad tre
buie să adopte măsuri de natură să 
stimuleze schimburile de valori spiri
tuale autentice intre națiuni, prin or
ganizarea unor manifestări cultural- 
artistice general-europene.

Delegatul român a insistat asupra 
rolului important care revine reu
niunii de la Belgrad, stabilit prin 
Actul final, de a asigura continuarea 
eforturilor multilaterale pentru întă
rirea securității si dezvoltarea coope
rării în Europa.

Reuniunea va trebui să stabilească 
modalitățile privind reuniunile vii
toare ale reprezentanților statelor 
participante, reuniunile de exnerti 
necesare. care să asigure, pe baza 
Actului final si a propunerilor fă
cute. examinarea in continuare a as
pectelor securității si cooperării în 
Eurona. fără a omite posibilitatea 
tinerii în viitor a unei noi confe
rințe.

In final, reprezentantul român a in
sistat asupra necesității de a se asi
gura în Europa un proces continuu 
si dinamic de cristalizare si introdu
cere în practica relațiilor dintre state 
a unui _ comportament conform cu 
principiile si celelalte hotăriri ale 
conferinței, de creare a unor condi
ții din ce în ce măi bune de secu
ritate. cooperare si pace ne continent.

continent., pornind de la realitatea 
că in această zonă geografică e- 
xistă cea mai mare concentrare de 
forțe armate din lume.

în aceeași ședință a fost trans
mis mesajul de salut din partea 
secretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, mesaj căruia î-a dat ci
tire Vittorio Winspeare-Guicciardi, 
secretar general adjunct al O.N.U. 
Apreciind Actul final drept un do
cument istoric, secretarul general 
al O.N.U. consideră că misiunea ac
tualei reuniuni de la Belgrad este 
de a evalua în ce măsură au fost 
înfăptuite obiectivele stabilite in 
Actul final si de a căuta noi căi 
prin care securitatea europeană să 
se întărească. Mesajul evidențiază, 
de asemenea, contribuția pe caro 
o pot aduce în direcția înfăptuirii 
acestor obiective unele organisme 
specializate ale Națiunilor Unite, 
cum ar fi Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa si UNESCO.

Un interes deosebit a trezit po
ziția României cu privire la pro
blemele aflate în dezbatere, pre
zentată în prima zi a reuniunii de 
șeful delegației noastre. In primele 
aprecieri ale unor participant, ale 
reprezentanților presei internațio
nale au fost relevate ideile con
structive ale României socialiste, 
care conferă continuitate unei ac
tivități perseverente, materializată 
în contribuția activă a tării noas
tre la desfășurarea cu succes a 
primei conferințe pentru securitate 
si cooperare in Eurona. la elabo
rarea Actului final de la Helsinki. 
Au retinut îndeosebi atentia pro
punerile formulate de România cu 
privire la căile si modalitățile con
crete menite să determine ca reu
niunea de la Belgrad, prin hotărî- 
rile sale, să răspundă misiunii sale, 
așteptărilor popoarelor europene 
care aspiră la un viitor de pace, 
securitate si cooperare în Europa.

Dumitru ȚINU

In favoarea reluării 
schimburilor comerciale 

americano-cubaneze
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

După cum informează agenția Prensa 
Latina, la Washington se desfășoară 
lucrările unei conferințe asupra 
..perspectivelor si obstacolelor comer
țului dintre Statele Unite si Cuba" 
la care participă ministrul cubanez 
al comerțului exterior. Marcelo Fer
nandez Font. J. Bingham, membru al 
Congresului SU.A.. s-a pronunțat in 
favoarea ridicării blocadei economice 
instituite împotriva Cubei si a reluă
rii schimburilor comerciale dintre 
cele două tari. ..Embargoul trebuie 
să fie ridicat fără condiții preala
bile" — a spus el.

