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puternică angajare politică 
a întregului popor la înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII ea, 

a Programului partidului
Potrivit Decretului Consiliului de 

Stat, dat recent publicității, in ziua 
de 20 noiembrie vor avea loc alege
rile generale de deputați pentru 
consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești si comunale, care se vor 
desfășura în conformitate cu preve
derile Legii electorale din 1974.

Alegerile de la 20 noiembrie, In 
care poporul își va desemna repre
zentanții în orga
ne locale ale pu
terii de stat, în
treaga activitate 
organizată în ve
dere* acestui eve
niment de impor
tantă politică ma
joră in viata tării 
se vor desfășura 
în condițiile unei 
puternice mobili
zări a oamenilor 
muncii la lupta 
pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărâri 
ale Congresului al 
XI-lea, a Progra
mului partidului 
de făurire a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate. a orien
tărilor si indicațiilor rezultate din 
cuvintările secretarului general al 
partidului, din vizitele sale de 
lucru, pentru a intimpina cu noi 
si remarcabile succese, in toate 
domeniile de activitate. Conferin
ța națională a partidului si ani
versarea a 30 de ani de la procla
marea Republicii. Avintul creator cu 
care întregul nostru popor participă, 
în întrecerea socialistă, pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate pe 
acest an — avînt care în această pe
rioadă va cunoaște o amploare și 
mai mare — este expresia convinge
rii nestrămutate a oamenilor muncii 
din patria noastră că tot ceea ce 
creează, urmind neabătut politica 
partidului, este în folosul lor. slu
jește prosperității tării și bunăstării 
fiecărui cetățean.

Evidențiind rolul deosebit de im
portant al organelor locale ale pu

terii de stat în înfăptuirea politi
cii generale a partidului si statu
lui nostru, a sarcinilor economice 
și sociale ale fiecărei locali
tăți. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la primul Congres al consi
liilor populare : „Sarcini importante 
și răspunderi deosebite în dezvolta
rea vieții noastre sociale revin con
siliilor populare. Ele au îndatorirea 
să se ocupe îndeaproape atit de pro

Trebuie să facem ca această campanie electorală, care cuprin
de întregul nostru popor, să prilejuiască o largă dezbatere a probleme
lor politicii, interne și externe, să asigure unirea eforturilor între
gului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. Ale
gerile trebuie să constituie o afirmare puternică a unității, voinței 
și hotărîrii ferme a întregului nostru popor de a înfăptui neabătut 
Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

blemele fundamentale ale dezvoltării 
industriei și agriculturii, ale celor
lalte ramuri economice, ale ridicării 
nivelului de trai, cit și de multitu
dinea problemelor curente ale bunei 
gospodăriri a localităților țării, de 
soluționarea cerințelor cotidiene ale 
maselor de cetățeni“. întreaga pe
rioadă care s-a scurs din actuala le
gislatură a. marcat din plin creșterea 
rolului consiliilor populare în dez
voltarea și înflorirea fiecărei locali
tăți, in mai buna lor gospodărire, in 
atragerea maselor largi de cetățeni 
la conducerea vieții economico-soci- 
ale a comunelor, orașelor si muni
cipiilor. Este o realitate probată de 
fapte că în toate domeniile vieții 
politice și economico-sociale. actua
la legislatură, care cuprinde ul
timul an al cincinalului trecut și 
primul an și jumătate al actualului 
cincinal, se înscrie cu realizări din
tre cele mai bogate în activitatea 

consiliilor populare, a depu taților 
Frontului Unității Socialiste.

De la un capăt la altul al țării, 
chipul comunelor, orașelor și muni
cipiilor poartă semnele marilor în
noiri economice și sociale ce 
asigură condiții tot mai bune de 
muncă și viață pentru locuitorii lor. 
Numai anul trecut, de pildă, s-au 
dat in folosință peste 100 000 de 
apartamente, zeci de școli și mii de 

săli de clasă, zeci de dispensare și 
spitale, sute de creșe și grădinițe, 
de cămine pentru nefamiliști, alte 
edificii social-culturale, care au in
fluențat binefăcător creșterea stan
dardului de viață al populației. în 
aceste realizări sînt incorporate — 
alături de mgrile investiții financi
are si materiale ale statului — , și 
munca plină de abnegație a nțilioa- 
,ne de cetățeni, care. în timpul 
lor liber. împreună cu deputății, au 
prestat un apreciabil volum de mun
că patriotică pentru ca orașul sau 
comuna lor să devină mai frumoase, 
mai prospere.

Actuala legislatură a consiliilor 
populare se caracterizează nu numai 
printr-o puternică dezvoltare a for
țelor de producție, printr-o înflorire 
edilitar-gospodărească a localităților, 
printr-o creștere mai accentuată a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, ci și printr-o adincire continuă a 

democrației socialiste, prin perfec
ționarea cadrului, a formelor de par
ticipare a maselor celor mai largi la 
conducerea întregii activități econo
mico-sociale a tării. Adevărate foru
muri democratice naționale — cum 
au fost Congresul consiliilor popu
lare. Congresul consiliilor oamenilor 
muncii. Congresul consiliilor de con
ducere a unităților agricole. Congre
sul educației politice și culturii so

cialiste — au a- 
sigurat practic 
participarea în
tregului popor la 
dezbaterea si so
luționarea pro
blemelor din do
menii esențiale 
alo vieții econo
mice si sociale, 
la perfecționarea 
conducerii întregii 
societăți.

Pe fundalul a- 
cestor împliniri, 
al dorinței firești 
ca ele să fie mat 
bogate, au început 
pregătirile pen
tru alegerile gene
rale de deputati 
în consiliile popu
lare municipale, 

orășenești si comuriale. Analizînd sta
diul actual al pregătirilor, ședința 
Biroului Executiv 'al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste din 4 octombrie, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a apre
ciat că organele locale și centrale 
ale Frontului Unității Socialiste, sub 
conducerea Organeier „1 organizații
lor de partid, desfășoară o intensă 
activitate politică și educativă în 
vederea desemnării drept candidați 
a celor mai capabili și devotați ce
tățeni, pentru pregătirea si organi
zarea în cele mai bune condiții a 
campaniei electorale si a alegerilor. 
De asemenea, au fost discutate Pro
gramul de măsuri privind pregătirea 
și desfășurarea alegerilor. Apelul 
Frontului Unității Socialiste adresat
(Continuare in pag, a II-a)

Delegația Partidului Comunist din Grecia (interior)

Tovarășii! Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri. 5 
octombrie, delegația Partidului Co
munist din Grecia (interior), condusă 
de tovarășul Haralambos Drakopou- 
los,- secretar al C.C. al P.C. din Gre
cia (interior). care, la invitația C.C. 
al P.C.R., tace o vizită de prietenie 
în tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vașs, membru al C.C. al P.C.R.

Au luat parte.' de asemenea, to
varășii Kostas FiliniS, membru al 
Biroului Executiv al C.C. al P.C.G. 
(interior), si Angheloș Diamandopou- 
los, membru al C.C., șeful secției 
relații internaționale a C.C. al P.C. 
din Grecia (interior).

Secretarul C.C. al P.C. din Grecia 
(interior) a salutat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si a 
mulțumit pentru prilejul ce i s-a 
oferit de a vizita România, de a cu
noaște realizările poporului român, 
sub conducerea partidului său comu
nist, în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită tovarășilor din 
conducerea P.C. din Grecia (inte
rior), membrilor ncestui partid un 
cald salut comunist și urări de suc
ces în lupta pe care o duc, alături 
de alte forțe progresiste, democra
tice din Grecia, pentru promovarea 
intereselor oamenilor muncii, pen
tru afirmarea idealurilor democra
ției. independentei si progresului 
social.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
o informare reciprocă cu privire la 
activitatea si preocupările celor două 
partide si a avut, loc un. schimb de 
vederi asupra unor probleme ale 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, ale vieții politice 
mondiale.

S-a subliniat cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie si 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist din 
Grecia (interior) si s-a exprimat con
vingerea- comună că dezvoltarea lor 
în. continuare este menită să contri
buie la amplificarea pe multiple pla
nuri a raporturilor tradiționale dintre 
cele două țări și popoare.

Cele două partide si-au reafirmat 
hotărârea 'de a acționa in continuare 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Elenă in domeniile economic, 
politic. ■ tehnico-stiintific. cultural si 
in alte sectoare de activitate, in in
teresul ambelor ponoare, al cauzei 
păcii, colaborării în Balcani, in Eu
ropa si in întreaga lume.

Părțile au apreciat de comun acord 
că in lume au avut loc si continuă 
să se Producă mari schimbări revo
luționare. naționale si sociale, pro
funde mutații in raportul de forte, 
ca urmare a afirmării tot mai pu
ternice a voinței si hotărîrii popoa
relor de a nune capăt vechii politici 
de forță si dictat, de a fi stăcine ne 
soarta lor si de ■ a-si organiza viata 
potrivit propriilor interese si năzuin
țe. fără nici un fel de amestec din 
afară. S-a relevat că solutionarea 
justă si echitabilă a problemelor 
complexe ale lumii contemporane re
clamă participarea ne baze egale a 
tuturor statelor, mari si mici, indi
ferent de sistemul lor social, mobi
lizarea activă a tuturor forțelor de
mocratice. progresiste, antiimoerialis- 
te sore binele păcii, destinderii si în
țelegerii intre națiuni, al construirii 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Cele două partide au exprimat ho- 
tărirea de a acționa in sprijinul edi
ficării unui sistem trainic de securi
tate si cooperare în Europa si au sub
liniat însemnătatea ne care o are in 
acest sens actuala reuniune de la 
Belgrad, chemată să dea un nou 
impuls realizării integrale a Actului 
final al Conferinței de la Helsinki, 
să determine înfăptuirea unor pro
grese reale ne calea dezangajării 
militare si dezarmării ne continentul 
european.

în spiritul politicii lor de colabo
rare si înțelegere între ponoare. 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist din Grecia (interior) acordă 
o deosebită însemnătate dezvoltării 
unor raporturi strinse de prietenie 
si bună vecinătate intre statele din 
Balcani, pe baza respectării inde
pendentei naționale si a integrității 
statelor, corespunzător intereselor 
popoarelor din această zonă, ceea ce 
reprezintă, totodată, o contribuție 
importantă la cauza păcii si cooperă
rii în Europa si in întreaga lume. 
Șe consideră că este necesar să se 
ajungă cit mai grabnic la solutio
narea politică a situației din Cipru, 
pe baza respectării independentei, 
suveranității si integrității acestui 
stat, a statutului său de nealiniere, 
a asigurării unei conviețuiri pașnice 
intre comunitățile greacă si turcă.

Cele două partide se pronunță pen
tru intensificarea eforturilor in ve
derea realizării linei reglementări 
politice, a instaurării unei păci juste 
si durabile in Orientul Mijlociu, do 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui. din 1967. a recunoașterii dreptu
rilor naționale legitime ale ponorului 
arab palestinean. inclusiv a dreptu
lui de a-si constitui un stat propriu, 
de sine stătător, a asigurării inde
pendentei si suveranității tuturor 
statelor din regiune.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
de comun acord că interesele păcii 
si securității internaționale reclamă 

adoptarea si punerea în aplicare a 
unor măsuri concrete de dezarmare 
generală.- și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, și lichidarea 
tuturor blocurilor militare. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea de a se 
acționa pentru eliminarea decalajelor 
dintre state, a fenomenului subdez
voltării si făurirea unei noi ordini 
economice ne plan mondial, care să 
asigure dezvoltarea liberă si inde
pendentă a fiecărei națiuni ne cațea 
progresului economic si social, co
laborarea lor rodnică in condiții echi
tabile. de pace si securitate.

P.C.R. si P.C.G. (interior) si-au 
reafirmat solidaritatea cu popoarele 
si mișcările care luptă pentru elibe
rare si independentă națională. îm
potrivă imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului. a politicii 
de apartheid si de discriminare ra
sială. pentru o dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare.

Cele două partide au reafirmat ho
tărârea de a acționa pentru întărirea 
prieteniei, solidarității si colaborării 
dintre partidele comuniste si munci
torești pe baza respectării dreptului 
fiecărui partid de a-si elabora si în
făptui în mod independent, fără nici 
un. amestec din afară, propria linie 
politică, tactica si strategia, in con
formitate cu realitățile concrete is
torice. naționale si sociale în care 
acționează.

P.C.R. si P.C.G. (interior) au relie
fat importanta ne care o reprezintă 
lupta maselor largi populare, a for
țelor progresiste pentru triumfal 
idealurilor păcii, libertății si progre
sului social.

Ele au dat o apreciere pozitivă 
acțiunilor întreprinse pe calea con
venirii și organizării de acțiuni co
mune ale partidelor comuniste, ale 
altor forțe muncitorești, democratice, 
progresiste pe platforma luptei pen
tru transformări democratice și pro
gresiste în interesul oamenilor mun
cii. al maselor largi populare din ță
rile respective. Ele au subliniat, de 
asemenea, necesitatea întăririi soli
darității și conlucrării dintre toate 
forțele democratice și progresiste, 
antiimperialiste, in lupta comună 
pentru victoria ideilor păcii, liber
tății, independenței și înțelegerii în
tre popoare, ale democrației și pro
gresului social.

Ambele părți au apreciat că vizita 
în România a delegației Partidului 
Comunist din Grecia (interior) .ți 
convorbirile care au avut loc cu acest 
prilej constituie o expresie a june
lor relații de prietenie, colaborăre și 
solidaritate dintre cele două partide, 
contribuind, totodată, la întărirea ra
porturilor dintre popoarele român și 
elen, la promovarea cauzei păcii și 
socialismului in lume.

Convorbirile s-au desfășurat îhtr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
respect și înțelegere reciprocă.

RECOLTAREA PORUMBULUI 
POATE FI SI TREBUIE GRĂBITĂ

• Stadiul lucrărilor impune utilizarea mijloacelor mecanice la întreaga capacitate, 
ritmuri de lucru superioare • Prioritate recoltării și eliberării terenurilor prevăzute a fi 
semănate cu grîu 9 Producția recoltată - în aceeași zi transportată și depozitată

Ministrul petrolului, chimiei și 
din India

îngrășămintelor

Cu circa trei săptămlni 
în urmă, in județele din su
dul tării a început una din 
cele mai ample lucrări din 
agricultură — culesul po
rumbului. cultură care ocu
pă cea mai mare suprafață 
in structura plantelor ce
realiere, și prin aceasta ne
cesită si cea mai mare con
centrare de forțe la cules, 
transportul producției și e- 
liberarea terenului. Pentru 
oricine este de ințeles im
portanta deosebită pe care 
o prezintă pentru economia 
națională stringerea la timp 
și depozitarea in cele mai 
bune condiții a întregii 
producții do porumb. In 
acest scop. Ministerul Agri
culturii si Industriei Ali
mentare a întocmit din 
vreme un program concret 
de acțiune in baza căruia, 
organele agricole județene 
au prevăzut forța de muncă 
si mijloacele mecanice ne
cesare ca recoltarea porum
bului sâ se încheie in toate 
județele in cel mult 35 de 
iile bune de lucru. Pentru 
aceasta trebuie să se reali
zeze zilnic un ritm de re
coltare de aproape 80 000 
hectare.

Cum se desfășoară lucră
rile ? Din datele centraliza
te la Ministerul Agricultu
rii rezultă că la 5 octombrie 
porumbul a fost cules în 
total de pe 25 la sută din 
suprafețele cultivate, din 
care 31 la sută în întreprin
derile agricole de stat și 
23 la sută în cooperativele 
agricole. Se poate aprecia 
că, fată de data la care ne 
aflăm, culesul porumbului 
este întîrzlat. Și cînd spu
nem aceasta ne referim în

primul rlnd la județele din 
zonele întîi și a doua, unde 
porumbul a ajuns la matu
ritate pe toate suprafețele 
și deci recoltarea se poate 
desfășura cU intensitate. 
Principala cauză a rărnine- 
rii in urmă o constituie 
nerealizarea ritmului de 
lucru stabilit. Bunăoară, în 
județele din zona intii. cu 
cele mai bune condiții de 
lucru, in ultima săptămmă 
ritmul de recoltare a fost 
sub 50 la sută fată de cel 
planificat. Iată de ce, pen
tru perioada următoare, o- 
biectlvul prioritar pentru 
lucrătorii din agricultură îl 
constituie intensificarea la 
maximum a recoltării po
rumbului. Și trebuie spus 
că unitățile agricole de stat 
si cooperatiste dispun de 
forțele necesare — manua
le și mecanice — ca. pînă la 
sfirșitul lunii octombrie, 
porumbul să fie cules și 
depozitat de pe cea mai 
mare parte din suprafețele 
cultivate. Se cere numai ca 
organizațiile de partid de 
la sate, comandamentele 
locale si conducerile unită
ților agricole să asigure 
pretutindeni, printr-o sus
ținută muncă politică, mo
bilizarea tuturor forțelor 
existente, organizarea te
meinică a muncii, insuflind 
prin exemplul comuniștilor 
răspundere sporită, ordine, 
si disciplină în realizarea 
si depășirea programelor 
de lucru stabilite.

Ce trebuie să se între
prindă concret pentru in
tensificarea recoltării ? De
sigur, pe primul plan se si
tuează mobilizarea tuturor 
locuitorilor de la sate la

culeg, transportul produc
ției si eliberarea terenului 
de coceni. Dar acest lucru 
trebuie să se facă în de
plină concordantă cu utili
zarea la intreaga capacita
te a tuturor mijloacelor 
mecanice de recoltare a po
rumbului. pîrghie esențială 
pentru intensificarea lucră
rilor. Or, în această privin-
tă se constată serioase ano
malii. Cu mijloacele meca
nice existente in. dotarea

stațiunilor de mecanizare, 
la cooperativele agricole 
pot fi recoltate peste 
800 000 ha. Din păcate nu 
peste tot acestea sînt folo
site în totalitate. Cum pot 
justifica organele agricole 
din județele Ilfov, Teleor
man, Ialomița, Olt, Dîmbo
vița, Galați, Iași, Timiș, 
Arad si altele faptul că, 
deși dispun de utilaje pen
tru recoltarea mecanizată a 
porumbului pe zeci de mii

de hectare, în realitate au 
prevăzut să recolteze me
canizat. suprafețe nesemni
ficative ? în schimb se a- 
pelează la forța de muncă 
manuală, cu toate consecin
țele ce decurg de aici : îh- 
tîrzierea recoltării, a elibe
rării terenului, arăturilor 
si însămințărilor de toam-

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a III-a)

Stadiul recoltârll porumbului în cooperativele agricole de producție la data de 
5 octombrie, a.c.

Președintele 'Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază. pe 
H. N. Bahuguna. ministrul petrolu
lui. chimici si îngrășămintelor din 
India, președintele Părții indiene in 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—indiană de cooperare econo
mică. științifică si tehnică, care face 
o vizită in tara noastră.