PEKIN 4 (Agerpres). — Delegația 
de prietenie a poporului român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, care face o 
vizită în R. P, Chineză, a fost oas
pete al municipiilor Șanhai și Nankin. 
Cu acest prilej, delegația a avut în
trevederi cu tovarășii Pen Ciun, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, secretar al Comite
tului de partid și vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar ,al munici
piului Șanhai. Su Chia-tun. membru 
al C.C. al P.C. Chinez., prim-secretar 
al Comitetului de partid si președin
te al Comitetului revoluționar al

Dezbateri de politică generală la 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE. De la trimi

sul special. Romulus Căplescu ; Pre- 
zentînd in ședința de luni dupa- 
amiază a dezbaterilor de politică ge
nerală din cadrul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. punctul de ve
dere al tării sale, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangiț, a deplîns faptul că, deși 
de la adoptarea primei rezoluții cu 
privire la dezarmare au trecut peste 
30 de ani. perioadă in care s-au pur
tat negocieri îndelungate si au mai 
fost adoptate multe alte documente, 
cursa înarmărilor continuă totuși in
tr-un ritm nestînienit. nunînd în pe
ricol pacea si securitatea tuturor na
țiunilor. De aceea, hotărirea de a se 
convoca o sesiune specială a Adună
rii Generale, consacrată dezarmării, 
este cit se noate de oportună.

Vorbitorul a expus, totodată, pe 
larg, poziția bine cunoscută a Turciei 
cu privire la Cipru, declaring că 
tara sa va continua să acționeze 
pentru reluarea negocierilor inter- 
comunitare. avînd ca scop solutiona
rea problemelor din insulă.

Problemele Africii australe au ocu
pat locul central în expunerea pre
ședintelui Mozambicului. Samora 
Moises Machel. care a arătat că pro
punerile anglo-americane privind 
instituirea principiului majorității în 
Rhodesia sînt acceptabile doar ca o 
bază de negocieri, dar că ele conțin 
„limite serioase".

Președintele Machel a condamnat, 
totodată, introducerea armei nucleare 
de către R.S.A. în această regiune a

Întrevederi ale ministrului de externe al României
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, șeful delegației ro- , 
mâne la actuala sesiune a Adună
rii Generale, a avut o întrevedere 
cu Nguyen Duy Trinh, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Vietnam. Cu acest 
prilej au fost evocate cu satisfacție 
relațiile de strînsă prietenie si cola
borare româno-vietnameze, în a câ- 
ror evoluție ascendentă s-au înscris 
ca jaloane de importantă excepțio
nală vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Vietnam si vizita to
varășului Le Duan in ,țara, noastră. 
A fost reafirmată hotărirea celor 
două părți de a acționa în continuare 
pentru lărgirea si adincirea conlu
crării pe multiple planuri între ță
rile noastre. în spiritul hotăririlor 
adoptate la nivel înalt. S-a procedat, 
totodată, ]a un schimb de opinii asu

Lupte grele între forțele mozambicane 
și trupe de invazie rhodesiene

MAPUTO 4 (Agerpres). — Lupte 
grele se desfășoară in provincia Tete, 
din nordul Mozambicului. între for
țele mozambicane și trupe invada
toare ale regimului rasist de la Salis
bury — se spune într-o declarație 
guvernamentală dată publicității 
marti la Maputo și reluată de agen
ția Reuter. Luptele se desfășoară in 
zona localității Mocumbura. la 250 
kilometri vest de orașul Tete, capi
tala provinciei cu același nunr;e.

Declarația subliniază că este vorba 
„de o agresiune armată de mari pro
porții", declanșată de forțele armate 
ale regimului rasist de la Salisbury, 
care au atacat, la 28 septembrie, lo
calitatea Guru, situată la 200 kilo

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO. — Convorbirile purtate la 

Cairo între președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, și președintele Co
mitetului Executiv a! Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, au relevat o „deplină 
înțelegere" între cele, două părți cu 
privire la ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu — au 
declarat surse oficiale în capitala

agențiile de presă transmit:
0 delegație a U.G.S.R.,con- 

dusă de tovarășul Gheorahe Petres
cu. vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a efectuat o vizită 
în Maroc, lă invitația conducerii 
Uniunii Marocane a Muncii (U.M.T.). 
în timpul . vizitei, delegația a avut 
convorbiri cu conducători ai Uniunii 
Marocane a Muncii si a fost primită 
de ministrul marocan al muncii și 
problemelor sociale, Mohammed 
Larbi al-Khattabi.

Secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlihguer, aflat într-o vizită 
în Iugoslavia, a avut marți convor
biri cu Aleksandr Grlicikov. secre
tar în Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al Uniunii. Comuniștilor 
din Iugoslavia. Convorbirea s^a refe
rit la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide, la raporturile din
tre Iugoslavia și Italia, situația din 
mișcarea comunistă si muncitorească 
internațională, la probleme ale ac
tualității internaționale.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Kampu- 
chiei Democrate, condusă de 
Pol Pot, secretar al Comitetului Cen

provinciei Kiangsu. Ciu Tiang, pri
mul secretar al Comitetului de 
partid si președinte al Comitetului 
revoluționar al municipiului Nankin, 
cu alti conducători ai celor două lo
calități. Au fost vizitate întreprin
deri industriale din ramurile elec
tronicii. metalurgiei, industriei ușoa
re si alimentare, alte obiective eco
nomice. muzee de istorie a Partidu
lui Comunist Chinez, instituții de 
artă și cultură.

Delegația a fost însoțită de Wan 
Pin-nan. președintele Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea. și de Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin.

continentului si a subliniat că elimi
narea regimurilor de apartheid re
prezintă o condiție esențială pentru 
solutionarea situației din Africa 
australă.

în intervențiile lor. miniștrii afa
cerilor externe din Sierra Leone. Ab- 
dulay Konta, si din Madagascar, 
Christian Remi Richard, au condam
nat cu hotărîr.e regimurile rasiste 
din Africa australă, relevind că eli
berarea completă a Africii, elimina
rea discriminării rasiale si a apar
theidului constituie o datorie sacră a 
popoarelor continentului si a întregii 
omeniri.

Miniștrii de externe ai Irakului, 
Emiratelor Arabe Unite si Bahrei- 
nului s-au ocupat în principal de 
situația din Orientul Mijlociu, re- 
afirmind însemnătatea ne care o pre
zintă restabilirea drepturilor poporu
lui nalestinean la un teritoriu si un 
stat propriu.

In legătură cu situația din această 
parte a lumii, a retinut atentia pro
punerea ministrului irakian dc exter
ne, Sadoun Hammadi, privind crea
rea unei zone denuclearizate in 
Orientul Mijlociu.

Ministrul afacerilor externe al In
diei. Atal Bihari Vajpayee, a.deplins 
linsa de rezultate a celor două ..de
cenii ale dezvoltării", exprimindu-și 
profunda dezamăgire fată de nerea- 
lizarea unor progrese la conferința 
de la Paris asupra cooperării econo
mice internaționale. El s-a pronunțat 
în acest cadru pentru crearea unei 
noi ordini economice internaționale.

pra unor probleme internaționale, în 
primul rind a celor aflate în atentia 
O.N.U.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, întrevederi cu Simeon Akea, 
ministrul afacerilor externe din 
Coasta de Fildeș, si cu Christian 
Remi Richard, ministrul afacerilor 
externe din Madagascar. Au fost exa
minate probleme legate de dezvolta
rea continuă a relațiilor româno-ivo- 
riene și. respectiv, româno-malgașe, 
de aplicarea în viată a înțelegerilor 
convenite între țările noastre. Âu fost 
abordate, totodată, aspecte ale vieții 
internaționale, in special cele pri
vind crearea unei noi ordini econo
mice mondiale, exprimîndu-se hotă- 
rîrea comună de a colabora strins, 
în cadrul ..Grupului celor 77", pen
tru promovarea în lume ‘ a unor ra
porturi economice juste, echitabile.

metri nord de Chimoio. capitala pro
vinciei Manica. iar la 20 septembrie 
au lansat un atac în regiunea Chi- 
qualquala, în sudul Mozambicului. 
Agresorii rasiști rhodesieni au folo
sit, în aceste atacuri, forte aeriene, 
trupe aeropurtate si elicoptere.

Forțele armate mozambicane. cu 
sprijinul populației si al miliției 
populare, i-au obligat pe agresori să 
se retragă din provincia Manica și 
din sudul tării. Declarația arată că 
grupuri izolate de militari, aparținînd 
trupelor rhodesiene. continuă, totuși, 
să opereze incă în zona cuprinsă 
între localitățile Chiqualquala și 
Mapai.

egipteană. Principalul punct al dis
cuțiilor între cei doi conducători 
arabi l-au constituit propunerile co
președinților Conferinței de la,Ge
neva asupra Orientului Mijlociu.

MONTREAL 4 (Agerpres). — Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) a obținut statut de ob
servator în cadrul Organizației Avia
ției Civile Internationale (O.A.C.I.), 

tral al Partidului Comunist din Kam- 
puchia. prim-ministru al guvernului 
Kampuchiei Democrate, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie întreprinsă 
în R. P, Chineză — transmite agen
ția China Nouă.