La primire a participat Neculai A- 
gachi. ministrul industriei metalurgi
ce. președintele părții române în co
misie.

A fost de fată S. L. Kaul. amba
sadorul Indiei la București.

Exprimînd șefului statului român 
călduroase mulțumiri pentru onoarea 
de a fi primit, ministrul indișn 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceausescu un cordial salut din 
partea președintelui Republicii In

dia, Neelam Sanjiva Reddy, și a 
primului ministru. Morarii Desai, a 
poporului indian.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
din partea sa un cald salut si cele 
mai bune urări președintelui si pre
mierului Republicii India, urări de 
bunăstare si prosperitate pentru po
porul indian prieten.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost relevată evoluția ascen
dentă a relațiilor româno—indiene si 
s-a exprimat dorința comună de a 
adinei si diversifica colaborarea pe 
olan economic, politic. tehnico-stiin- 
tific. cultural sî în alte domenii, de 
a extinde schimburile comerciale în
tre cele două țări în folosul ambe
lor popoare. S-a apreciat, totodată, 
că bunele relații dintre România si

India, precum si progresul lor eco
nomic deschid perspective tot mai 
largi pentru identificarea si punerea 
in valoare a unor noi domenii si 
modalități de cooperare, atit pe plan 
bilateral, cît si in. terte țări.

S-a evidențiat. în același timp, do
rința comună de a intensifica con
lucrarea dintre România si India pe 
plan international, de a spori con
tribuția lor la întărirea solidarității 
si colaborării țărilor in curs de dez
voltare. a țărilor nealiniate. în lupta 
comună pentru lichidarea subdezvol
tării. pentru instaurarea unei noi or- 
dini economice, a unor relații demo
cratice si echitabile între state, in 
interesul cauzei păcii, cooperării ș; 
înțelegerii 'intre ponoare.

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

Ambasadorul R. P. D. Coreene, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
în ziua de 5 octombrie, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

a primit scrisorile de acreditare 
ale noului ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al R.P.D.

Coreene in tara noastră. Sin 
In Ha. (Continuare in pagina, 
a V-a).

Ambasadorul R. A. Egipt,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 5 oc

tombrie, pe Hassan Abdel Aal Nayel, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Egipt in țara noastră. 
(Continuare in pagina a V-a).

Produse metalurgice 
peste prevederi

Depășind cu 2,4 la sută 
prevederile de plan la in
dicatorul productivității 
muncii, colectivele mari
lor combinate și între
prinderi specializate din 
industria metalurgică au 
realizat, în perioada care 
a trecut de la începutul 
anului, o producție supli
mentară în valoare de 
peste 1,3 miliarde lei. Po
trivit datelor centralizate 
la ministerul de resort, la

sfirșitul celui de-al trei
lea trimestru al anului, 
ca urmare a acțiunilor i- 
nițiate in toate unitățile 
pentru optimizarea pro
ducției și reducerea tim
pului de topire a metalu
lui, s-au realizat, supli
mentar, mai mult de 
165 000 tone fontă, 33 000 
tone oțel aliat si înalt 
aliat. 21 000 tone laminate 
finite si 211 000 tone cocs 
metalurgic.

Modernizarea producției - 
caracteristică a noului an 

forestier
Pentru lucrătorii ex

ploatărilor de nădure si 
ai unităților sucevene dc 
prelucrare a lemnului, noul 
an forestier a început sub 
semnul modernizării pro
ducției. Accentul princi
pal este pus pe mecani
zarea operațiunilor de 
pregătire a masei lem
noase. Datorită extinderii 
coiîtului si sortatului me
canic al buștenilor, spre

exemplu, indicele de fo
losire in scopuri indus
triale a lemnului de ră- 
sinoase se ridică acum Ia 
96,5 ia sută. De aseme
nea.' continuă moderniza
rea si perfecționarea pro
ceselor tehnologice pe 
platformele de oreindus- 
trializare. în acest scod i 
au fost organizate, la 
Moldovita si Frasin, două 
olatforme-model.
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Fetita9

e din nou 
zglobie

Cititoarea noastră Marilena' 
Patriciu din Brăila ne roagă si-i 
oferim posibilitatea să aducă si 
pe această cale cele mai căldu
roase mulțumiri medicilor de la 
clinica de neurochirurgie din 
lași, „care au salvat viata feti
tei mele, pe nume Gabriela. Cu 
deosebită pricepere profesională 
și grijă, cu adevărat părinteas
că, omenească, medicii ieșeni au 
izbutit s-o redea pe fetita noas
tră vieții, familiei, societății'1.

Interesindu-ne de ce anume 
boală suferea fetita salvată, am 
aflat un fapt aproape de necre
zut. Fiind asupra chefului, un 
individ nu găsise intr-o zi alt
ceva mai bun de făcut, decit să 
zvirle cărămizi la intimplare. O 
asemenea cărămidă a lovit-o 
cap si pe micuța Gabriela...

Norocos, 
fără să știe

Venind sorocul spre a-și 
scrie dobinda in libretul de e- 
conomii cu ciștiguri in autotu
risme, Silași Aurel din satul 
Moruț. județul Bistrița-Năsăud, 
s-a prezentat la agenția C.E.C. 
Dar aici — surpriza: in afara 
dobinzii, a fost înregistrat in 
libretul Iui Silași Aurel la ru
brica „sold" și ciștigul obținut 
încă in luna octombrie anul 
trecut: valoarea unui autotu
rism „Dacia-1300". ciștig de care 
el habar n-avea, drept care a 
întrebat nedumerit: „No, că 
dacă o trecut un ân, n-o să fie 
bai cu banii?" „Nu-i. i s-a răs
puns — pentru că nici dobinzi- 
le, nici cîștigurile la noi nu se 
prescriu niciodată". La care 
a adăugat: „No, că fain îi“.

în-

el

I Expoziție 
cu cîntec

Corespondentul nostru volun
tar, muncitorul lăcătuș loan 
Rotărescu, ne istorisește o in
timidare petrecută la cele trei 
cămine de nefamiliști ale În
treprinderii de construcții meta
lice din Bocșa. Deunăzi, cei 
aproape 600 de tineri căminiști 
au fost invitați de organele de 
miliție și organizația de tineret 
să viziteze o expoziție organi
zată ' chiar de ei, in cămin. 
Expoziția cuprindea tot felul 
de obiecte: cămăși, pantaloni, 
sacouri. maiouri, prosoape, cea
suri, batiste și citeva... cutii de 

„Autorii" — dacă se 
așa -- erau doi colegi 
In timp ce sutele de 

aflau la muncă sau 
cei doi le cotrobăiau
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conserve, 
pot numi 
de-ai lor. 
tineri se 
dormeau, 
prin camere și sustrăgeau tot ce 
le pica sub mină, pină au 
„picat" și ei pe mina oameni
lor de ordine. După ce păguba
șii au intrat in posesia obiecte
lor care le fuseseră sustrase, ex
poziția s-a închis, nu mai 
înainte ca făptașii să fie puși 
in discuția colegilor. între alte 
măsuri, cițiva tineri au propus
— si propunerea a fost accep
tată — ca făptașii, cam pletoși, 
să fie tunsi „la zero". Pînă cind 
le-o crește părul — motivau ‘
— îi facem noi să le vină 
mintea la cap.

Refuz 
justificat

Conducerea exploatării mi
niere Aghirești, județul Cluj, l-a 
trimis pe șoferul Vasile Lazăr 
cu o autobasculantă (31-CJ-5397) 
la București.

— Nu pot să plec în cursă pe 
o distantă atit de mare.

— Ba ai să poți, este sarcină 
de serviciu.

— Este, dar nu pot s-o înde
plinesc.

— Vei fi sancționat.
— Sancționați-mă, dar tot nu 

mă duc.
in schimb, Vasile Lazăr s-a 

dus la serviciul de circulație al 
miliției și a arătat că el nu-și 
ia răspunderea să se urce la vo
lanul autobasculantei, intrucit 
are defecțiuni tehnice. Specia
liștii de aici au verificat starea 
mașinii și au constatat că, in
tr-adevăr, avea grave defecțiuni 
la sistemul de frinare si la cel 
de direcție, fapt care constituia 
un pericol grav pentru traficul 
rutier. Un refuz pe deplin 
tificat.

Colectorul 
| de

detectiv
Trecînd prin piață, Paul

jus-

•••

I Trecînd prin piață, Paul Hor
vath din Satu Mare, colector de 
pene la cooperativa orășe
nească de consum, l-a in- 
tilnit pe Andrei Kineses, care 
era preocupat să vîndă cit mai 
repede — chilipir, nu alta! — 
o butelie de aragaz. „Nu prea 
e lucru curat" — și-a zis P.H.
— și s-a prefăcut pe dată in
teresat de cumpărarea buteliei: 
„îți dau pe loc o arvună, iar 
restul, acasă la mine, după ce 
luăm butelia de la locuința du- 
mitale și o aducem cu un taxi 
la mine acasă". Cit timp A.K. 
s-a dus in casă după „marfă", 
P.H. i-a împărtășit șoferului de 
pj? taxi bănuielile sale, care s-au 
dovedit întemeiate, întrucît bu
telia era de furat! 
că A.K.. în loc 
restul de bani 
trezi „depus" 
butelie cu tot.

— Asta e răpire
— a protestat el.

— Curat răpiri: — vorba lui 
nenea Iancu — i-a răspuns P.H. 
Cit despre persoana matale, are 
cine să se ocupe de-acum 
încolo.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteil"
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întrucît bu- 
Așa se face 
se vadă cu 
palmă, se 
miliție, cu
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Criteriul esențial al calității invătăuiintului politico-ideologic de partid: 
REZULTATELE CONCRETE, MOBILIZflHEfl LA flCTIHHE PRACTICA

TEORIA NU SE FACE DE DRAGUL TEORIEI...
I
I
I
I

Așa cum este bine cunoscut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat în repe
tate rinduri necesitatea ca propaganda de partid, activitatea politico-ideologică 
să fie strîns legate de viață, de sarcinile construcției socialiste, să-i formeze 
pe comuniști, pe oamenii muncii ca militanți hotărîți pentru transformarea 
revoluționară a societății. Aceste cerințe fundamentale au fost reliefate, din 
nou. in tnod deosebit, de secretarul general al partidului în cuvîntarea rostită 
la Consfătuirea de lucru cu activiștii și cadrele din domeniul educației poli
tice. al propagandei și ideologiei, cind sublinia că menirea activității polilico- 
ideologice este ‘nu numai de a explica, ci de a mobiliza Ia acțiune practică, 
a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ce au de făcut și cum să acționeze pentru 
a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile te le revin.
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în această lumină, discutam zilele 
trecute cu tovarășul ing. Liviu Bern, 
secretar adjunct cu problemele de 
propagandă in comitetul de partid al 
întreprinderii „Independența" din Si
biu. despre măsura in care propa
gandiștii de aici se manifestă și ac
ționează ca militanți revoluționari, 
pentru a conferi învățămintului de 
partid o înaltă eficiență, a-i deter
mina pe toți angajații să facă din cu
noștințele politice însușite la cursuri o 
călăuză în activitatea practică de zi 
cu zi, să le traducă exemplar în 
viață.

La un moment dat, interlocutorul a 
adăugat : „problema eficienței con
crete in munca politico-ideologică 
ne-a preocupat într-o anumită mă
sură și pe noi, chiar și atunci cind a 
fost vorba de universitatea politică și 
de conducere".

— De ce această precizare : „chiar 
și cînd a fost vorba de universitatea 
politică și de conducere" ?

— Fiind o formă superioară de 
pregătire politico-ideologică, în care 
studiul teoretic ocupă o pondere co- 
vîrșitoare, nu o dată s-a manifestat 
aici tendința unei cantonări exclu
sive în sfera abstracțiilor, cum s-ar 
spune, de a face teorie de dragul teo
riei, fără prea mult ecou în practica 
întreprinderii noastre. Nu ne putea 
mulțumi doar faptul că absolvenții u- 
niversității dispuneau de un orizont 
larg. Ne-a interesat și ne interesează 
in cel mai înalt grad să constatăm in 
ce măsură acest orizont larg are des
chidere și înțelegere către problemele 
cu care se confruntă colectivul nos
tru, către exigențele concrete, tot 
mai mari, pe care le ridică în fața 
noastră conducerea partidului.

Este, desigur, o cerință și o con
cepție justă. După cum se știe, a de
venit un adevăr ce și-a cucerit re
cunoașterea generală că învățămin- 
tul și cercetarea științifică, spre a 
deveni cit mai rodnice, cit mai efi
ciente trebuie să fie cit mai strms 
legate de activitatea productivă. Or, 
astăzi, întregul nostru invăfămînt de 
stat gimnazial, liceal, universitar 
— întreaga activitate a institutelor 
de cercetări se orientează hotărît 
spre o asemenea integrare organică 
cu producția. Cu atit mai mult ar fi 
de neconceput ca învățămintul poli
tico-ideologic, care se desfășoară sun
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Cum vor funcționa mij
loacele de transport ale 
I.T.B. în sezonul rece ? Lu
crătorii de la I.T.B. și-au 
pus această întrebare — și, 
desigur, au acționat in con
secință— incă de la începu
tul verii, iar stadiul pregă
tirilor efectuate în vederea 
asigurării condițiilor nece
sare desfășurării normale a 
transportului in comun a 
fost analizat pe larg in ca
drul unei plenare a comi
tetului de partid.

Ce concluzii s-au des
prins din această analiză? 
Mai întâi, se cuvine sub
liniat faptul că. în urma 
reviziilor si reparațiilor e- 
fectuate. la ora actuală 
aproape întregul Paro de 
vehicule este pregătit pen
tru circulația pe timp de 
iarnă. în afară de aceasta, 
pînă la sfirșitul anului, 
parcul existent va fi com
pletat cu noi mijloace de 
transport; numai parcul de 
tramvaie, de pildă, va fi 
completat cu 50 de tram
vaie de mare capacitate, 
realizate în. acest an.

Măsurile luate pentru a- 
sigurarea unei capacități 
sporite de transport creea
ză astfel condiții atît pen
tru o mai bună ritmicitate 
a vehiculelor pe trasee, cît 
și pentru satisfacerea ce
rințelor formulate in ulti
mul timp de un număr tot 
mai mare de cetățeni.' în
deosebi din noile cartiere 
ale orașului, pentru a li se 
asigura legături mai bune 
cu marile platforme indus
triale. în acest scop s-au 
prevăzut, printre altele: 
prelungirea liniilor 95 de-

!
I

Constantin PRIESCU
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(Urmare din pag. I)
tuturor cetățenilor tării cu prilejul 
alegerilor, precum și tezele Frontu
lui Unității Socialiste pentru campa
nia electorală, ce vor fi date publi
cității.

In conformitate cu Constituția ță
rii, dreptul de a depune candidaturi 
pentru consiliile populare aparține 
Frontului Unității Socialiste, care va 
asigura ca pe listele de propuneri 
să candideze cei mai capabili si de
votați reprezentanți din rîndul mun
citorilor, țăranilor. intelectualilor, 
fără deosebire de naționalitate, in
tr-un cuvint. cei mei buni dintre cei 
mai buni cetățeni. Propunerea can- 
didaților, act de înaltă răspundere 
civică, nu este deloc ușoară. Pen
tru că tipul omului înaintat, al celui 
care-i „cel mai bun dintre noi", este 
întruchipat de tot mai multi mem
bri ai societății noastre. Dar dintre 
asemenea oameni — pe care-i intîl- 
nim frecvent în jurul nostru — con
siliile Frontului Unității Socialiste 
au datoria să propună De aceia care 
probează cel mai convingător, prin 
faptele lor, zi de zi. spiritul de dă
ruire. de înaltă răspundere pentru 
înfăptuirea politicii partidului si sta
tului : oameni care se bucură 
de prestigiu profesional și vădesc o 
atitudine exemplară la locul de mun
că, in societate și familie, care apă
ră cu fermitate și traduc în viață 
principiile eticii si echității socia
liste. dovedesc spirit Je dreptate și 
receptivitate față de nevoile cetățe
nilor. adoptă o poziție intransigentă 
fată de lipsuri, acționează pentru a- 
plicarea și respectarea legilor statu
lui. sînt apropiat! de mase, și-au ve
rificat în practică vocația si pasiunea 
de activist politic și obștesc, sînt 

conducerea nemijlocită a organizații
lor de partid — a căror sarcină di
rectă, cotidiană este tocmai asigura
rea bunului mers al activității pro
ductive, mobilizarea oamenilor mun
cii la rezolvarea problemelor practice 
ale construcției socialiste — să plu

Din experiența comitetului de partid 
al întreprinderii „Independența” din Sibiu

tească In generalități și abstracțiuni, 
în teoretizări excesive.

Cum anume s-a realizat și se rea
lizează in continuare acest deziderat 
la „Independența“-Sibiu ? Merită sâ 
relatăm, in datele ei esențiale, expe
riența care s-a acumulat aici. In 
citeva cuvinte, este vorba de o aten
tă urmărire de către comitetul de 
partid a preocupărilor cursanților a- 
flați în ultimul an al universității, in 
sensul că acestora li se solicită să 
prezinte la absolvire, potrivit tema
ticii studiate, o lucrare practică, care 
să conțină rezolvări concrete, deta
liate, ale unor probleme tehnico-eco- 
nomice din viața întreprinderii. In 
anul de studiu încheiat în vara aces
tui an, cei 30 de absolvenți ai uni
versității politice și de conducere au 
întocmit cite o asemenea lucrare, din 

Cartierul Militari din Capitals văzut dinspre cartierul Drumul Taberei f0(o : s. Cristian

troleibuze și 31 barat de 
autobuze în cartierul Ber- 
ceni. pînă la piața Primă
verii, realizarea unei legă
turi directe, cu ajutorul li
niei de autobuze 121, intre 
cartierul Drumul Taberei 
și platforma industrială Mi
litari, prelungirea liniei de

crearea liniei de autobuze 
114 care va lega cartierele 
Chitila, Bucureștii Noi. Pa
jura si Piața Scînteii si ex
perimentarea unui nou sis
tem de transport cu asa- 
zisele maxi-taxi. intre Dru
mul Taberei și Piața Ro- 
setti.

calitatea acestora urmînd 
să fie atestată și de condu
cătorii lor; a fost pus in 
stare de funcționare între
gul parc de vehicule de in
tervenție pentru depanare si 
pentru deblocarea rapidă a 
arterelor de circulație. Dar 
evaluarea stadiului, pregă

Rigorile transportului în comun bucureștean

în sezonul rece impun

Măsuri ferme pentru ritmicitatea circulației, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei

autobuze 90 pină la CET 
Vest-MilitarI, modificarea 
traseului liniei 102 de au
tobuze, în așa fel încât să 
asigure satisfacerea cerințe
lor de transport intre car
tierele Berceni-Giurgiului 
și platformele industriale 
Ion Șulea și „23 August", 
înființarea unui număr a- 
preciabil de curse rapide 
destinate transportului an- 
gajaților unor întreprinderi 
și instituții, cum ar fi în
treprinderea de piese radio 
și semiconductor! Băneasa, 
CEPECA. ICMA, IPIU, In
stitutul de meteorologie,

Așa cum s-a subliniat In 
cadrul dezbaterii amintite, 
pină în momentul .de față, 
o bună parte din măsurile 
menite să creeze condițiile 
necesare unei mai bune ser
viri. in timpul iernii, a pu
blicului călător, au fost în
deplinite. iar altele se află 
in curs de înfăptuire: au 
fost procurate o serie de 
piese de schimb, deosebit 
de solicitate in această pe
rioadă; in, autobaze și de- 
pouri au fost puse la punct 
instalațiile cu ajutorul că
rora se vor efectua revizii
le tehnice ale vehiculelor.

tirilor de iarnă efectuate 
pînă acum a permis, tot
odată, să șe evidențieze cu 
claritate si problemele care 
urmează să fie soluționate 
în continuare. Printre al
tele, în această ondine de 
idei s-a arătat că este ne
cesar să se instituie un con
trol exigent atit asupra 
modului de exploatare a 
vehiculelor pe trasee, cît și 
asupra reparațiilor lor. să 
se urmărească pină la ca
păt rezolvarea problemelor 
de aprovizionare cu piese 
de schimb, să se verifice in 
amănunt, impreună cu Ad

gata să îndeplinească toate sarcinile 
ce le revin ca aleși ai obștii. Evi
dent, asupra desemnării drept can
didați a unor asemenea oameni vor 
veghea — in prima etapă — orga
nele și organizațiile Frontului Uni
tății Socialiste, care au îndatorirea 
să asigure înscrierea pe liste a „celor 
mai buni dintre cei mai buni".

Cei care decid asupra calităților 
tuturor candidaților și a fiecăruia în 
parte, cei care judecă, apreciază și 

CAMPANIA ELECTORALĂ
hotărâse cine trebuie să se afle în 
fruntea obștii sînt cetățenii înșiși, 
oamenii muncii de la orașe si sate, 
alegătorii. întreaga activitate de 
propunere a candidaților. de discu
tare a lor in adunările cetățenești 
trebuie să se desfășoare sub semnul 
unei înalte exigențe față de calită
țile acestora, astfel incit votul de la 
20 noiembrie — decizia poporului — 
să reprezinte încununarea unei am
ple. judicioase si constructive dez
bateri, care să asigure alegerea în 
fruntea obștii cu adevărat a celor 
mai buni dintre cei mai buni. Aces
tui scop îi servește si măsura sta
bilită pe baza hotărîrii conducerii 
partidului ca in peste 80 la sută din 
totalul circumscripfiiior electorale 
să se depună mai multe candidaturi. 
Propunerile de candidați, care se fac 
în conformitate cu structura. cu 
preocupările populației din. fiecare 
localitate, reflectînd schimbările si 

care 16 prezintă soluții de certă im
portanță pentru ridicarea eficienței 
economice, pentru perfecționarea ac
tivității întreprinderii,

Oricare dintre aceste lucrări s-ar 
cuveni remarcate in rindurile de față. 
Alegem trei titluri Ia intimplare. Iată 
primul dintre ele : „Sarcinile rezul
tate din documentele de partid in 
domeniul creșterii productivității 
muncii prin optimizarea proceselor 
tehnologice la fabricația de serie", 
realizat de economistul Pal Gavrilă. 
Concluzia practică a studiului : Ia 
secția mecanică III este posibilă, fără 
vreun efort suplimentar, creșterea 
producției cu circa 20 la sută. Prin 
studiul „Folosirea eficientă a supra
fețelor de producție la fabricația de 

unelte pneumatice în conformitate cu 
politica economică a P.C.R.", realizat 
de ing. Mihai Găldean, sînt puse în 
lumină posibilitățile pentru amena
jarea suplimentară in secția respec
tivă a unei suprafețe productive lo- 
talizind 1 400 mp. La rîndul lui, ing. 
Lucian Tripșa. luindu-și drept temă 
de studiu problema valorificării mai 
intense a resurselor interne ale eco
nomiei noastre în vederea reducerii 
importurilor, în general, a materiale
lor deficitare pe piața externă, in 
special, a pus la punct rețeta pen
tru elaborarea unui aliaj mai ieftin 
eu aproape 10 lei per kg decit omo
logul acestuia adus din import.

Demn de subliniat este și faptul 
că comitetul de partid nu s-a mul
țumit să „ia notă" de aceste lucrări, 
ci a urmărit mai departe materiali

compoziția acesteia, vor cuprinde 
muncitori, țărani, intelectuali. oa
meni ai muncii de toate naționalită
țile — români, maghiari. germani 
etc. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată propunerii de candidați din 
rîndul femeilor, această uriașă forță 
a societății noastre. care trebuie 
să-și găsească — așa cum a indicat 
conducerea partidului, secretarul ge
neral al partidului — un loc tot mai 
important in conducerea activității 

politice și sociale, pe măsura marii 
lor contribuții la dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării, la activitatea 
obștească.

Etapa actuală de pregătire a alege
rilor se află în faza de început. In 
această perspectivă, capătă o însem
nătate deosebită intensificarea în
tregii munci politice, astfel incit ale
gerile să se situeze la înălțimea unui 
important eveniment politic din viața 
tării. De fapt, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, tră
sătura caracteristică a campaniei 
electorale trebuie să fie una de lucru, 
de mobilizare a tuturor forțelor pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
de plan in fiecare comună, oraș și 
municipiu. Organele si organizațiile 
de partid, sindicatele, organizațiile de 
tineret și femeile, celelalte organiza
ții componente ale Frontului Unită
ții Socialiste, consiliile populare 

zarea lor, prezentindu-le spre dez
batere consiliului tehnic al întreprin
derii, care a confirmat valoarea so
luțiilor tehnico-Organizatorice pro
puse de cursanții universității.

O dată depășită și această fază, 
studiile au fost înaintate spre apro
bare consiliului oamenilor muncii, 
care urmează, chiar în aceste zile de 
început al unui nou an de învăță- 
mînt de partid, să dispună trecerea 
la aplicarea lor efectivă in practică. 
Este cert că transpunerea in viață a 
acestor studii va determina noi pro
grese în activitatea acestui harnic 
colectiv muncitoresc, care, an de an. 
a găsit soluții eficiente pentru a-și 
îndeplini exemplar sarcinile de 
plan simțitor sporite, onorindn-și de 
fiecare dată prestigiul cucerit in rîn
dul marii familii a constructorilor de 
mașini.

— Eficiența pregătirii în univer
sitatea politică și de conducere nu 
se rezumă la această lucrare de ab
solvire — sublinia inginerul Bera. 
Am reținut din relatarea sa că, la 
intervale de timp mai mari sau mai 
mici, comitetul de partid se intere
sează de cei care au absolvit cursuri
le pentru a vedea în ce măsură se 
simte prezența lor in sectoarele unde 
muncesc, dacă au devenit adevărați 
catalizatori ai spiritului de inițiativă, 
ce probleme anume își propun să 
rezolve în continuare. Este o metodă 
care dă rezultate cît se poate de 
bune. Iată o experiență care atestă 
cit de rodnică poate fi pregătirea 
politico-ideologică a oamenilor mun
cii atunci cînd se pleacă de la pre
misa justă, sănătoasă, că teoria 
trebuie făcută, cum se spune, nu de 
dragul teoriei, ci spre folosul prac
ticii, al vieții, în avantajul bunului 
mers al activității economics a între
prinderii.

Ioan ERHAN

ministrația domeniului pu
blic. starea căilor de rulare, 
spre a se trece de îndată la 
luarea măsurilor necesare 
evitării oricăror blocări de 
circulație, mai ales in zo
nele îngustate de diverse 
șantiere.

Ceea ce se cuvine sub
liniat- însă cu deosebire este 
faptul că analiza efectuată 
in cadrul plenarei comite
tului de partid de la I.T.B. 
a insistat cu precădere a- 
supra unei probleme, con
siderată pe bună dreptate 
decisivă pentru bunia func
ționare a Întregii rețele de 
transport în comun pe timp 
de iarnă : întărirea ordinii 
si disciplinei în toate com
partimentele întreprinderii! 
Aceasta trebuie să se re
găsească. așa cum au sub
liniat apftaoe toți vorbito
rii. în prezenta cu punc
tualitate a vehiculelor pe 
trasee, in asigurarea circu
lației lor in depline con
diții de siguranță. într-o 
atitudine si comportare ci
vilizată. plină de respect, 
din partea personalului de 
bord, fată de călători. Un 
deziderat pe care numeroși 
călători l-au adus nu o dată 
în discuție. De data aceasta 
însă, judecind după modul 
in care comuniștii au înțe
les să la atitudine față de 
orice abateri de ordin dis
ciplinar. să creeze în toate 
colectivele o opinie de masă 
pentru Îndeplinirea exem
plară a obligațiilor de ser
viciu, el a găsit mai mult 
decit oricînd pînă acum 
ecoul cuvenit.

Dumitru TÎRCOB
i

sint chemate să desfășoare o lar
gă muncă politică si organiza
torică. pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan Si a an
gajamentelor asumate de către fie
care colectiv de muncă, pentru înfăp
tuirea măsurilor de creștere supli
mentară a productivității muncii, fo
losirea cu eficiență maximă a mijloa
celor tehnice și a timpului de lucru, 
pentru reducerea continuă a consu
murilor de materii prime și mate

riale, pentru înfăptuirea pînă la ul
timul punct a programului de inves
tiții. Acestea sînt obiectivele Concre
te care reprezintă și trebuie sâ re
prezinte programul de lucru al cam
paniei electorale, al fiecărui cetățean 
al patriei.

Multiplele măsuri adoptate de con
ducerea partidului în ultima perioa
dă au vizat procesul complex al 
perfecționării activității organisme
lor democrației noastre socialiste și, 
îrî acest cadru, și a activității consi
liilor populare. Sarcina principală 
pusă de partid în etapa actuală in 
fața consiliilor populare constă în 
perfecționarea și folosirea efectivă, 
cît mai eficientă a tuturor formelor 
de participare tot mai largă a ma
selor la conducerea activității eco- 
nomico-sociale. de creștere a rolului 
lor în adoptarea tuturor măsurilor 
care privesc viața si munca oameni
lor, dezvoltarea fiecărei localități.

Modernul edificiu al sănătății din Slatina

ÎN SPIRITUL LEGII Sl!

Experiența căutată se află 
chiar... acasă la ei

— Se construiește mult în comu
na dv. ?

în loc de răspuns, Gheorghe Gra
ma, secretarul primăriei comunei 
Tismana, județul Gorj, ne arată un 
registru pe care scrie „Autorizații 
pentru construcții". După ce-1 deschi
de la fila căutată, ne spune : „Anul 
acesta am dat, pină acum, 16 apro
bări pentru • construcții noi, care se 
adaugă celorlalte din anii anteriori. 
Multi dintre cetăjeni au si înălțat ca
sele. Toate sint frumoase si trainice".

... De o parte si de alta a panglicii 
de beton — care străbate de la un 
capăt la altul satul de reședință al 
comunei — zeci de case noi. Cele 
construite după apariția Legii siste
matizării pot fi recunoscute dintr-o 
privire : sint toate cu parter și etaj, 
cu beciuri si pridvoare. „Aceasta este 
casa-model după care s-au orientat 
toți sătenii — ne explică secretarul 
primăriei, cînd ajungem în dreptul 
locuinței lui Victor Frătuțu. După 
proiecte, după cataloage, am explicat 
de mai multe ori 
oamenilor de ce 
e mai bine să 
înalțe case cu 
parter si etaj. Dar 
țăranul este om 
practic. El vrea 
întotdeauna un 
model, Vrea să 
vadă cum arată 
ce-i spui".

Drumul celor 
care au solicitat 
si solicită auto
rizații pentru con
strucții noi a trecut Si trece pe la 
primărie — unde fac cunoștință cu 
casele din proiecte si cataloage — și 
apoi pe la „modelul viu", casa Fră
tuțu. Dacă în fața proiectelor oame
nii mai au ezitări, după ce vizitează 
casa-model si se conving că locuin
țele cu parter si etaj sînt mai func
ționale, că pot economisi mult mai 
mult teren, se decid mal repede : 
„construim si noi la fel". In mai pu
țin de trei ani, în comună s-au con
struit 33 de case, toate cu parter si 
etaj, a căror înfățișare se înscrie in 
modul cel mai reușit pe linia tradi
ției, a tot ce are mai frumos arhi
tectura populară din Gorj. Alte 14 
case asemănătoare se află în con
strucție. i

Pentru ca totul să meargă bine 
si repede, primăria a depistat toți 
meseriașii de pe teritoriul comu
nei si i-a reunit în două unități, 
care cuprind între 50 si 80 de oameni, 
număr suficient pentru a corespunde 
cerințelor locuitorilor, cît si sarcini
lor de investiții ale comunei. De ase
menea, pentru a-i ajuta pe săteni 
să-si procure pe plan local unele 
materiale de construcții, consiliul 
popular a luat măsuri de amenajare 
a unor mici unități prelucrătoare : 
varnițe si -balastiere.

în județul Gorj pot fi întîlni- 
te si alte localități unde preve
derile legii sistematizării sint apli
cate întocmai. în comuna Drăgutești, 
de pildă, s-au eliberat de la începutul 
anului 1975 si pînă acum 149 de auto
rizații pentru locuințe cu parter și 
etaj, din care majoritatea au si fost 
construite. Tot în această comună se 
află în execuție importante lucrări de 
alimentare cu apă si energie termi
că, de canalizare. Preocupări stărui
toare pentru aplicarea legii au și 
consiliile populare din comunele Po- 
lovraci, Stejerei, Căpreni, Logrești, 
Plopșoru, Tințăreni si altele unde, 
pe lingă executarea de către cetățe
nii înșiși a unor construcții — in 
conformitate cu normele de sistema
tizare — există, ca si la Tismana, o

Ce ar învăța primarii 
din Gorj 

dacă s-ar organiza 
un schimb 

de experiență 
în comuna Tismana

Campania electorală constituie, în 
același timp, un foarte bun prilej 
de perfecționare a modalităților de 
participare directă a fiecărui cetă
țean la analiza modului in care se 
îndeplinesc in fiecare localitate ho- 
tăririle partidului ș! statului. în care 
se aplică legiie țării, a modului în 
care se traduc în viață sarcinile pri
vind dezvoltarea economică și socia
lă a orașelor și comunelor. Analiza 
amănunțită, în spirit critic și auto

critic deschis, constructiv, a tuturor 
problemelor trebuie să determine 
creșterea răspunderii civice a fiecă
rui cetățean în calitatea lui de par
ticipant cu drepturi egale atît la gă
sirea soluțiilor, cit și la înfăptuirea 
programelor care vor rezulta din a- 
ceastă amplă dezbatere politico-gos- 
podărească. Tocmai de aceea este 
necesar să se asigure pretutindeni 
cadrul cel mai larg și cel mai adec
vat unui dialog deschis. în care să 
se simtă angajat cu ideile, cu pro
punerile și cu decizia de a pune u- 
mărul la înfăptuirea lor. fiecare ce
tățean al tării. învățămintele, pro
punerile concrete, angajamentele ce 
vor rezulta din aci t amplu dialog 
trebuie să constituie pentru viitoa
rele organe locale ale puterii de stat 
un vast și concret program de lucru, 
de perfecționare continuă a legătu
rii cu masele. Pentru că, așa cum 
sublinia secretarul general al parti

grijă deosebită pentru valorificarea 
tradițiilor arhitecturii populare, pen
tru ca modernizarea satelor să se 
facă fără a altera cu nimic specifi
cul local, ci, dimpotrivă, pentru valo
rificarea lui din plin. Există, de ase
menea, preocupare pentru accelerarea 
ritmului de regrupare a locuințelor 
spre centrele civice, de concentrare 
a dotărilor edilitar-gospodărești in 
aceste zone, de efectuare a unor lu
crări de alimentare cu apă si termo- 
ficare, pentru a asigură intr-un nu
măr tot mai mare de localități rura
le condiții de viată apropiate de cele 
existente în oraș. Astfel, in actualul 
cincinal, în afară de construirea in 
comunele Gorjului a peste 1 150 de 
apartamente, se vor maj înălța 350 
de săli de clasă, circa 1 000 de locuri 
în creșe si grădinițe, 22 dispensare 
umane, lucrări de alirpentare cu apă 
în 16 comune, de termoficăre în 15, 
de canalizare în 10 comune si altele.

Trebuie să spunem insă că, alături 
de aceste rezultate bune, există in 

județul Gorj și 
comune în care 
aplicarea Legii 
sistematizării tre
nează sau in care 
se semnalează a- 
bateri de la pre
vederile ei, mai 
ales in ce pri
vește respectarea 
regimului de înăl
țime. Deși au 
trecut trei ani de 
la adoptarea le
gii, în comune ca 

Telești, Cîlnlc, Brădiceni, Arcani ș.a. 
nu s-a înălțat incă nici o casă cu 
parter si etaj. Atit în aceste comu
ne, cit si in altele, autorizațiile de 
construcții s-au eliberat, dar solici
tanta fie că „evită" o Vreme con
strucția etajului, fie că inaltă case 
după sistemul vechi.

Stăm de vorbă, de pildă, In comu
na Baia de Fier — o comună cu po
sibilități identice cu cele din Tisma
na — cu Haralambie Roșianu. Omul 
a început construcția casei în 1975, a 
primit autorizație pentru o casă cu 
parter si etaj, dar pe parcursul exe
cuției a terminat casa fără... etaj. 
„Cit v-a costat construcția locuinței?"
— îl Întrebăm. Aflînd răspunsul, in
ginerul C. Bădescu, șeful secției sis
tematizare a consiliului popular ju
dețean, îi spune că putea — cu a- 
ceeasi sumă — să construiască șl 
etajul, și să albă o casă și mai încă
pătoare, „E foarte greu să-i convin
gem pe oameni — Încearcă »ă ne 
explice primarul comunei — să Înal
țe case cu parter sl etaj. Invocă tot 
felul de motive. Ba că asemenea case 
sînt mai scumpe, ba că n-au văzut 
nici în altă parte. Ca să fiu sincer, 
nici eu, ca primar, n-am văzut în 
satele vecine cum arată o casă cu 
parter si etaj".