Seminar internațional. La 
Praga se desfășoară lucrările semi
narului internațional cu tema „Situa
ția copiilor in lumea contemporană 
si sarcinile organizațiilor de femei și 
ale altor forțe sociale în pregătirea 
anului internațional al copilului". Din 
tara noastră ia parte o delegație a 
Consiliului National al Femeilor, con
dusă de Eugenia Andrei, membră a 
Biroului Consiliului Național al Fe
meilor. In intervenția sa. reprezen
tanta română a prezentat preocupă
rile Partidului Comunist Român, ale 
întregii societăți pentru crearea unor 
condiții optime în vederea dezvoltă
rii armonioase fizice si psihice a co
piilor si tineretului, pentru instrui
rea si educarea lor în spiritul dra
gostei fată de muncă, al patriotismu
lui, ai prieteniei si colaborării între 
popoare.

Un acord de colaborare 
Intre Universitatea din Neuchatel 
(Elveția) si Universitatea ..Alexandru 
Ioan Cuza" din Iași a fost semnat 
la 3 octombrie. Acordul prevede rea

Sesiunea extraordinară 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Raportul prezentat de tovarășul L. I. Brejnev
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 

octombrie, la Moscova au început 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Sovietului Suprem al Uniunii Sovie
tice. La lucrări participă Leonid 
Brejnev. Aleksei Kosighin, alti con
ducători de partid și de stat sovietici.

'Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, pre
ședintele Comisiei constitutionale. a 
prezentat raportul cu privire la pro
iectul noii Constituții a U.R.S.S. si 
la rezultatele dezbaterii sale publice.

In raportul prezentat, L. I. Brejnev 
a relevat că proiectul noii Consti
tuții reprezintă bilanțul întregii dez
voltări de șase decenii a statului so
vietic, reflectă cuceririle și speran
țele poporului sovietic, stabilește 
drepturile și obligațiile sale, deschi- 
zînd perspectiva dezvoltării continue 
a construcției comuniste.

Relevind că proiectul a fost supus 
unei dezbateri publice care a durat 
aproape 4 luni și la care au partici
pat peste 140 milioane de persoane, 
vorbitorul a subliniat că aceasta a 
oferit posibilitatea înjbunătățirii pro
iectului, introducerii unor comple
tări, precizări și amendamente utile.

Un număr mare de propuneri — a 
menționat el — se referă la proble
me vitale, ca cea a rolului muncii 
în socialism, la îmbunătățirea formu
lării unor prevederi referitoare la 
baza socială a statului, la proprieta
tea de stat și cooperatistă colhoznică, 
la rolul și importanța colectivelor de 
muncă, mai ales în domenii ca pla
nificarea producției și dezvoltării so
ciale, pregătirea și repartizarea ca
drelor. Raportorul a arătat că au fost 
primite mii de propuneri în care se 
cerea ca în Constituție să se speci
fice că orice încercare de a se sus
trage de la o activitate socială utilă 
este incompatibilă cu principiile so
cietății socialiste. Numeroase propu
neri s-au referit, de asemenea, la 
necesitatea de a fi apărate bunurile 
publice, la problemele dezvoltării de
mocrației socialiste.

In context, s-a recomandat Sovie
tului Suprem adoptarea a circa 150 
de amendamente și precizări la tex
tul Constituției.

După ce a arătat că o serie de 
propuneri nu au putut fi luate în 
considerație, L. I. Brejnev s-a refe
rit la unele dintre acestea, apreciate, 
in esență, ca nejuste de Comisia con
stituțională. Unele propuneri au avut 
în vedere introducerea de salarii și 
pensii egale pentru toti. La noi — a 
relevat vorbitorul — acționează prin
cipiul socialist „de la fiecare după 
capacități, fiecăruia după munca sa" 
și a sări peste el în condițiile nive
lului actual de dezvoltare economică 
și al conștiinței oamenilor este im
posibil. Unii tovarăși — numărul lor, 
e adevărat, nu este foarte mare — 
au propus să se introducă în Consti
tuție conceptul de națiune sovietică 
unică, să se desființeze republicile 
unionale și autonome sau să se li
miteze sensibil suveranitatea republi
cilor unionale, lipsindu-le de dreptul 
de a ieși din U.R.S.S., de dreptul ia 
relații externe. In aceeași direcție 
merg propunerile de a se desființa 
Sovietul Naționalităților și de a se 
crea Sovietul Suprem unicameral. 
Cred că este clară eroarea acestor 
propuneri — a spus vorbitorul. Uni
tatea social-politică a poporului so
vietic nu înseamnă nicidecum dispa
riția diferențelor naționale. Am por
ni pe o cale primejdioasă dacă am 
începe să grăbim artificial procesul 
obiectiv de apropiere a națiunilor, 
împotriva acestui fapt avertiza cu 
perseverență V. I. Lenin și noi nu 
ne-am abătut de la poruncile lui.