E rău că primarul n-a văzut prin 
vecini asemenea case, dar e sl mai 
rău, e nepermis, că legea se aplică 
cu... jumătăți de măsură. E adevărat
— si aici sintem întru totul de acord 
cu primarul din Baia de Fier — se 
simte nevoia unei „experiențe pe 
viu", care să ajute la infringerea 
unei mentalități înrădăcinate în 
decursul anilor, atit in rindul cetățe
nilor, cit si al primarilor înșiși. Iarx. 
această experiență, așa cum am vă
zut. nu trebuie căutată prea departe. 
Ea există chiar în județul Gorj, și 
poate constitui un puternic argument 
de convingere pentru oricine, ceea ce 
face necesară valorificarea ei mai 
bine decit s-a făcut pînă acum.

dului, forța consiliilor populare, 
eficienta muncii lor depind de întă
rirea continuă a legăturilor cu ma
sele populare, de consultare largă a 
acestora, de capacitatea lor de a sti
mula elanul constructiv și inițiativă 
oamenilor muncii, de a le folosi în 
slujba dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei localități.

Fără îndoială, alegerile de la 20 
noiembrie vor constitui o nouă și 
puternică manifestare a răspunderi
lor civice, a participării maselor 
largi populare la conducerea întregii 
vieți economico-sociale, o afirmare, 
prin fapte, a democrației orinduini 
noastre socialiste. Campania electo
rală va constitui un prilej pentru re
liefarea sarcinilor imediate, concrete, 
care decurg pentru întreprinderea, in
stituția, localitatea și județul respec
tiv din ansamblul preocupărilor între
gului nostru popor. O asemenea ori
entare va ajuta consiliile populare, 
candidații Frontului Unității Socia
liste să asigure din prima zi a cam
paniei electorale un caracter de lu
cru, de raportare permanentă a în
tregii activități la sarcinile imediate 
și de' perspectivă stabilite de condu
cerea partidului pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, pentru prosperitatea patriei, 
pentru fericirea și bunăstarea între
gului popor. Prin votul acordat can
didaților Frontului Unității Socialis
te, la 20 noiembrie, poporul nostru 
își va exprima întreaga sa adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, voința 
nestrămutată de a face totul pentru 
a traduce în viață Programul parti
dului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.
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W in față ■■ ANGAJAMENTELE - FAPTELE
15 ianuarie 1977. Este dată publicității Chemarea Ia întrecere adre

sată de organizația județeană de partid Cluj către toate organizațiile 
județene de partid. Aga a l'ost declanșată marea competiție a muncii 
pentru depășirea sarcinilor de plan pe anul 1977 — anul unor eve
nimente politice deosebite în viata tării, anul aniversării centenaru
lui Independentei de stat si a 30 de ani de la proclamarea republicii, 
anul in care are loc Conferința Națională a partidului. Chemarea clu
jenilor cuprinde obiective precise la principalii indicatori ai activi
tății din industrie, construcții, transporturi si circulația mărfurilor ; 
obiective mobilizatoare, conturate in urma consultării sutelor de co
lective de oameni ai muncii din aceste sectoare, obiective la a căror 
înfăptuire s-a trecut imediat.

Iată, redate succint, sub forma unui tabel, fată In fată, angaja
mentele si rezultatele obținute în trei trimestre ale anului 1977 :

Indicatorul Angajamentul anual Realizări 
pe 9 luni

Producția globală indus
trială

z-

Inițial : 
600 milioane 

Reînnoit : 
1 200 mii. lei

1 098 mii. lei

Productivitatea muncii 
(peste plan) 2,5 la sută 4 la sută
Export (peste plan) 1,5 la sută 2,7 la sută
Economii prin reducerea 
cheltuielilor materiale de 
producție 15 mii. lei 46 mii. lei
Planul de investiții 6,1 la sută peste 

plan

Cîteva precizări...
Acestea sînt faptele. Fapte care pun 

In lumină o dată mai mult maturi
tatea și competenta cu care orga
nizațiile de partid știu să mobilizeze 
pe comuniști, pe toți oamenii muncii 
la realizarea angajamentului patrio
tic, atît de mobilizator, asumat in 
fața conducerii partidului, a întregu
lui popor.

Dincolo de aceste date se cuvin a 
fi prezentate cîteva explicații de de
taliu menite să lămurească amploa
rea eforturilor deosebite pe care clu
jenii — situați în ultimii doi ani pe 
primul loc in întrecerea socialistă 
— le depun în acest an:

• Practic, la sfirșitul lunii sep
tembrie angajamentul asumat inițial 
în întrecere a fost depășit aproape 
de două ori, iar cel reînnoit a fost 
realizat in proporție de 93 Ia sută; 
ca urmare, planul producției globa
le pe trei trimestre a fost depășit 
cu 6.2 Ia sută, in septembrie atin- 
gindu-se un adevărat record la 
acest indicator — peste prevede
rile planului 8,3 la sută!;

Amplă mobilizare de forțe, din zori și pînă-n seară, la

STRINGEREA, TRANSPORTUL
SI DEPOZITAREA ROADELOR TOAMNEI

Un exemplu de bunâ organizare a muncii: La C.A.P. Pietroasele, județul 
Buzău, recoltarea porumbului, transportul producției și eliberarea terenului 

de coceni se execută concomitent Foto: Iile Pândele

LA CULESUL PORUMBULUI
Concret ce înseamnă
„a organiza“ recoltarea

eforturi stă-

Măsurile organizatorice adoptate de 
comandamentul județean au avut e- 
fecte pozitive in realizarea unei vi
teze zilnice la recoltarea porumbu
lui superioară prevederilor inițiale. 
Ca urmare, oină ieri, pe ansamblul 
județului au fost recoltate 30 000 hec
tare din cele 75 000 aflate în cultu
ră. în cursul acestei săptămini. da
torită eliberării forței de muncă de 
la culesul strugurilor, care este pe 
terminate în, multe unităti agricole, 
recoltarea porumbului se va inten
sifica si mai mult.

Cu prilejul unui raid-anchetă întreprins in mai multe uni
tăți agricole am consemnat --------
multe acțiuni ' ' "
care <’ 
rele buzoiene 
satelor depun 
vuitoare pentru recoltarea și 
depozitarea porumbului, eli
berarea terenului, pentru insămîn- 
țarea cerealelor păioase.

Unitățile consiliului intercoopera- 
tist Posta Cîlnău au recoltat porum
bul Pe 41 la sută din suprafața cul
tivată. Din cauza unor furtuni pu
ternice plantele au fost culcate, fâ- 
cind imposibilă folosirea miiloacelor 
mecanice. De aceea. în fiecare coo
perativă. comandamentele locale au 
adoptat măsuri energice pentru cu
lesul manual al stiuletilor. Specia
liștii stabilesc in raport de olanul de 
insămintări parcelele care trebuie 
recoltate cu prioritate.

— Organizînd temeinic munca, for
mațiile de lucru desfășoară o acti
vitate ritmică, folosesc din plin fie
care oră. fiecare zi — ne spunea 
Constantin Radoslav, șeful comanda
mentului comunal din Zărnești. In 
cooperativa agricolă de la noi viteza' 
zilnică de recoltare la porumb a fost 
stabilită la 45 hectare. Prin parti
ciparea tuturor locuitorilor din sat la 
recoltat. în ultimele zile ritmul pre
văzut a fost depășit cu 5—6 hec
tare. Peste 2—3 zile ritmul de re
coltare a porumbului va creste ia 
peste 80 hectare, deoarece încheind

acțiuni și inițiative,
dovedesc că pe ogoa- r> | |7 A I | 
buzoiene toți locuitorii DUuMU

• Producția globală Industrială 
obținută peste plan se concretizează 
în produse fizice necesare atit 
pieței interne, cit si exportului : 
laminate din otel (angajament 
anual — 4 000 tone, depășiri de plan 
pe 9 luni — 12 752 tone), electrozi 
siderurgici (180 tone; 1 395); elec- 
trocorindon (300 tone; 472 tone), 
produse din ceramică fină (85 tone; 
308 tone), celuloză, medicamente, 
ciment, izolatori electroceramici 
etc.;
• Circa 90 la sută din sporul de 
producție din acest an a fost ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii: pe șantierele de 
construcții industriale planul pro
ductivității muncii a fost depășit 
cu 7 Ia sută:

• Constructorii au dat in func
țiune peste 60 de obiective din 
care 35 înainte de termenele pre
văzute în plan. La rîndul lor, 
constructorii de locuințe clujeni au 
dat in folosință 740 de aparta
mente peste plan;

• Pe panoul de onoare al frun
tașilor figurează numele unor pres

culesul strugurilor, cei 150 coopera
tori care lucrează la vie vor fi con
centrați la culesul norumbului.

De
acest 
putut
rarea ... ... .. . __ ___
zile la cooperativa Zămești. La ora 
5 dimineața 250 de cooperatori din 
4 ferme au plecat spre tarlaba 
„Punctul zootehnic", unde aveau de 
recoltat, porumb oe o suprafață de 
45 hectare. Tot acolo a fost repar
tizată o formație compusă din 20 an
gajați

buna organizare a muncii în 
consiliu intercooperatist ne-am 

convinge urmărind desfăsu- 
activitătii de-a lungul unei

ai coonerativei si 70 de e- 
levi. La ora 6 s-a intrat in 
lan. Alte două formații de 
cooperatori tăiau cocenii și 
ii încărcau în căruțe, elibe- 
rind terenul pentru a fi arat, 
în aceeași zi, angajații coo
perativei de consum și con
siliului popular, împreună 

cu 30 de elevi au lucrat la elibera
rea terenului de coceni pe altă par
celă deja recoltată.

La cooperativele agricole Smeeni și Udați, din cadrul consiliului coo- 
Deratist Smeeni. recoltarea porumbu- 
lui se face mecanizat si manual. în 
fiecare din cele două unităti lucrea
ză cite două combine C-12. care-si 
depășesc zilnic norma de lucru cu 
1.5—2 ha. După cum ne relata Ște
fan Badea, ingineral-șef al consiliu
lui int.ercoonerat.ist. ritmul prevăzut 
a putut fi depășit ca urmare a or
ganizării temeinice a muncii, elimi
nării denlasărilor in gol a combine
lor. descărcarea buncărelor făcîn- 
du-se din mers.

Sînt numai cîteva exemple care 
dovedesc că printr-o temeinică orga
nizare a muncii, folosirea tuturor 
forțelor umane si mecanice, ritmul 
de recoltare a porumbului poate fi 
zilnic depășit substantial. Sint ex
periențe valoroase care DOt si tre
buie să fie generalizate în toate uni
tățile agricole din județul Buzău.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteii" 

tigioase colective de întreDrinderi, cum sint „Carbochim", întreprin
derea de tricotaje „Someșul", în
treprinderea mecanică ..16 Februarie", întreprinderea de produse 
cosmetice „Farmec", întreprinde
rea de cazane mici și arzătoare 
din municipiul CIuj-Napoca, în
treprinderea chimică, Combinatul 
de lianți și materiale refractare și 
întreprinderea de sticlărie din 
Turda. întreprinderea „11 Iunie" 
din Dej, Trustul de construcții in
dustriale și Trustul județean de 
construcții.

...Și cîteva explicații
în ce ne privește, nu vom stărui 

asupra sutelor de măsuri tehnice și 
organizatorice luate în întreprinderi 
și pe șantiere, ci asupra stilului și 
metodelor de muncă folosite la nive
lul județului pentru a coordona și 
urmări sistematic, pas cu pas, intre- 
cerea.

SARCINI PRECISE, RĂSPUN
DERE CONCRETA, CONTROL 
RIGUROS. Da, se poate spune că 
una din explicațiile bunelor rezul
tate în întrecere rezidă tocmai în 
înțelegerea practică a acestei corela
ții dintre sarcini, răspundere și con
trol. Am participat în iarnă la o o- 
bișnuită analiză decadală a realiză
rii planului la export. Se încheiase 
decada a doua a lunii ianuarie și 
rezultatele nu erau deloc mulțumi
toare. Au fost prezențl la această a- 
naliză directorii și secretarii de 
partid din Întreprinderi, activiști de 
partid, inclusiv primul secretar al 
județului, reprezentanți ai ministere
lor și organelor centrale. Fiecare în
treprindere „cu probleme" a fost a- 
nalizată cu răbdare; s-au conturat 
problemele și soluțiile; s-au fixat 
termene și răspunderi precise. în cel 
mai scurt timp lucrurile s-au în
dreptat. Planul la export a fost rea
lizat sistematic. Pe nouă luni depăși
rea sarcinilor la export a atins 2.7 
la sută, față de 1,5 la sută cit 
prevede angajamentul. Da, planul a 
fost realizat, dar analizele deeadale 
continuă să se țină sistematic. Pro
blemele care apar se soluționează, 
astfel, cu maximă operativitate. După 
cum operativ se asigură și controlul 
îndeplinirii sarcinilor, evitîndu-se a- 
glomerarea neajunsurilor. Tot deca
dal, pe grupe de întreprinderi (in 
funcție de profilul fabricației), este 
analizat și planul producției fizice. 
Se intervine prompt și eficient pen
tru a preveni restanțele nu numai 
față de plan, ci și față de angaja
mente. De fapt, cind ii auzi pe 
clujeni vorbind de plan, automat ei

La I.A.S. Valea Călugărească, județul Prahova, in podgorii se muncește 
de zor, ca in această săptămină să se încheie culesul strugurilor

Foto : N. Buică

LA CULESUL STRUGURILOR 
Bunii gospodari asigură constant 

un ritm intens de lucru
în podgoriile județului Vaslui re

coltarea strugurilor este în toi. Multe 
din unitățile producătoare, cum sint 
cele din consiliile intercooperatiste 
Fălciu, Grivița, Grumezoaia, Murgeni, 
Suletea, Tutova, I.A.S. Ilusi si altele, 
au rezultate superioare mediei pe 
județ, tocmai datorită bunei organi
zări a muncii, Îndeplinirii și depăși
rii zi de zi a graficelor de recoltare 
și finalizării sarcinilor săptăminale 
trasate de comandamentul județean.

O experiență bună s-a ciștigat in 
podgoriile întreprinderii agricole de 
stat din Huși, unde pină acum cu
lesul strugurilor s-a realizat 
pe mai mult de 80 la sută 
din cele 1 200 hectare de 
vie. „Aș dori să evidențiez 
în mod deosebit, ne - spunea 
irig, loan Neamțu, directo
rul întreprinderii, sprijinul 
primit din partea tineretu
lui — circa 2 500 elevi, studenți 
ieșeni, angajați din întreprinderi și 
instituții din orașul Huși. La trei 
ferme deja am încheiat recolta
tul. Acum, am deplasat forțele la 
fermele unde mai avem de lucru. 
Concentrind forțele ne mai trebuie 
cel mult 3—4 zile să încheiem in 
întregime culesul viilor". în condi
țiile timpului nefavorabil din aces
te zile, și la cooperativa agricolă Cos- 
tești se acordă o atenție deosebită 
recoltării strugurilor. „Acum, ploaia 
ne pune noi probleme — ne spune 
Gh. Cristea. președintele cooperati
vei. Iată de ce. au fost mobilizate 
toate forțele, și oamenii au înțeles 
că trebuie să lucrăm în orice con
diții. astfel ca săptămină aceasta ori
cum să stringem tot ce a mai rămas 
în vie".

Intrucit această săptămină a înce
put cu timp nefavorabil, se impun 
măsuri energice pentru intensifica
rea ritmului de lucru și în unitățile 
agricole din consiliile intercoopera
tiste Pungești. Codăești. Zăpodeni, 
Zorleni, Vaslui, Roșiești, unde nici în 
săptămină trecută, cind vremea a 

VASLUI

includ în calcul și angajamentul, 
încă o subliniere: membri ai. comi
tetului județean de partid sint re
partizați pe unități economice și 
participă direct, împreună cu colec
tivele respective la găsirea celor mai 
bune căi de soluționare a probleme
lor ivite.

CUM SE FIXEAZĂ OBIECTI
VELE MOBILIZATOARE. Viața a 
confirmat că întrecerea este cu a- 
devărat mobilizatoare, stirnește in
teresul oamenilor muncii atunci cind 
este orientată spre obiective măsu
rabile, determinate din punctul de 
vedere cantitativ și ealitativ. în 

CLUJUL, care a lansat chemarea la întrecere 
către toate organizațiile județene de partid, 

isi respectă cuvintul:
A DEPĂȘIT PLANUL LA TOTI INDICATORII
acest sens, tn întreprinderile clujene 
s-au născut o serie de inițiative 
locale menite să asigure mai buna 
folosire a timpului de lucru, a ma
șinilor și utilajelor, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime și a ma
terialelor. Fiind însă greu ca o ini
țiativă sau alta să fie generalizată, 
s-a stabilit ca deviză generală în 
întrecere: „Azi mai mult și mai bine 
decît ieri, mîine mai mult și mai 
bine decît azi". O deviză care ex
primă ne.obosita căutare pentru a 
ridica rezultatele cantitative și ca
litative ale muncii la cote tot mai 
înalte. Avind ca obiectiv fundamen
tal al întrecerii realizarea unui pro
gres sistematic de Ia o zi la alia, 
întreprinderile reușesc să îmbine ar
monios activitatea curentă cu cea de 
perspectivă, să asigure condițiile 
pentru buna desfășurare a produc
ției. Menționăm, pentru ilustrare, 
faptul că în industria județului pro
ducția medie zilnică a crescut con
tinuu în acest an, ajungind in sep
tembrie să fie cu circa 20 la sută 
mai mare decît in ianuarie. Eloc
ventă este, de asemenea, și evolu
ția, de la o lună la alta, a indicelui 
de utilizare a mașinilor-unelte, pe 
ansamblul județului: Ianuarie — 
80,3 Ia sută, februarie — 81,2 Ia sută.

fost frumoasă, nu s-au realizat sar
cinile planificate.

Există diferențe mari în ce privește 
ritmul de recoltare chiar intre uni
tăți vecine, care dispun de aceleași 
condiții de muncă. în timp ce la coo
perativa agricolă Muntenii de Sus se 
respectă riguros graficul de recolta
re, la cooperativa agricolă Tanacu, 
din aceeași comună, culesul strugu
rilor este mult rămas in urmă. „Tre
buie să recunoaștem — a început să 
ne explice primarul comunei, to
varășul Ion Paiu — că membrii co
mandamentului comunal nu au ur

mărit sistematic ca în cele 
două cooperative, vecine re
coltarea strugurilor să se 
desfășoare cu , aceeași in
tensitate. Ținind seama de 
vremea nefavorabilă, am re
actualizat programul de lucru 
pentru a imprima un ritm 

înalt la culesul strugurilor și la coo
perativa agricolă Tanacu. în acest 
scop, in vie au fost concentrate și 
brigăzile de Ia alte lucrări mai pu
țin urgente. Concret, am dublat forța 
de muncă". Este o măsură binevenită, 
dar care trebuia luată din timp și 
nu acum, in ceasul al doisprezecelea.

Dar nu numai la Tanacu se impune 
ca eforturile să fie mult mai mari 
decit pină acum. Comandamentul ju
dețean a stabilit ca strinsul strugu
rilor să se încheie pe 10—11 octom
brie. Acest termen însă, după cum o 
dovedește experiența unităților agri
cole fruntașe, poate și trebuie să fie 
scurtat. Aceasta deoarece din cauza 
ploilor există pericolul apariției mu
cegaiului și. evident, diminuării pro
ducției. în plus, capacitatea de prelu
crare a centrelor de vinificare din 
județ — peste 400 vagoane pe zi — 
permite grăbirea recoltării.

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul „Scînteii" 

mai — 85,t la sută, iunie — 86,6 la 
sută, august — 87.1 Ia sută.

..Azi mai mult și mai bine decît- 
ieri, mîine mai mult și mai bine 
decît azi" este o deviză ce a coborit 
din sfera propagandei, pătrunzind in 
conștiința comuniștilor, a oamenilor 
muncii, care prin tot ce fac, prin 
munca și priceperea lor dovedesc 
deopotrivă seriozitate și perseve
rență în onorarea ei prin fapte.

ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE 
— FRUNTAȘII ȘI REZULTATE
LE LOR. în ultimii ani, aici, in 
județul Cluj, s-a impămintenit prac
tica de a informa, periodic, opinia 

publică despre mersul întrecerii, 
despre principalele realizări. Este și 
firesc să fie așa, ne-am gindit 
văzind concret cum se realizează 
această informare. Firesc pentru 
clujeni, dar nefiresc pentru alte 
județe care parcă vor să păstreze 
„in secret" evoluția întrecerii. La 
fiecare sfîrșlt de lună presa locală 
clujeană publică un original „clasa
ment" al întreprinderilor. în func
ție de procentul de depășire a pla
nului în perioada scursă de Ia în
ceputul anului. Poate părea un lucru 
neînsemnat, dar apariția în ziar a 
acestui „clasament." produce frămin- 
tări in fiecare colectiv. Cei aflați in 
frunte se străduiesc să-și mențină 
pozițiile ocupate, iar cei din partea 
inferioară a „clasamentului" depun 
eforturi pentru îmbunătățirea situa
ției lor. Cum arată ultimul clasa
ment, publicat marți, 4 octombrie 
a.c., în ziarul „Făclia"? 1) întreprin
derea „Electrocentrale" — depășirea 
planului pe 9 luni cu 28,2 la sută; 
2) I.N.C. Iclod — 125,2 la sută; 3) în
treprinderea de rețele electrice — 
123,9 la sută.' Pe ultimele locuri se 
situează întreprinderea de produse din ceramică fină — 101 la sută; în
treprinderea de morarit și panifica
ție— 100,7 la sută; întreprinderea de

CONTRASTE
Povestea capacului obez

Ca atîtea șl atîtea 
produse și banalul, dar 
foarte utilul capac de 
fontă, care acoperă 
căminele de apă, a su
ferit modernizări ; a 
devenit mai funcțional, 
'iar prețul de vinzare 
mai ieftin cu 40—60 
la sută. Avantajul cel 
mai mare constă insă 
în faptul că, la nivelul 
tării, se economisește 
— așa cum arată cal
culele — nu mai puțin 
de 12 000 tone fontă. 
S-a omologat pro
dusul sub standardul 
de stat nr. 2 308 din 
1974, interzieîndu-se 
astfel fabricarea ve
chiului capac obez, 
întreprinderea „Flacă
ra" din Ploiești și-a 
adaptat imediat teh
nologiile,. de fabricație 
la noile condiții de 
producție, aducind in 
acest sens și utilaje 
moderne din import. 
Are in prezent o ca
pacitate anuală de cir
ca 14 000 de rame și 
capace in toate game

/. M. f. H„ fostă I. P. T. M. A., 

fostă I. M. A. I. A., fostă U. F. R. M. A....
în ultimii 17 ani, o 

Întreprindere gălă- 
țeanâ. cu un colectiv 
de altfel foarte harnic, 
și-a schimbat de 6 ori 
denumirea ; uzina de 
reparații, uzina de fa
bricații si reparații 
pentru mașini agrico
le, uzina mecanică 
pentru agricultură și 
industrie alimentară, 
întreprinderea meca
nică pentru agricultu
ră si industrie alimen
tară. întreprinderea 
pentru piese de trac
toare si mașini agri
cole — devenind, de 
curind. întreprinderea 
mecanică de echipa
ment hidraulic.

Uite camionul... nu-i camionul!
Ne aflăm în. plină 

campanie de recoltare 
a porumbului, florii- 
soarelui. sfeclei de za
hăr. a legumelor, stru
gurilor și fructelor. E- 
xistă, așadar, un mare 
volum de produse ce 
trebuie să fie trans
portate și depozitate 
cit mai repede. în uni
tățile agricole din ju
dețul Olt volumul de 
transporturi este de a- 
proape 4 milioane de 
tone de produse agri
cole. Pe lingă mijloa
cele cooperativelor a- 
gricole și ale trustului 
județean al S.M.A. au 
fost repartizate și alte 
mijloace de .Ia între
prinderea județeană de 
transporturi auto, cu o 
capacitate de 7 356 
tone pe zi. Aceste mij

le, dar nu folosește 
decit jumătate din po
sibilitățile de fabrica
ție. De ce ? Pentru că 
o serie de unități ale 
industriei locale (re
cent preluate de în
treprinderi republica
ne) ca, de pildă, cele 
din Pogoanele — Bu
zău. din Tincăbesti 
— Ilfov, din Sibiu sau 
Lugoj continuă să fa
brice rama și capacul 
amintite dună tipul 
vechi, ignorând stan
dardul de stat in vi
goare. Se risipesc ast
fel mii de tone de fon
tă. Nu se cunoaște 
acest lucru la forurile 
de resort ? Ba da. Iată 
ce ne relatează direc
torul comercial Ste- 
lian Dumitrescu, de 
la întreprinderea „Fla
căra", in acest sens : 
„La data de 28 apri
lie a.c., cu adresele cu 
nr. 6 500 am făcut cu
noscut Institutului ro
mân de standardizare, 
Direcției tehnice din 
Ministerul Aprovizio

Desigur, dezvoltarea 
unor unităti industri
ale. schimbarea profi
lului lor determină 
schimbări corespunză
toare ale denumirilor, 
numai că în cazul de 
fată jocul numelor 
provine doar din do
rința. greu de înțeles, 
de a spune în denumi
rea fabricii tot ceea ce 
se produce acolo, pen
tru cine se produce 
etc., etc., etc. Privitor 
Ia această tendință, 
iată un exemplu tot din 
Galați : întreprinderea 
navală de elice, piese 
turnate din neferoase, 
piese turnate si forja
te din otel. Cam

loace de transport nu 
ajung insă în totalitate 
Ia unitățile agricole, 
nu sint folosite tot
deauna în scopul pre
văzut. Do exemplu, 
in cooperativele agri
cole din cadrul consi
liului intercooperatist 
Alunișu — unde sint 
de transportat pe lin
gă alte produse și 500 
tone de floarea-soare- 
lui — au ajuns numai 
2 mașini in loc de 13, 
cite erau repartizate 
aici, la Potcoava din 
6 numai 1—2 pe zi etc. 
$i lista cu asemenea 
exemple este mult 
mai lungă.

Pe total județ, I.T.A. 
n-a asigurat pină 
acum — și nu e vorba 
de o zi-două, ci de o 
situație care tinde să

confecții „Flacăra" — 100,2 la sută; 
întreprinderea „Feleacul" — 100,2 la 
sut.â.

Iată cum „a fi pe ultimele locuri" 
într-un județ, in care întrecerea so
cialistă este la loc de cinste în
seamnă, de fapt, a avea o depășire 
a planului. Dar nu la nivelul anga
jamentului asumat!

Autodepășirea 
ca stare de spirit

Recent, plenara comitetului jude
țean de partid a analizat rezultate
le/ obținute in întrecerea pe acest 
an. Am ascultat numeroase cadre 
de conducere din întreprinderi, acti
viști de partid care au vorbit despre 
experiența proprie in organizarea 
și urmărirea întrecerii, s-au anga
jat să asigure in continuare, sporuri 
tot mai mari de producție. Ceea ce 
a frapat in această plenară a fost 
faptul că nici Unul dintre partici- 
panții lă discuție nu s-au declarat 
pe deplin satisfăcuți de rezultatele 
obținute, relevînd convingător, con
cret, în spirit autocritic ce neajun
suri mai există, ce trebuie tăcut 
pentru valorificarea tuturor resur
selor. Rezultatul cel mai de preț al 
dezbaterilor din această plenară a 
comitetului județean îl constituie 
tocmai starea de autodepășire care 
s-a conturat cu atita claritate. „Am 
lansat chemarea la întrecere către 
toate organizațiile de partid — a 
spus in încheierea plenarei tovarășul 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R. 
Rezultatele de pină acum sînt bune. 
Dar dispunem încă de un trimestru 
ca să Ie facem și mai bune. Aceasta 
nu este numai o dorință, ci și o 
sarcină de pațtid pentru fiecare or
ganizație, pentru fiecare comunist. 
Muncind mai bine, cu un plus de 
organizare și disciplină, să ne an
gajăm ca în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, noi, cei care am 
lansat chemarea la întrecere, să ne 
onorăm angajamentele asumate și 
suplimentare pe acest an! Avem 
toate condițiile tehnice și, materiale 
— depinde totul deci de munca fie
căruia și a tuturor — să depășim 
substanțial angajamentele, să ne 
situăm, din nou, printre fruntași".

...Și, judecind după rezultatele de 
pină acum, după hotărîrea cu care 
s-a trecut ia înfăptuirea planului 
pe trimestrul IV, cu siguranță, că 
„a fi printre fruntași" înseamnă, de 
fapt, pentru clujeni, a fi pe pri
mul loc!

Viorel SA1AGEAN 
Alex. MUREȘAN

T

nării și Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, pre
cum și Inspectoratu
lui general pentru 
controlul calității pro
duselor încălcarea 
standardelor de stat. 
Văzind că nu se iau 
măsuri, am revenit a- 
supi-a problemei. Spre 
regretul nostru, din 
nou. nimic nu s-a în- 
timplat Iar din infor
mările precise pe care 
le deținem, fabricarea 
produselor in stil 
vechi continuă să se 
practice pe scară lar
gă, făcîndu-se astfel 
o risipă de fontă. în 
plus, noi producem o 
pagubă statului prin 
nefolosirea unor capa
cități de producție 
moderne".

La cele relatate de 
director se impune 
doar o întrebare : de 
ce nimeni nu intervi
ne să stopeze risipa de 
metal, respectîtidu-se 
standardul de stat în 
vigoare ?

Încurcați de posibilita
tea rostirii pe nerăsu
flate a denumirii s-au 
gindit la o prescurta
re care ar fi sunat 
cam așa — INEPTNP- 
TFO. în fața unei noi 
dificultăți s-au gindit 
să mai renunțe la niș
te litere. De aici, pe
ricol de... confuzii, au 
zis unii. Si iar se dis
cută... Semnalăm ca
zul nu atît pentru ha
zul său amărui, cit 
pentru a căuta expli
cația unor .asemenea 
preocupări minore 
cind atitea si atitea 
probleme serioase sint 
de rezolvat.

se permanentizeze — 
aproape 1 000 de tone 
capacitate. Cum s-ar 
spune, I.T.A. Olt s-a 
specializat în... iluzio
nism. făcînd să dispa
ră mijloacele de 
transport. Aplauzele 
le păstrăm însă pentru 
„numărul" următor, 
cind Ie va face să 
apară din nou. Și a- 
ceasta cît mai repede, 
deoarece toată lumea 
așteaptă — pe lingă 
măsuri urgente — și un 
răspuns limpede din 
partea acestei între
prinderi. în fond, este 
vorba de roadele toam
nei, bogăția noastră, 
a' tuturor, și nimănui 
nu-i este permis să se 
joace cu soarta recol
tei.

Aspect de muncă la oțelăria nr. 2 
a întreprinderii de oțeluri aliate din 

Tîrgovlște

Preocupări ale Centrului 
teritorial de calcul 

electronic lași
După cum am fost informați 

de economistul Ioan Adumitre- 
sei, directorul Centrului terito
rial de calcul electronic Iași. în 
ultimii ani peste două treimi 
din capacitatea de calcul a uni
tății a fost contractată cu între
prinderile industriale din Iași 
și celelalte județe din Mol
dova, 80—90 la sută din ca
pacitatea de calcul fiind fo
losită pentru realizarea unor 
aplicații de programare pri
vind lansarea și urmărirea 
producției, încărcarea capacită
ților de producție, utilizarea 
forței de muncă, a resurselor 
materiale etc. Astfel s-au eco
nomisit în anul trecut 351 200 
om-ore proiectare. în acest an 
angajamentul colectivului este 
de două ori mai mare. S-a dez
voltat activitatea de prelucrare 
a 2—4 programe simultan. De 
asemenea, au fost create con
diții de cuplare a calculatoare
lor electronice din dotare cu 
terminale grele și simple, ceea 
ce va a&jgura o măi mare ope
rativitate în furnizarea datelor 
pentru conducerea operativă a 
producției, cit și în cunoașterea 
unor rezultate economico-finan- 
ciare ale întreprinderilor.

în cadrul centrului de calcul 
electronic ieșean s-a constituit 
un colectiv care a acționat pe 
bază de contract, in colaborare 
cu cadrele didactice de la cate
drele de specialitate din invăță- 
mintul superior și specia
liști din întreprinderi pen
tru elaborarea mai multor mo
dele matematice, printre care : 
model matematic pentru optimi
zarea fișierii benzii laminate la 
întreprinderea metalurgică Iași, 
care conduce la o economie de 
1 400 tone metal anual ; modele 
de optimizare a încărcării capa
cităților de producție la între
prinderea de prelucrare a mase
lor plastice, întreprinderea me
talurgică. întreprinderea meca
nică „Nicolina" și altele, care 
au evidențiat posibilitatea de 
punere in valoare de noi rezer
ve interne de sporire a produc
ției globale. Totodată, s-au creat 
condiții de reducere sistematică 
a tarifelor de prelucrare.

O preocupare permanentă e- 
xistă și in domeniul formării 
și specializării cadrelor din uni
tățile de informatică din jude
țele din această parte a țării, 
în prezent, sint in plină desfă
șurare cursuri de specializare 
postuniversitara pentru analiști 
și programatori, operatori mașini 
de facturat-contabilizat, perfo
rare, verificare și controlori 
date. De asemenea, există sta
bilit calendarul cursurilor de 
formare și specializare pină în 
anul 1980, care a fost difuzat 
la toate unitățile economice din 
Moldova. (Manole Corcaci).

Recoltarea 
porumbului 

(Urmare din pag. I)

nă. Această situație a fost analizată 
pe fiecare județ in parte cu prilejul 
unei teleconferințe organizate de Mi
nisterul -Agriculturii, cu care ocazie 
s-au trasat sarcini precise organelor 
agricole județene să ia măsuri ferme 
ca toate utilajele de recoltare meca
nizată a porumbului să fie utilizate 
la întreaga capacitate, atît pentru ur
gentarea recoltării, cit și. pentru eli
berarea forței de. muncă si utilizarea 
ei la acele lucrări care nu pot fi 
executate mecanizat.

Circa 30 la sută din suprafețele 
cultivate cu porumb urmează să fie 
semănate cu griu. Aceasta impune 
ca forțele să fie concentrate cu prio
ritate la recoltarea acestor terenuri, 
pentru a putea f’i eliberate, arate, 
pregătite și semănate în timp optim. 
Totodată, pentru ca nimic din pro
ducția de porumb să nu se piardă, 
este nevoie ca tot ce se recoltează, 
în aceeași zi să se transporte si să se 
depoziteze in cele mai bune condiții. 
Nimic din producție să nu rămînă 
pe cîmp. Acum, cind vremea este in- 
stabilă, iar zilele cu timp frumos 
sint numărate, urgentarea recoltării 
porumbului reprezintă o sarcină de 
mare actualitate, o îndatorire patrio
tică a lucrătorilor din agricultură. 
Organele si organizațiile de partid, 
comandamentele locale, analizind 
modul cum s-a lucrat pină acum, 
trebuie să ia în continuare măsuri 
pentru buna organizare a muncii, mo
bilizarea tuturor forțelor si în mod 
deosebit pentru folosirea tuturor ma
șinilor si utilajelor de recoltare, ast
fel ca sarcinile zilnice obligatorii 
pentru toate formațiile de muncă, 
pentru toți lucrătorii din agricultură 
să fie îndeplinite exemplar.
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Documente ale conștiinței politice
militante a scriitorului român

— Știm, tovarășe profesor, că a- 
veți sub. tipar o masivă culegere de 
texte implicind poziția intelectualită
ții românești in perioada celui de-al 
doilea război mondial, autorii fiind 
în marea majoritate scriitori și zia
riști. Vă rugăm, deci, a ne împărtăși 
citeva din coordonatele acestei carii.

— într-adevăr, la editura „Emines
cu", urmează să apară in curînd un 
volum de circa 600 de pagini intitulat 
Cumpăna cuvintuiui. 1939—1945. Este 
o antologie alcătuită cu concursul 
temeinic al tovarășei Ăntoaneta Tă- 
năsescu. coautoare, ca atare, a lucră
rii, precedată de o amplă introduce
re, cartea năzuind să ofere cititorului 
de astăzi un prilej de a-si îmbogăți 
încă viziunea asupra acelor ani de 
evenimente 
temporană. 
sugerată de 
1975 a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, evocînd, la aniversarea celor 
trei decenii de la victoria Națiuni
lor Unite, uriașa epopee înscrisă de 
popoare in cel de-al doilea război 
mondial si subliniind Îndatorirea de 
a evidenția cu toată claritatea În
tregul efort pe care l-au depus forțe
le înaintate ale omenirii pentru în- 
frîngerea fascismului și apărarea li
bertății. a relevat necesitatea ca, in 
«cest context, să înfățișăm cu toată 
obiectivitatea științifică si contribu
ția forțelor noastre progresiste, de- 
mocratice, a poporului român. „Fără 
Îndoială — a spus secretarul general 
al partidului — că 
a istoriei poporului 
scrise cu litere de 
de singe, bărbăția, 
în acele Împrejurări grele de forțele 
progresiste, de poporul român, în 
frunte cu clasa muncitoare si parti
dul ei comunist. In acele împreju
rări, Partidul Comunist Român s-a 
dovedit a fi la înălțimea misiunii 
sale istorice de continuator demn al 
tradițiilor de luptă pentru libertate 
si neatirnare, pentru progresul po
porului nostru".