kiev Inmînarea plachetei jubiliare 
„Centenarul Independenței de stat a României 1877-1977“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Consulatul general al României ,din 
Kiev a âvut loc ceremonia înmînării 
plachetei jubiliare „Centenarul Inde
pendentei de stat, a României 1877— 
1977“ filialei repuhlicane ucrainene 
a Asociației de Prietenie Sovieto- 
Română (A.P.S.R.), distincție acor
dată pentru contribuția adusă la dez
voltarea prieteniei si colaborării din
tre poporul român si popoarele Uniu
nii Sovietice.

Au participat M.A. Orlik, preșe

Vizita delegației de partid și de stat 
a R. S. Cehoslovace în R. D. Germană

BERLIN 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei oficiate de prietenie in 
R. D. Germană a delegației de partid 
și de stat din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho

lizarea de schimburi de cadre didac
tice si studenti între cele doua uni
versități, precum și de cărți, docu
mentații si informații științifice, par
ticiparea la manifestări științifice și 
la cursuri de vară, organizate de cele 
două universități.

Fostul prim-ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a fost pusă 
In libertate, marti dimineața. Ordo- 
nînd eliberarea, magistratul tribuna
lului capitalei. R. Dayal. a făcut cu
noscut că „nu există motive pentru 
a considera că acuzația este bine 
fondată" — informează agenția in
diană de știri ..Samachar". Indira 
Gandhi fusese arestată, luni seara. în 
legătură cu un caz considerat că in
tră sub incidența ..folosirii abuzive 
a puterii în timoul stării excepțio
nale instituite in iunie 1975".

0 nouă întrevedere tntra 
șefii delegațiilor sovietică si ameri
cană la convorbirile bilaterale Pri
vind limitarea armelor strategice 
ofensive, a avut loc la Geneva.

Președintele Adunării Na
ționale franceze, Edgar Faure> 
a deschis lucrările ultimei sesiuni 
parlamentare înaintea alegerilor le

Discutarea proiectului Constituției 
— a declarat L. I. Brejnev — s-a 
transformat într-o dezbatere sinceră, 
cu adevărat a întregului popor, pri
vind problemele cele mai importante 
care îi preocupă pe oamenii sovie
tici. Colectivele de oameni ai mun
cii și unii cetățeni au făcut observații 
critico juste, adesea tăioase, privind 
diferitele aspecte ale activității or- , 
ganelor de stat și organizațiilor ob
ștești. au propus măsuri pentru îmbu- 1 
nătăfirea muncii, pentru înlăturarea 4 
lipsurilor existente. Multe scrisori ■ 
cheamă la intensificarea luptei îm- ‘ 
potriva parazitismului. împotriva în- j 
călcărilor premeditate ale disciplinei 
muncii. împotriva beției și a altor fe- j 
nomene antisociale care contravin 
esenței modului nostru socialist de 
viață. Din această cerință stăruitoare 
a oamenilor muncii, toate organiza
țiile de stat și obștești trebuie să 
tragă concluzii concrete.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S a relevat că noua Constitu
ție reflectă dialectica dpz.voltării de 
stat și, sociale a Uniunii Sovietice. 
Odată cu dezvoltarea democrației 
socialiste se produce transformarea 
treptată a organizării noastre statale 
în autoconducere socială comunistă. 
Firește, acest proces este îndelun
gat. dar el se desfășoară neabătut. 
Sintem convinși că noua Constituție 
a Uniunii Sovietice va servi bine 
atingerea acestui important țel al 
construcției comuniste.