Sînt cuvinte constituind un moto 
de profundă semnificație in fruntea 
lucrării a cărei înlănțuire de texte 
este, de altfel, inaugurată cu acel 
document de o profundă însemnă
tate, articolul din „Scinteia", pe ■ 
atunci ilegală, din 15 noiembrie 1938, 
intitulat Nori negri deasupra Româ
niei, in care se demonstra că, după 
Pactul de la Munchen, țara noastră 
e — după expresia • lui Iorga — „o 
tară pîndită", intrînd în planul cri
minal al lui Hitler „de a deveni 
stăpin atotputernic peste o Europă 
îngenuncheată", plan care „înseamnă 
ciopirțirea tării, pierderea indepen
denței ei, sărăcie si robie si prefa
cerea ei in cîmp de război stropit 
cu singe". Și, în continuare, artico
lul sublinia : „Muncitorimea română 
și avangarda ei comunistă stă însă 
de veghe, neclintită in dragostea ei 
de tară si cu curajul ei de luptă [...]. 
Nori grei se string deasupra țării 
noastre. Existenta ei liberă este 
amenințată. . Partidul nostru nu va 
cruța nici o sforțare, nici o jertfă 
pentru a strînge laolaltă muncitori
mea si a porni in fruntea ei la 
unirea tuturor forțelor dornice să 
apere pacea si independenta Româ
niei".

— Așadar, ce rol. ce influență au 
exercitat ideologia și acțiunile Parti
dului Comunist Român in manifes
tarea conștiinței politice a intelec
tualității reprezentată in antologie ?

— în partidul nostru, în jurul său, 
in raza acțiunilor sale, erau inte
lectuali curajoși, precum cei care se 
constituiseră încă din toamna anului 
1933 in Comitetul Național Antifas
cist, apoi, in 1934, în Asociația de 
prietenie cu U.R.S.S. Erau savanți, 
profesori, scriitori, artiști, colabora
tori la numeroasele publicații con
duse de partid, precum „Veac nou", 
„Bluze albastre", „Era nouă" si ati- 
tea altele rînd pe rind suprimate de 
cenzură ; erau intelectuali progre
siști care au continuat să-și afirme

decisive în istoria con- 
Alcătuirea ei ne-a fost 

cuvintarea din 9 Mai

in cartea de aur 
nostru vor fi în- 
foc marile jertfe 
dirzenia dovedite

• Teatrul Național București (sala
mare) : Richard al IH-lea — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Destine — 19.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul — 19
• Teatrul de comedie: 12 oameni 
lurioși — 19,30.

pozițiile antifasciste, pentru apărarea 
democrației, împotriva războiului ce 
se pregătea, demascind primejdia 
pentru unitatea, integritatea si inde
pendența națională. înrîurirea Parti
dului Comunist Roman, acțiunile 
sale de raliere a tuturor forțelor 
interne capabile sau susceptibile a 
se opune politicii trădătoare a fas
cismului și in genere a forțelor 
reacționare — această înriurire s-a 
manifestat in mod vădit ca un fac
tor activ, de sensibilizare a patrio
tismului creator al diferiților expo- 
nenti ai intelectualității noastre.

în cursul acestei perioade, nu
meroase sînt manifestările de con
știință patriotică, antifascistă, de 
luciditate și vigilentă a atâtor in
telectuali ai noștri, antologia reve- 
lînd cronologic, pe lingă documente

afirmării conștiinței politice, mili
tante a intelectualității, așa cum apar 
ele in antologia pe care o alcătuiți.

— Antologia se concentrează, în 
anii 1942—1943, asupra documente
lor de partid, ca expresie a acti
vității de rezistentă si de mobilizare 
patriotică, pentru scoaterea Româ
niei din războiul hitlerist, pentru 
procesul de unitate a forțelor pa
triotice avind ca suprem obiectiv 
salvarea patriei, a ființei naționale. 
Introducerea relevă manifestările 
cele mai importante în această di
recție. nu fără a 
ce se constituie 
activitate literară 
cind, între altele, 
■Blaga din revista 
rînd la Sibiu, și, de asemenea, cele 
din săptăminalul „Vremea" în care,

prin care se cere 
României din războiul 

document în care intelec- 
noastră, in ceea ce avea

înregistra si ceea 
în acest timp ca 
si artistică, mar- 
textele lui Lucian 
.,Saeculum“,| apă-

Despre antologia „CUMPĂNA CUVÎNTULUI“
Convorbire cu George IVAȘCU

HL

de partid semnificative, o serie în
treagă de articole ale cărturărimii 
noastre. Astfel, în cursul anului 1939, 
pe lingă articole ale lui Mihail Sado
veanu, Zaharia Stancu, Demostene 
Botez, G. Câlinescu, T. Teodorescu- 
Braniște, Ion Pas. Geo Bogza, 
M. Beniuc, Mircea Grigorescu, 
G. Macovescu, antologia redă o bună 
parte din acele atât de vibrante ma
nifestări, scrise intr-un stil atit de 
pregnant, prin conciziunea lor a- 
proape aforistică, ale lui N. Iorga, 
care — cu uriașul lui prestigiu de 
istoric si cu verbu-i inflăcărat — zi 
de zi, în „Neamul românesc" isi ex
primă îngrijorarea pentru soarta 
Europei, a păcii in lume, pentru 
destinul patriei noastre : „E inșii 
cineva care n-a vorbit încă — scrie 
marele savant E poporul însuși,
cărui moștenire c adusă inainte. El 
are un grai special, care nu intră 
nici in diplomația specialiștilor, nici 
în războiul statelor".

Momentul atit de zguduitor al 
ciopirțirii Transilvaniei, reflectat in 
manifestele de protest ale partidului, 
a fost exprimat intens in presa 
legală. în „Azi", cu data de 1 sep
tembrie 1940, un Zaharia Stancu, de 
pildă, scria : „Noi, românii, nu avem 
sub stăpînirea noastră decit pămînt 
românesc... Ardealul este românesc 
și trebuie să rămînă românesc". Sau 
în „Universul"? din 4 septembrie 
1940, poetul Emil Isac își încheia 
astfel articolul : „Ardealul își iu
bește mama și nu vrea o alta vitre
gă. căci nu vrem să fim decit copiii 
mamei noastre si părinții străini nu 
ne vor îndulci niciodată".

După eșecul rebeliunii legiona
re din ianuarie 1941, după atenua
rea, astfel. într-o oarecare măsură, 
a regimului de teroare, căruia îi 
căzuse victimă insuși N. Iorga. Cum
păna cuvîntului va putea înregistra 
din acele licăriri ale conștiinței pa- . 
triotice în presa noastră, precum 
aceea a lui Liviu Rebreanu, sau 
Pompiliu Constantinescu. care avea 
să-și intituleze, semnificativ, arti
colul din săptăminalul „Vremea" : 
Unitatea in spirit. La aniversarea a 
75 de ani de la întemeierea Acade- 

,miei Române, „Vremea" avea să în
registreze ședința în care tot ce 
avea mai prestigios intelectualitatea 
noastră avea să sublinieze că nobila 
instituție de cultură „a însemnat un 
simbol scump pentru românime: 
unirea sufletească, prevestitoare a 
celei reale".

în același an — 1941 — apărea 
Istoria literaturii române de la ori
gini pînă în prezent de G. Câlinescu. 
monument profund semnificativ 
prin conținutul său patriotic. prin 
momentul în care apare, nrin forța 
cu care realizează grandioasa re
facere in spirit a unității patriei.

— Să încercăm a trece în revistă 
și alte momente și semnificații ale

începlnd din 1913, colaborează tot 
mai regulat Iorgu Iordan, G. Căli
nescu, Al. Philippide, pe lingă Pom
piliu Constantinescu, G. Macovescu, 
Gh. Dinu, M. R. Paraschivescu. Geo 
Dumitrescu, Ion Caraion — colabo
rările prestigioase inmulțindu-se apoi 
prin cele ale lui M. Sadoveanu. Gala 
Galaction, Camil Petrescu, Blaga, 
Lovinescu si alții, la un moment dat 
inaugurîndu-și colaborarea cu o ta
bletă săptămînală — Tudor Arghezi...

— Acum apare celebrul „Baroa
ne !“ de Tudor Arghezi...

— într-adevăr, 
în septembrie 
Bucureștiului", 
colaborări la 
fiind trimis în 
unde se mai aflau, de altfel. M. Ha
lea sau Zaharia Stancu (acesta după 
ce reușise să publice vreo 10 numere 
din. „Revista Română")...

începînd cu anul 1943, apăruse, 
sub conducerea si organizarea direc
tă a partidului. „România liberă" — 
organ al Uniunii Patrioților. în re
dacția, clandestină, a acesteia aveau 
să lucreze rind pe rind echipe din 
care au făcut parte Gh. Vlădescu- 
Răcoasa. Ilie Zaharia, Mircea Nădej- . 
de, G. Macovescu. Gh. Dinu. Al. Ta- 
lex. Al. Graur, Petre losif. ca și 
cătuitorul actualei Cumpeni a 
viatului...

— Cu „România liberă" și alte 
tivități de presă ale partidului ne a- 
propiem de momentul decisiv : 23 
August 1944...

— Acțiunea Partidului Comunist 
Român de catalizator al forțelor pa
triotice ia proporții, eficiența înrîu- 
ririi asupra intelectualității devenind 
cu atit mai pregnantă. Antologia 
noastră înregistrează astfel Memoriul 
universitarilor, din martie 1944, că-

pamfletul apărut 
1943 in „Informația 

pune capăt acestei 
„Vremea", autorul 

lagărul de la Tg. Jiu,

tre Antonescu, 
scoaterea 
hitlerist, 
tualitatea 
ea mai reprezentativ, tine să-și afir
me adeziunea la marele act patrio
tic, de salvare națională, izbutit da
torită inițiativei si acțiunii Partidu
lui Comunist Român, izbutind să 
realizeze unitatea tuturor forțelor 
patriotice pentru acest nobil scop. 
Antologia cuprinde, în continuare, 
pe lingă documente de partid,, arti
cole a numeroși artiști, scriitori, sa
vanți, oameni de știință, personali
tăți proeminente — articole mili
tante, dovedind înaltul patriotism al 
intelectualității, înțelegerea misiunii 
ei de a fi alături de cele mai îna
intate forte sociale, in slujba po
porului. a viitorului său.

Se știe că după Eliberare, reapare 
„Scinteia", apar apoi ziare ca „Li
bertatea", „Tribuna poporului" (a- 
ceasta continuînd „Ecoul", ziar ce, 
apăruse chiar în primăvara anului 
1,944, sub înrîurirea unui grup de 
ziariști comuniști), „Victoria". „Jur
nalul de dimineață". Toți marii noș
tri scriitori, Sadoveanu, Arghezi, 
Philippide, Călinescu, N. D. Cocea, 
Gală Galaction, Zaharia Stancu, din 
generația mai tinără, Geo Bogza, 
Eugen Jebeleanu, Cicerone Theodo- 
rescu, Radu Boureanu, M. R. Pa- 
raschivescu, ziariști de frunte ca 
T. Teodorescu-Braniște. I. Brunea- 
Fox, Gh. Dinu, G. Macovescu — 
cărora li se alătură noi și noi rîn- 

de publiciști — sînt tot mai 
marea 
frunte 
Parti-

al-
cu-

ac-

duri 
prezenți, 
luptă patriotică 
avangarda clasei muncitoare, 
dul Comunist Român.

Articolele lor — cuprinse în 
pana cuvîntului, ce se încheie 
patetic articol al lui M. Sadoveanu 
cu data de 14 mai 
aiitea documente de 
rabil confirmate de 
activitate in viata 
angajindu-se cu 
viața 
la 
cindu-se mesagerii neobositi ai 
ideilor partidului, desfășurind o vas
tă muncă de propagandă în mijlocul 
maselor, după cum știm. Antologia 
noastră nu face decit să adune la un 
loc numeroase documente ale con
științei militante a intelectualilor ro
mâni, confirmîrid încă o dată aceas
tă dimensiune fundamentală a cul
turii noastre, în cursul căreia inte
lectualul, artistul, savantul au luat 
parte la făurirea istoriei cu scrisul 
și cu fapta lor. Aceasta este moște
nirea cea mai de preț a culturii 
noastre, în spiritul căreia si astăzi 
sîntem chemați să acționăm, de la 
cea mai înaltă tribună politică a 
tării, prin glasul secretarului general 
al partidului, 
Ceaușescu.

plini de elan în 
avind în

Cum- 
cu un

1945 — sînt tot 
conștiință admi- 
multilaterala lor 

social-politică, 
trup si 

poporului, punind 
rezolvarea treburilor 

mesagerii

suflet în 
umărul 

tării, fă

tovarășul Nicolae

C. STANESCU

„Dragoste șl jertfă" este 
prima operă românească 
închinată evenimentelor <le 
la 1877. Autorul ei, Cornel 
Trăilescu, dirijor al Operei 
Române de peste două de
cenii, este un compozitor 
care a semnat și opera 
pentru copii „Motanul în
călțat" (lucrare de mare 
succes), baletele „Nasta- 
sia“, „Primăvara", opera 
istorică „Bălcescu", un 
compozitor care și-a închi
nat activitatea scenei liri
ce. într-o perioadă in.care 
genul operei pune destule 
probleme publicului, inter- 
preților, creatorilor — ne 
gindim la lumea muzicală 
de pretutindeni — -în care 
se întimplă să fie săli goa
le și la un spectacol cu 
„Aida", și la o creație mo
dernă precum „Wozzek", 
țn care trebuie făcute toa
te eforturile ca să se de
monstreze că genul operei 
nu este perimai, dimpotri
vă iși păstrează tinerețea, 
prospețimea, intr-o astfel 
de perioadă, după cum 
spuneam, trebuie aplaudat 
din toată inima efortul a- 
celor compozitori care își 
închină talentul acestei no
bile cauze.

Cornel 
numără 
fervenți 
nou", ceea ce nu înseamnă 
Că lucrările sale nu ,vor ră- 
mine ca pagini de referin
ță. Pentru că. avind expe
riența baghetei, a decenii
lor in care a parcurs mii 
de pagini lirice, el a ră
mas ferm in opiniile lui, 
neabdicind de la principii
le melodiei, ale cantabili
tății. fără de care consideră 
că se captează mai greu 
interesul publicului. în 
compozițiile sale, glasul o- 
menesc nu este suprasoli
citat de formule complica
te, de intervale, schimbări 
metrice dificile. Se lasă in- 
terpreților posibilitatea de 
a se concentra asupra 
frazării, asupra melodiei. 
Corurile sună plin, sint 
subliniate momentele „a- 
rioso", orchestra își are 
comentariile sale dramati
ce, cor, soliști, orchestră, 
întreg aparatul orchestral 
deci abordind un limbaj 
simplu, direct (este experi
ența lui Glinka, a operei 
italiene, a „Nopții furtu
noase" <]o Paul Constanti
nescu), pledează pentru o 
muzică de vibrație ce nu 
are deloc dorința de a se 
numi în mod expres „no
vatoare". Poți să nu fii de 
acord cu un astfel de stil 
„cuminte", dar nu poți să 
nu recunoști talentul com
pozitorului, sinceritatea cu 
care scrie, vibrația pe care 
a dat-o paginilor sale, meș- 

. teșugul său sigur în alcă
tuirea celor mai diverse 
scene. „Dragoste și jertfă" 
exemplifică cu prisosință 
cele afirmate.

S-a pornit de la piesa 
„Marele soldat", dar libre
tul construiește 
conflictul, propune 
guri adecvate limbajului

muzical (sînt eliminate si
tuații, personaje din piesa 
inițială), intr-un cuvin t. 
încearcă a se supune legi
lor teatrului liric. Piesa 
este în general cunoscută 
spre a nu mai rezuma aici 
libretul.

Sint citeva portrete iscu
sit realizate (libret-muzică), 
care devin pilonii întregii

ariitor, momentelor de li
rism ; mai puțin fericit se 
îmbină insă ținuta solistu
lui cu datele personajului, 
cu mobilitatea pe care a- 
cesta trebuie să o aibă, iar 
maniera in care transmite 
din punct de vedere acto
ricesc daamatismul nu intră 
in aceeași sferă stilistică cu 
cea abordată de parteneră.

DESCHIDEREA STAGICMI

IA OPERA ROMÂNĂ

bertății, a independenței. 
Păcat insă că. in 
ei desfășurare, 
propriu-zisă nu-și 
ză de la un capăt 
lalt vigoarea dramatică. 
Acțiunea de pe front este 
sugerată cu mai puțină 
fantezie, nu mai vorbim de 
momentul final care ne a- 
duce aminte de „Dama de 
pică". După părerea noas
tră. tensiunea nu a fost cu 
echilibru dozată, pentru că 
o piesă cu opt finaluri, la 
fel de „forte", nu poate 
clădi culminația propriu- 
zisă, acea clipă unică de 
intens dramatism pe care 
spectatorul o așteaptă. Cit 
privește partitura muzica- 

intr-un timp-re- 
momente lirice 
inspirație (aria 
destăinuirile de

întreaga 
acțiunea 
păstrea- 
la celă-

Trăilescu nu se 
printre cei mai 
„căutători de

concis 
dialo-'

• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Conversație (premieră) — 
19.
• Teatrul Giulești : Da sau Nu —
19.30. (la Muzeul militar central) : 
Imn pentru oamenii acestui pă- 
mint — 11.
e Teatrul evreiesc de stat : Șomaj 
fără rasă (premieră) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
19.30.
O Teatrul „I. Vasilescu" : Un ti
năr mult prea furios — 19,30.

1.

NOTE DE

„Manuscriptum a

Revista 
lă editată ■ 
literaturii i 
instituție 
prestigioasă 
niversează

„Dragoste

și jertfă/✓

de Cornel TRĂILESCU

acțiuni. Astfel, Iulia — în 
rol. excelentă. Eugenia 
Moldoveana, dozînd cu 
multă măiestrie frazele, 
nuanțele, abordînd o inter
pretare actoricească de e- 
levată tinută — fata do
brogeană care îsi măsoară 
viața prin dragoste, prin 
jertfa pentru țară. Apoi, 
Ghcorghe — cel care chea
mă oamenii la luptă, ține 
piept poterei, nedreptăți
lor pe care le face aren
dașul de la Strunga, cel ce 
trece curajos prin focul 
gloanțelor. Un portret pe 
care Ludovic Spiess il îm
plinește din punct de ve
dere muzical fără cusur, 
cu sensibilitate, vocea sa de 
înaltă clasă dînd vibrație

De asemenea, bine contu
rate sint : personajul Tu- 
dora (si de această
Iulia Buciticeanu ne con
vinge de vocația sa de tra
gediană), cuplul vesel, ță
ranii Lică-Ticâ (Constantin 
Gabor în vervă, avind re
plicile prompte ale lui Ion 
Sloian). maiorul, locotenen
tul (Dan Zancu și respectiv 
Florin Diacouescu în roluri 
mici, construite însă cu 
multă personalitate). Așa
dar, personaje bine contu
rate de libret, de muzică, 
care tes de fapt povestea 
„Marelui soldat", a dragos
tei pentru țară, a jertfei 
neprecupețite pentru ca pă
mântul Dobrogei, al țării 
întregi, să trăiască ziua li-

dată,

lă. scrisă 
cord, are 
de aleasă 
soldatului, 
dragoste ale Iuliei). coruri 
ample, de rezonantă (sună 
impresionant ansamblul 
coral al Operei Române, 
pregătit de Stelian Olaru), 
o cavalcadă depănată cu 
virtuozitate, un joc româ
nesc viguros (reușită imagi
ne a temperamentului, a 
vervei si spiritului țăranului nostru, clădită și cu fan
tezie coregrafică de către 
Alexa Mezincescu). note de 
umor presărate abil, ca să 
coloreze, să dea vivacitate 
tablourilor. Dar scăderile 
libretului (este doar primul 
contact al dramaturgului 
Dan Tărchilă cu scena li
rică) percutează muzica. Ne 
gindim la abundenta fina- 
lurilor, la scena destul de 
forțată a intilnirii lui 
Gheorghe cu iubita sa 
moartă... Iar dacă discutăm 
numai de muzică, vom no
ta unele rezolvări simplis; 
te, prea multe unisonuri, 
accesibilitatea care se con
fundă citeodată cu simplis
mul. acele interferențe 
(operă-operetă) care zdrun
cină unitatea stilistică... De 
fapt, scăderi care credem 
că pot fi cu ușurință înde
părtate pe parcurs.