Socialismul victorios — a arătat 
L. I. Brejnev — trebuie să parcurgă 
anumite trepte de maturizare si nu
mai societatea socialistă dezvoltată 
oferă posibilitatea trecerii la con
strucția comunistă. De altfel, după 
cum știm, dezvoltarea, perfecționarea 
socialismului, este o sarcină nu mai 
puțin importantă decît. aceea a creă
rii bazelor sale. In acest sens, vorbi
torul a citat unele date privind dez
voltarea unor sectoare ale economiei 
naționale a U.R.S.S.. subliniind prin
tre altele că pentru a se obține pro
dusul social global din întregul an 
1936. în prezent. în condițiile anului 
1977. este nevoie de mai puțin de o 
lună. Acum. 73.2 la sută dintre mun
citori au studii superioare si medii, 
în timp ce. în urmă cu 40 de ani, 
acest procent era sub 8 la sută. De 
asemenea — a arătat vorbitorul — 
a crescut si nivelul de trai al po
porului sovietic. Dacă în anul 1936 
s-au dat în folosință apartamente în- 
sumînd o suprafață locativă de 14.9 
milioane mp. în anul 1977 se vor da 
în folosință peste HO milioane mp.

Acestea — a spus L. I. Brejnev — 
sînt procesele în urma cărora am 
obțin,ut. dreptul de a spune că în 
U.R.S.S. s-a construit acum socialis
mul dezvoltat — un stadiu de ma
turizare a noii societăți în care se 
desăvirseste transformarea întregului 
ansamblu al relațiilor sociale ne 
principii colectiviste proprii socialis
mului.

Milioane si milioane de oameni ai 
muncii de la oraso si sate — a spus 
în încheiere L. I. Brejnev — au spri
jinit noua leae fundamentală. Și-au 
asumat angajamente socialiste spo
rite. au adus corective planurilor, au 
descoperit noi rezerve de creștere a 
eficientei producției si calității mun
cii si au întîmoinat. noua Constituție 
prin mărețe fapte de muncă.

Sovietul Suprem a format o co
misie redacțională pentru pregătirea 
textului definitiv al proiectului noii 
Constituții.

Dezbaterile asupra proiectului de 
Constituție au început în cele două 
camere ale Sovietului Suprem — 
Sovietul Uniunii și Sovietul Națio
nalităților.

Lucrările sesiunii continuă.

dinta Asociației ucrainene de priete
nie si relații culturale cu străinăta
tea. O.I. Kasianenko, ministru] indus
triei ușoare al Ucrainei, președintele 
filialei republicane a A.P.S.R.. acti
viști ai C.C. al P.C. din Ucraina, 
membri ai. conducerii asociației de 
prietenie. precum si delegația 
A.R.L.U.S.. condusă de Ion Hobana, 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral A.R L.U.S., si Alexandru Un
gur. consulul general al României la 
Kiev.

slovace, la Berlin a avut loc un mi
ting al prieteniei.

Au luat cuvintul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G. 
președintele Consiliului de Stat a 
R.D.G., si Gustav Husak.

gislative. programate să se desfăsoa 
re în luna martie a anului Viitor. 1 
senat, a cărui componentă a fost re 
înnoită cu o treime. Alain Poher 
întrunit, majoritatea sufragiilor, fiin 
reales, din primul tur de scrutin, pen 
tru a patra oară, președinte al aces 
tui for.

La Dacca situatia reintră trej 
tat în normal, după încercarea eșuai 
de lovitură de stat, relatează agenti 
le de presă. Aeroportul funcționea: 
normal, postul de radio guvernam?: 
tal și-a reluat emisiunile obișnuit 
funcționează mijloacele de transpo 
în comun si sistemul de telecomun 
cații. Președintele Republicii Ba 
giadesh, Ziaur Rahman, a tinut 
sediul Marelui Stat Major o consf 
tuire cu conducătorii forțelor arm 
te, cu care a discutat măsurile ca 
vor fi luate in continuare pentru 
chidarea urmărilor încercării de 1 
vitură de stat.

Scăderea cursului doi 
rului. Cursul monedei american* 
continuat în ultimele zile să ses 
De majoritatea Dietelor valutare < 
cidentale. ceea ce a obligat numen 
se bănci vest-euronene. în special < 
Marea Britanie. R.F.G. și Franța, 
intervină energic pentru a sust 
cursul monedei americane. La 
kio. moneda americană a atins. 1 
octombrie, nivelul său cel mai s 
zut de la 10 iulie 1973. Este per 
a doua oară de la începutul am 
cînd cursul monedei americane îr 
gistrează un recul atit de drastic,
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