Opera Română a deschis 
această stagiune cu o lu
crare românească închinată 
evenimentelor de la 1877. 
O operă istorică, un spec
tacol monumental pe care 
regizorul Hero Lupescu l-a 
construit clar după aceste 
date, valorificînd cit este 
cu putintă muzica, libretul, 
accentuind atmosfera dife
ritelor secvențe. Rămine 
deficitară formula la care 
se apelează pentru momen
tele de ansamblu, aceeași 
tot timpul, statică, cu ca
racter cam festivist. Cadrul 
scenografic (autor, Hristo- 
feria Cazacu) este în gene
ral sugestiv, deși împleteș
te elemente eterogene.

„Dragoste și jertfă'
o lucrare 
pagină scrisă cu 
suflet, cu pasiune, 
spectacol care, sîntem si
guri, va cuceri aplauzele 
publicului.

Smaranda OTEANU

." —
patriotică, o 

mult 
un

In aceste zile are loc „Decada cărții românești". Fotoreporterul nostru 
a surprins, ieri, pe peliculă un instantaneu în librăria „Mihail 

Sadoveanu" din Capitală
Foto : S. Cristian

Paul TUTUNGIU

cinema

Expoziție de fotografii
din R. P. Chineză

trimes tria
de Muzeul 
române — 

culturală 
i ce-si a- 

în cursul 
lunii octombrie două 
decenii de existentă — 
„Manuscriptum" (nr. 
3. 1977) oferă cititori
lor săi și de astă dată 
un. sumar bogat, ex
trem de interesant. In 
primul rînd. firește, a- 
vem a consemna con
tinuitatea 
lă cu care 
Muzeului 
revistei 
număr de 
pagini din fascinanta 
geografie a manuscri
selor eminesciene („E- 
ternii noștri uăzitori ai 
solului veșnic") : frag
mente. schite, idei ful
gurante care alcătuiesc 
acel spectacol extraor
dinar pe care ti-1 dă 
o conștiință de cultu
ra deschisă către tot 
ce preocupă mințile 
veacului său. Pe lin
gă noile 
proză 
(„care 
în laboratorul 
al creației celui 
mare dintre cei mari 
ai literelor românești, 
laborator în care...

remarcabi- 
cercetătbrii 
si editorii 
înfățișează, 
număr, noi

paeini de 
eminesciană 

ne introduc 
intim 

mai

s-ar fi alcătuit, dacă 
Demiurgul nu s-ar li 
stins inainte de a-si fi 
inf ăn tu it gindul de
plin.' cel mai vast u- 
nivers de artă litera
ră românească" — 
după cum scrie D. 
Micu) revista publi-' 
că texte de fizică din 
manuscrisul 2 267 —
Fiziografie II — unde 
găsim — notează Mag
dalena Vatamaniuc- 
Lungu — însemnări de 
matematică, filozofie, 
politică economică si 
tot aici Eminescu co
piază Predoslovia lui 
Stmion Stefan la Noul 
Testament din 1648, în 
care se pune în dis
cuție problema circu
lației cuvintelor. Poe
tul „abordează cu com
petentă si sistemati
zează chestiuni aride 
de fizică si nu rare
ori găsim exprimate 
succint idei funda
mentale". Noi date pri
vitoare la participarea 
lui Eminescu. în tru
pa Tardini. la turnee
le teatrale din Brașov, 
aduce Valeria Căliman, 
iar Claudia Dimiu co
mentează adnotările e- 
minesciene pe manu
scrisul unei piese în

trel acte, prilei de for
mulare a unor princi
pii despre dramă in 
general.

Din bogatul sumar 
al acestui număr mai 
menționam la rubrici
le „Scriitorul — con
știința epocii", artico
lul N. D. Cocea — in
tre confesiune si pam
flet de Nicolae Flo- 
rescu (remarcabile pa
gini din romanul ine
dit Pe drumul nouiuj 
Damasc. 1936. carte ce 
trebuia să fie o pre
zentare lucidă a tero
rilor si crimelor ue 
care le avea înscrise 
in program mișcarea 
legionară). „Revelația 
documentului". Gh. 
Barit — Un spectacol 
brașovean la 1838 
(loan Chindris). Din 
cronica unei existen
te : Lucian Blaga. în
depărtatele trepte — 
schiță pentru un arbo
re ■ genealogic (întoc
mită de Dan Rugescu 
si comentată de Dumi
tru Vatamaniuc). Liviu 
Rebreanu : De la Jar 
la Răscoala (Niculae 
Gheran) ș.a.

In ansamblu, un 
număr valoros, intere
sant. bogat ilustrat.

M. C.

se 
din

„Fiul Dunării"
în acest volum

continuă citeva
preocupările poetice 
ale lui Paul Tutungiu, 
existente deja in „Co
lindele din Țara lui 
Orfeu“_ (Cartea Româ
nească. 1974). Ar fi 
vorba înainte de toate 
de patosul civic și de 
prelucrarea modernă a 
folclorului muntenesc, 
în „Colindul Dunării" 
avem transcrisă „vi
ziunea" coagulantă a 
întregii cărți : „Din 
Dunăre-am încolțit / 
La Dunăre-am înfrun
zit / Dunărea ne este 
mamă / Pe toți 
năre ne cheamă 
pămînt de cind 
știm / Dunăre ne 
nărim ) Veac de 
se pomenește /
nârpa ne dunărește / 
Citi băură apa sfintă / 
Graiul Dunării cuvin- 
tă / ... / Fie piinea 
bună-rea / Dunărim cu 
Dunărea". Se pot con
stata imediat tonul și 
versificația liricii ora- 

realizînd 
certele 

Folosind

Du- 
/ Pe 

ne 
du- 

cind 
Du-

le, poetul 
aici una din 
sale reușite, 
deci procedeele poezi
ei folclorice. Paul Tu-

tungiu tratează în a- 
ecastă manieră o temă 
foarte interesantă din 
punct de vedere liric : 
este vorba de lumea 
plină de eresuri a băl
ților dunărene. Feno
menologic universul 
liric va fi înțesat 
de termeni . de sor
ginte „acvatică", fami
liari 
cire 
ca 
că".
„năvod' 
mol". 
tii“. . 
le". 
nă“.
„inec1 
să".
că“. .
„matcă" 
reea". „i 
„scufundare' 
că“, „pescar".
..pod". 
Semnul 
câtor al 
dinamice 
sens

într-o îndeletni- 
străveche la noi 
pescuitul ; ,.lot- 
„deltă". „valuți". 

„scoici, ,.nă- 
.mîl". „tres- 

„riu". „lac".- „vis- 
„ploi". „furtu- 
..prund", „mal", 
„minciog", „pla- 

„vaduri". „știu- 
„mreană", „solzi".

“. ..adine". „Bo- 
,mare“. „maree".

■“ „bar» 
„curge", 

„ape" .. etc. 
liric unifi- 
acestei lumi 
polarizind un 

de perma
nență ar fi un senti
ment tonic de vitalita
te debordantă, mișca
re perpetuă ce indivi
dualizează universul 
acvatic: „Crapi bă-

trini, în solzi de 
veacuri / Sparg la 
miezul nopții valul / 
Aerul vibrează tinăr / 
Ca o strună sună ma

rini I Crapii iși scin- 
teie botul, sorb ozo- 
•nul și oftează / Sălcii
le tremură / Aștrii 
dorm proptiți în rază) 
Crapii se resorb la 
mal / Stinse, blînde 
felinare / Fluviul curge 
ca un fum / Steaua 
nordului tresare".

„Țipătul". „Elegie 
de băietandru" ș'i ..Ba
lada barcagiului Scar- 
lat“ sint piesele de re
zistentă ale volumului. 
Aici poetul nu mai 
este doar folclorizant, 
ci iși descoperă un 
timbru personal cu a- 
devărat-remarcabil. Fi
indcă trebuie spus că 
nu totdeauna Paul Tu
tungiu reușește să de
pășească oralitatea fol- 
clorizantă: sini destu
le poezii hibride, unde 
echilibrul de ton nu 
se realizează și unde 
se străvede ușor ma
niera.

Marin MINCU

• Atentatul de la Sarajevo : PA
TRIA — 9;
• Logodnic pentru Ana : EFORIE
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Spada neagră : FAVORIT — 
9; 11,15; 13,39; 15,45; 18; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 13,39;
16; 18,30 20.45. VICTORIA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Salvați orașul : CENTRAL — 
9,15; li,45; 14,15; 16,45; 19,15.
• Făgăduiala ; SCALA — 10;
12,45; 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR
— 8,30; 10.45: 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, FESTIVAL — 8,30; 10,45; 
13,15; 15.45; 18,15: 20.45.
• Marele singuratic :
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; : 
MODERN — 9; 11,15: 
18,15; 20,39, GLORIA - 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mica sirenă — 9,30; 
Tănase Scatiu — 15,30;
NA.
• Judecătorul Fayard 
ful" t FLOREASCA — 
15,30: 18; 20, GRIV1ȚA • 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Hercule in centrul pămîntului:
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Buzduganul eu trei pecetl : 
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,15, TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30, VOLGA
— 9; 12,30: IC; 19,30.
« „Hindenburg" : BUZEȘTI — 9; 
12; 16; 19. GIULEȘTI — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30.
• I>-ale carnavalului : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru : FLACARA — 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.
• Veronica — 10; 12, Ordinul
Anna — 16; 18; 20 : BUCEG1.
• Unde infloresc 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 : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.

11,45; 14,30; 17,lâ; 20.

CAPITOL 
18,15; 20.30, 
13,30; 16;

— 9; 11,15;

12,30; 14,
19 : Dot

Deschisă sub sem
nul aniversării a 28 de 
ani de la proclamarea 
Republicii Populare 
Chineze, expoziția, dc 
fotografii artistice
(sala A.A.F. — strada 
Brezoianu) își propune 
să ilustreze pasiunea 
și lupta eroică a po
porului chinez pen
tru consolidarea cuce
ririlor revoluționare, 
pentru construirea so
cialismului. în fiecare 
din imaginile-docu- 
ment prezentate pu
blicului românesc răz
bate flacăra hotă- 
rîrii ferme de a duce 
mai departe idealurile 
revoluției pentru care 
au luptat și s-au jert
fit cei mai buni fii ai 
poporului chinez. în
treținută de succesele 
zilnice obținute în 
cele mai diverse do
menii de activitate, 
de optimismul și în
crederea în viitorul 
strălucit al țării, a- 
ceastă flacără a entu
ziasmului creator în
soțește munca în cele 
mai diverse domenii 
de activitate.

Străbătind expoziția, 
parcurgînd-o atent, 
panou cu panou îți 
dai seama că istoria 
Chinei contemporane 
se identifică pe de
plin cu lupta eroică a 
maselor. Emoționant, 
avintul cu care ma
sele au îmbrățișat 
cauza revoluției trans
pare din fiecare ima
gine, din fiecare de
taliu, din gesturile și

cele maiatitudinile 
obișnuite.

Deosebita 
artistică a 
lor (cele __  ___color) fac și mai con
vingătoare aceste ima
gini, accentuează ca
racterul lor stenic de 
afirmare a vieții clo
cotitoare ce se desfă
șoară azi pe teritoriu] 
Chinei. „Dintr-un sin
gur năved", „Plantații 
de ceai din zona mun
toasă Ginoi', „Prinde
rea calului", „Recolta
rea ierburilor pentru 
îngrășăminte", „Us
carea cerealelor din 
noua recoltă", „Zona 
de irigații Soasan" nu 
sint numai imagini ds 
o deosebită frumusețe. 
Bogăția recoltelor, re
zultatele deosebite ob
ținute, par a spune ar
tiștii fotografi, sînt ro
dul muncii și înțelep
ciunii omului. Obiec
tivul aparatului de 
fotografiat nu a elo
giat numai frumuse
țea naturii, ci mai a- 
les frumusețea creată 
de mintea și mina o- 
mului. Munca șantie
rului și a uzinei, con
struirea unei linii de 
înaltă tensiune, de 
furnale, o nouă șarjă, 
lansarea unui vapor 
înseamnă implicit un 
elogiu adus' 
Prezența 
țește și 
peisajul, 
funzime
El ne apare firesc in 
contact cu lumea, dar 

în con- 
formu-

calitate 
fotografii- 

mai multe

omului, 
lui însufle- 

înviorează 
îi dă pro- 
și căldură.

și cu el insuși, 
tact cu istoria,

lînd între el șl cei
lalți raporturi sociale 
și morale.

Sînt 
această expoziție atît 
aspecte 
legate de dezvoltarea 
industriei și a agri
culturii unor impor
tante provincii din 
R. P. Chineză, cit și 
aspectul social al folo
sirii unor forțe de 
muncă altădată neuti
lizate. Ritmul și viața 
unor așezări altădată 
paupere și monotone, 
siluetele noilor fabrici 
și uzine care prelu
crează metalul, care 
produc textile sau în
grășăminte chimice, 
conturează acum, ineă 
o dată, pentru publi
cul românesc imagi
nea unui pămînt ce 
freamătă de muncă 
constructivă. Este o 
imagine întregită ar
monios prin ilustrarea 
unor succese înregis
trate în cele mai va
riate domenii ale cul
turii și artei. Iată tot 
atîtea realizări care 
jalonează drumul pe 
care poporul chinez, 
sub conducerea Parti
dului Comunist, l-a 
străbătut în opera de 
construire a socialis
mului. Prezentarea lor 
contribuie o dată mai 
mult la dezvoltarea 
schimburilor cultura
le, la întărirea 
noașterii reciproce 
prieteniei între 
porul român și 
chinez.

dezvăluite în
economice

cu- 
și a 
po- 
cel

Marina PHEUTU

t
Programul 1

li, 00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco-

mocrate Germane. — Film artistic; 
„Atunci, încearcă !■' Premieră TV. 
O producție a televiziunii din 
R.D. Germană. Cu: Angelica Dom- 
rose, Horst Drinda, Lissy Tem- 
pelhof, Ursula Karusselt, Dietmar 
Richter Reineck. Regia: Horst E. 
Brandt

22,15 Doine și cîntece din Năsăud
22,25. Telejurnal

mandăm...
17.20 Consultații
17,40 Mi-e țara 

cîntece în 
Filarmonicii „Oltenia" din Craiova, 
dirijor Alexandru Racu

18.00 România pitorească
18.30 Seara televiziunii Republicii De

mocrate Germane. Cunoașteți 
Neubrandenburg 7 Valențele so
cialiste ale unei așezări seculare. 
Varietăți muzicale

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Ora tineretului
20,45 Seara televiziunii Republicii De-

medicale 
frumoasă. Program de 
interpretarea corului

Programul 2

19,50 Film documentar: Jocul copilăriei 
noastre. Regla: Erwin Szekler

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor: losif
Conta. Solistă Regine Smendzian- 
ka (Polonia). In program: T. Olah 
— Suita simfonică „Mihai Vitea
zul"; L. V. Beethoven — Concer
tul nr. 1 pentru pian șl orchestră. 
Telex
Un fapt văzut de aproape 
Emisiune de știință: Ochiul — fe
reastră spre lume. Documentar. 
Emisiune de versuri 
Închiderea programului.

21,10
21,15
21,40

22,05
22,25
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Ambasadorul R. P. D. Coreene
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R. P. D. Coreene, 
SIN IN HA, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene.

In cuvintarea prezentată de amba
sador sînt apreciate marile transfor
mări economice și sociale înfăptuite 
de poporul român sub conducerea 
partidului comunist, în 
secretarul general al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. succe
sele obținute de țara noastră pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de Congresul al Xl-lea, pre
cum și prestigiul internațional de 
care se bucură România socialistă.

în continuare, in cuvîntare sînt 
înfățișate realizările obținute de po
porul coreean in transformarea țării 
sale. în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, in ridicarea nivelului de 
trai. De asemenea, sînt relevate efor
turile depuse de Partidul Muncii din 
Coreea pentru reunificarea indepen
dentă si pașnică a patriei. „Folosind 
acest prilej — se arată în cuvîn
tare — permiteți-mi să transmit 
Partidului Comunist Român, poporu
lui si guvernului României recunoș- . 
tința profundă pentru sprijinul acor
dat. in cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și pe arena mondială, luptei 
poporului nostru pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei și 
să-mi exprim convingerea că și în 
viitor ne vom bucura de o solidaritate 
cit mai activă".

în continuare, în cuvîntare se 
spune : „Poporul coreean dă o înaltă 
prețuire prieteniei și coeziunii cu 
poporul frate român, statornicite in 
procesul luptei comune împotriva 
imperialismului, pentru victoria cau
zei socialismului". în acest, context, 
în cuvintare se subliniază că vizita 
în România a delegației de partid 

a Republicii 
Coreene,, con- 
Kim Ir Sen,

frunte cu 
partidului,

precum și vizita în Coreea a dele
gației de partid și guvernamentale 
române conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au constituit evenimente 
de excepțională semnificație pentru 
dezvoltarea pe o treaptă nouă, supe
rioară, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări.

în încheiere, in cuvintarea amba
sadorului R. P. D. Coreene este ex
primată hotărirea de a nu precupeți 
nici un efort pentru dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și coreean, 
dintre România și Coreea.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii 
România, Jovară șui

și guvernamentale 
Populare Democrate 
dusă de tovarășul

Socialiste 
______ ____ NICOLAE 
CEAUȘESCU. a mulțumit pentru me
sajul transmis și a adresat tovară
șului Kim Ir Sen un cald salut to
vărășesc și cele mai bune urări.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român sînt relevate marile 
succese ale poporului coreean pe 
calea reconstrucției tării, a industria
lizării și modernizării agriculturii. în 
dezvoltarea învățămintului si cultu
rii, în ridicarea nivelului său de 
material și spiritual.

După ce relevă 'sentimentele 
prietenie și satisfacție cu care 
porul român urmărește realizările 
obținute de poporul coreean. în cu
vîntare este subliniată solidaritatea 
României socialiste cu cauza dreaptă 
a poporului coreean. „România — se 
arată în cuvîntare — a sprijinit și 
sprijină în mod hotărît politica justă 
și constructivă promovată de Parti
dul Muncii din Coreea, inițiativele 
și propunerile Republicii Populare 
Democrate Coreene menite să ducă 
la împlinirea aspirațiilor naționale 
vitale, pe deplin legitime, ale întregii 
națiuni coreene, de 
pendentă și pașnică 
nici un amestec din

Relațiile de strînsă 
laborare româno-coreene au puter
nice rădăcini in însăși dezvoltarea 
istorică a popoarelor noastre. în tre
cutul lor de luptă eroică împotriva 
dominației și asupririi străine, pen-

trai
de 

po-

unificare inde- 
a patriei, fără 
afară.
prietenie și co

tru eliberare națională și socială. în 
anii construcției socialiste, aceste re
lații, situate pe temelia trainică a 
comunității de orînduire. de ideolo
gie și de țeluri, au cunoscut o evo
luție continuă, re toate planurile".

In continuare, în cuvîntare se 
arată : „Vizita pe care am efectuat-0 
in Republica Populară Democra
tă Coreeană în anul 1971, ca și vizita 
in țara noastră, în 1976, a to
varășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din. Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene. întîlnirile și con
vorbirile rodnice pe care le-am 
avut cu aceste prilejuri au constituit 
evenimente de o deosebită însemnă
tate in cronica raporturilor de prie
tenie tradițională dintre partidele și 
țările noastre, dintre popoarele român 
și coreean. Semnarea Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană a mar
cat un moment nou, de însemnătate 
istorică în relațiile româno-coreene. 
S-au deschis astfel perspective din
tre cele mai favorabile pentru extin
derea și adincirea colaborării ro- 
mâno-coreene pe multiple planurL 
pentru întărirea continuă a prieteniei 
și solidarității dintre partidele, țările 
și popoarele noastre".

în încheierea cuvîntăriî se urează 
succes ambasadorului în misiunea ce 
i-a fost încredințată și se dau asi
gurări de întregul sprijin din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului și 
a șefului statului român personal.

După solemnitate, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a întreținut, 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
cu ambasadorul R. P. D. Coreene, 
Sin In Ha.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, șl 
Silviu Curticeanu. secretar preziden
țial și al .Consiliului de Stat.

Au fost de față, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R. P. D. Co
reene la București.

(Urmare din pag. I)

Ambasadorul R. A

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe Jacques Yves Cous
teau. secretar general al Comisiei In
ternaționale pentru Studiul Științific 
al Mării Mediterane, care se află în 
țara noastră, la invitația Ministeru
lui Educației și învățămintului.

în timpul întrevederii, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, s-au apre
ciat relațiile bune dintre oamenii de 
știință români și francezi, posibilită
țile de extindere și de intensificare 
în viitor a acestor relații.

★
La 4 octombrie, tovarășul Mihai 

Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România in 
C.A.E.R., președinte in funcțiune al 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.. a 
primit pe N. V. Faddeev, secretarul

Au participat Ion Ursu. președinte
le Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Suzana Gâdea. minis
trul educației și învățămintului.

Au luate parte Raoul Del aye, am
basadorul Franței la București.

★
în aceeși zi, cunoscutul om de ști

ință francez a avut întrevederi la 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui. Academia Republicii Socialiste 
România, Consiliul Național pentru 
Știință și 
Afacerilor

*
Consiliului
ciproc, cu care a examinat probleme 
ale ședinței viitoare a comitetu
lui executiv al consiliului.

întrevederea a decurs într-o 
mosferă prietenească, de lucru.

Tehnologie și Ministerul 
Externe.

de Ajutor Economic He

at-

i •-

Moscova—metropolă 
a muncii

Intilnire la Consiliul
Miercuri dimineața. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, s-a întil- 
nit cu delegația Confederației Sindi
catelor Unitare ale Oamenilor Mun
cii din Spania, condusă de Jeronimo 
Lorente Hernandez, președintele or
ganizației, care efectuează o vizită

Central al U.G.S.R.
de prietenie în țara noastră la invi
tația Consiliului Central al. U.G.S.R.

în cadrtil convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, s-a procedat la un schimb de in
formații cu privire la sarcinile și 
preocupările actuale ale celor două 
organizații sindicale.

SOSIREA IN CAPITALĂ A MINISTRULUI
FORJELOR ARMATE POPULARE ALE R.P.D. COREENE

Miercuri după amiază a sosit în 
Capitală generalul de armată O 
Gin U, membru al Comitetului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul forțelor armate populare ale 
R.P.D. Coreene, împreună cu o de
legație militară, care, la invitația ge- 
neralului-colonel Ion Coman, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, face o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.

La aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat de tovarășii general-co
lonel Ion Coman, Ion Stănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., de prim-ad- 
junctul și adjuncții ministrului apă
rării naționale, de generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene în țara noas
tră. locotenent-colonelul Pak Zi Săk.

atașatul militar, aero și naval, și 
membri ai ambasadei.

Erau, de asemenea, prezențl ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țâri, generalul-colonel 
Ion Coman și generalul de armată 
O Gin U au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

★
în aceeași zi, ministrul forțelor ar

mate populare ale R.P.D. Coreene a 
avut convorbiri cu ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România.

Seara, generalul-colonel Ion Co
man a oferit un dineu în cinstea de
legației militare a R.P.D. Coreene. 
Cei doi miniștri au toastat in sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Kim Ir Sen. pentru 
prietenia dintre popoarele și armatele 
celor două țări.

înminind scrisorile de acreditare 
președintelui Nicolae Ceaușescu, am
basadorul HASSAN ABDEL AAL 
NAYEL a transmis șefului statului 
român, din partea ptețtedintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar EI Sa
dat, un călduros salut, multă sănă
tate și fericire, împreună cu urări 
de progres și prosperitate poporului 
român.

în cuvintarea prezentată de amba
sadorul Republicii Arabe Egipt se 
spune : „Spre marea mea plăcere, 
am venit in această frumoasă țară 
intr-un moment cmd relațiile de 
prietenie și cooperare dintre țările 
noastre au devenit excelente în toate 
domeniile, datorită raporturilor de 
prietenie și reciprocă prețuire dintre 
dumneavoastră, domnule președinte, 
și președintele Sadat, precum și 
schimbului de vizite și convorbirilor 
rodnice și constructive dintre Exce
lența Voastră și președintele nostru.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc 
această ocazie pentru ă exprima 
mulțumirile și recunoștința noastră 
față de conducerea și poporul Repu
blicii Socialiste România pentru 
sprijinul ferm și constructiv acordat 
cauzei juste a națiunii arabe în lupta 
pentru eliberarea teritoriilor sale 
ocupate, pentru restaurarea dreptu
rilor naționale legitime ale poporu
lui palestinean și crearea unui stat 
propriu, independent".

în încheiere, în cuvîntare se ara-

tă : „Aș dori să vă asigur că voi face 
tot ce îmi va sta în putință și nu voi 
precupeți nici un efort pentru dez
voltarea și extinderea în continuare 
a relațiilor dintre țările noastre în 
toate domeniile și sectoarele ; aces
tui scop voi dedica întreaga mea ac
tivitate aici. în România".

Primind scrisorile 
președintele 
te România, 
CEAUȘESCU, 
pentru urările 
sat, la rindul său, președintelui Re
publicii Arabe Egipt un cordial sa
lut, iar poporului egiptean cele mai 
bune urări de prosperitate și bună
stare.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se ara
tă : „Aș dori să relev cu deosebită 
satisfacție că relațiile tradiționale de 
prietenie, bazate pe stimă și respect 
reciproc, statornicite intre țările și 
popoarele noastre se dezvoltă în per
manență, în toate domeniile de inte
res comun. întîlnirile pe care le-am 
avut cu președintele Anwar El 
Sadat, documentele și înțelegerile 
convenite au așezat relațiile dintre 
țările noastre pe o bază trainică, 
constituind, în același timp, o garan
ție a dezvoltării lor rodnice, în inte
resul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării în lume".

în continuare. în cuvîntare se spu
ne : „Poporul român urmărește cu 
profundă simpatie și sprijină efor
turile poporului egiptean, ale celor- 

. lalte popoare arabe, pe calea pro-

acreditare, 
Socialis- 

NICOLAE 
mulțumiri

de
Republicii 
tovarășul 

a exprimat
transmise și a adre-

greșului lor economic și social, se 
bucură sincer de realizările pe care 
le obțin. Ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm in continuare cu 
tărirea pentru o soluție 
conflictului din Orientul 
care să ducă la retragerea 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, la rezolvarea 
problemei poporului palestinean, in
clusiv prin crearea unui stat palesti
nean independent, la asigurarea in
dependenței și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă".

Exprimînd convingerea că activita
tea noului ambasador egiptean in 
țara noastră va servi dezvoltării și 
consolidării continue a raporturilor 
de colaborare și prietenie dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt, președintele Re
publicii Socialiste România a asigu
rat pe ambasador de întregul spri
jin al Consiliului de Stat, al guver
nului și al său personal în îndepli
nirea misiunii încredințate:

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire 
tean

La 
luat 
ministrului afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Republicii 
Arabe Egipt la București.

toată ho- 
politică a

Mijlociu 
Israelului

cordială cu ambasadorul egip- 
Hassan Abdel Aal Nayel. 
solemnitate și la convorbire au 
parte Vasile Gliga, adjunct al

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația parlamentară din Malayezia, 
condusă de Tan Sri Nik Ahmad Ka
mil, președintele Camerei Reprezen
tanților, care, la invitația Marii Adu-

de
și 
se 
a

Cronica
Ministrul petrolului, chimiei și în

grășămintelor din India, președin
tele părții indiene în Comisia mixtă 
guvernamentală indiano-română 
cooperare economică, științifică 
tehnică, H. N. Bahuguna, care 
află în vizită in țara noastră, 
oferit miercuri o recepție.

Au participat Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, pre
ședintele părții române in comisie, 
loan Ceterchi, președintele Asocia
ției de prietenie româno-indiană, 
Marin Trăistaru, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere.

Au fost prezenți S. L. Kaul, am
basadorul Indiei la București, mem
bri ai ambasadei.

★
La invitația Ministerului Minelor, 

Petrolului și Geologiei a sosit în Ca
pitală o delegație economică din Re
publica Liberia, condusă de M. W. 
Goda Baker, adjunct ai ministrului 
minelor și terenurilor, care întreprin
de o vizită în țara noastră pentru a 
examina posibilitățile de inițiere a

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

Sâptămîna viitoare, 
la București 

Campionatele naționale 
individuale de box

Dună cum 6-a mai anuntat. luni 
10 octombrie pe ringul Palatului 
sporturilor si culturii din Capitală 
vor inceoe reuniunile campionatelor 
naționale individuale de box. compe
tiție așteptată în fiecare an cu un 
legitim interes de amatorii de sport 
din întreaga țară. Anul acesta, pen
tru cele 11 centuri de campioni vor 
lupta de-a lungul a 9 reuniuni pes
te 120 de boxeri, printre care și nu
meroase speranțe ale pugilatului nos
tru. In urma unei ședințe a birou
lui federației de specialitate s-a sta
bilit ca luni, marți si miercuri să 
se desfășoare zilnic cite două gale 
(ora 15 și respectiv 19). Joi și vi
neri vor avea loc semifinalele (cite 
o gală cu începere de la ora 18,30). 
Simbătă este zi de odihnă, iar du
minică, 16 octombrie, dimineața de la 
ora 10, se vor desfășura finalele.

*
Biletele de intrare pentru campio

natele naționale de box se vor nune 
în vinzare începind de vineri la ca
sele de la C.C.A.. Loto-nronosport 
(pasajul subteran de la Universita
te). Palatul sporturilor si culturii si 
la casa specială din sir. Vasile Conta 
nr. 16.

• CONSACRARE FI
LATELICA. Cu ocazia recen
tei aniversări a 20 de ani de la 
lansarea primului Sputnik (sa
telit artificial al Pămintului), A- 
lexis Leonov, primul cosmonaut 
care a părăsit cabina spațială 
pentru a evolua în Cosmos, a 
pictat șase tablouri care înfăți
șează aspecte de la principalele 
misiuni spațiale sovietice. Pictu
rile vor fi popularizate sub for
mă de timbre, obliterate la baza 
de lansare a navelor spațiale 
sovietice de la Baikanur.

• COPACI CU CREȘ
TERE RAPIDĂ... Biologi de 
la Universitatea din Dresda 
(R.D. Germană) au găsit o nouă 
soluție prin care copacii desti
nați înfrumusețării orașelor să 
crească mai repede. în acest

efectuat o vizită înnări Naționale, A
țara noastră.

La plecare, pe 
oaspeții au fost 
Giosan, de deputați și alte persoane 
oficiale. (Agerpres)

aeroportul Otopeni, 
conduși de Nicolae

zilei
unor acțiuni de cooperare economică 
între cele două țări in domeniile mi
nier și pețrolier.

★
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a Zilei Armatei Republicii So
cialiste Cehoslovace, generalul-colo
nel Ion Coman, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare generalului de armată Mar
tin Dzur, ministrul apărării naționale 
al R.S. Cehoslovace.

Cu același prilej, generalul-maior 
Josef Gumulka, atașatul militar și 
aero cehoslovac la București, s-a în* 
tilnit cu militari români dintr-o gar
nizoană, precum și cu elevi și cadre 
din Școala militară de ofițeri activi 
de tancuri și auto „Mihai Viteazul", 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat.

★
Atașatul militar șl aero 

Cehoslovace la București, 
maior ing. Josef Gumulka. 
miercuri seara un cocteil.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, reorezentanti ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali si ofițeri superiori.

Au luat-Parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atasati 
navali acreditați în 
membri ai cornului

★
La București s-au deschis miercuri 

lucrările celui de-al II-lea Congres 
național de cardiologie, importantă 
manifestare științifică la care parti
cipă cadre didactice, medici specia
liști din întreaga țară, precum și nu
meroși invitați de peste hotare.

Cu prilejul celei de-a XXIIi-a 
Conferințe internaționale a Crucii 
Roșii, ale cărei lucrări se desfășoară 
la București, la sediul Asociației fi- 
lateliștilor din România a . fost orga
nizată o expoziție de mărci poștale, 
ștampile și plicuri. (Agerpres)

Am avut prilejul de a vedea Mos
cova cu puțin înainte de pragul toam
nei, atunci cind capitala, asemeni în
tregii țări, începea să trăiască tot mai 
intens apropierea celei de-a 60-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Sub semnul acestei 
glorioase sărbătoriri a poporului și 
statului sovietic. Moscova cunoaște 
atmosfera unui puternic avint politic 
și în muncă. Pretutindeni, în rqiile 
de uzine și șantiere ale Moscovei, în
cadrate in marele front al întrecerii 
socialiste declanșate în cinstea jubi
leului, *se desfășură cu importante 
succese lupta pentru depășiri de plan, 
pentru producție cit mai multă și de 
cit mai bună calitate. Producție de 
calitate ! — iată deviza sub care har
nicele colective de muncă moscovite 
își intensifică acum eforturile pentru 
a cinsti in chip comunist, prin reali
zări exemplare, evenimentul aniver
sar.

....Uzina comsomolului leninist", 
locul unde se fabrică binecunoscu
tul autoturism 
„Moskvici" (650 
de mașini coboară 
zilnic de pe ban
da de montaj). 
Au trecut mai 
bine de . patru 
decenii de cind 
în făbricuța _  _______
montat primul autoturism de mic 
litraj ; acum, 
că, cu secții noi, dotate cu utilaje 
moderne, de mare randament, dar 
înainte de toate, după cum o arată 
și numele, o uzină a tineretului. De 
aceea, cunoașterea uzinei, a realiză
rilor sale, a început la sediul comi
tetului de comsomol; aici, tovarășii 
Vladimir Sorokin, adjunct al secre
tarului, Anatoli Solomotin și D.I. Gu
bankov ne-au informat pe îndelete 
despre preocupările și realizările co
lectivului uzinei.

— Sintem in preajma împlinirii 
unui an de cind colegii noștri lenin- 
grădeni au lansat chemarea la între
cere in cinstea marii sărbători 
și rezultatele întrecerii sînt foar
te bune — a răspuns V. Sorokin la 
una din întrebările noastre. Astfel, 
pe întreg anul ne-am angajat să 
producem 1 000 de autoturisme in 
plus față de plan și rezultatele de 
pină acum ne îndreptățesc să cre
dem câ vom depăși propriul nostru 
angajament. Paralel cu aceasta însă, 
la noi- se desfășoară o amplă acțiune 
de economisire a energiei, inițiată de 
brigada „Kuznețov" de la forjă ; 
pînă acum, pe întreaga uzină, în pri
mul semestru al anului s-au econo
misit deja 2 milioane kilowați-ore 
de energie electrică.

Aveau să ne fie prezentate în sec
țiile uzinei și alte inițiative și reali
zări ale celor care lucrează aici : 
economii de metal, inovații și rațio
nalizări, parte integrantă a numeroa
selor acțiuni muncitorești în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. Și pretutindeni 
aceeași preocupare stăruitoare pen
tru calitate ; în unele secții a apărut 
„controlul obștesc" al calității, în al
tele sporește numărul celor care-și 
asigură singuri controlul calității 
pieselor lucrate de ei. „Știm că si 
în țara dumneavoastră se desfășoară 
rodnice eforturi pentru sporirea pro
ducției, pentru eficiență și economii 
și v-am ruga să transmiteți un cald 
salut și urări de succșse colegilor

însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

de odinioară s-a
o uzină puterni-

CAMPIONATELE MONDIALE DE HANDBAL (junioare) În cîteva rînduri

al R.S. 
general- 
a oferit

militari, aero si 
tara noastră, alti 
diplomatic.

La București «1 Brașov a-au în
cheiat miercuri întrecerile din cadrul 
grupelor semifinale ale Drimulul 
campionat mondial de handbal rezer
vat echipelor de junioare.

Clasate ne primul loc în cele două 
grupe, reprezentativele U.R.S.S. si 
Iugoslaviei se vor întîlni in finala 
competiției. în timp ce selecționatele 
României si R. D. Germane 
disputa medaliile de bronz.

Iată rezultatele înregistrată 
ciurile disputate ieri : grupa 
nală I (la Palatul Sporturilor . 
turii din Capitală) : Polonia — Ceho
slovacia 16—10 (7—4) ; U.R.S.S. —

FOTBAL

își vor
în me- 
semifi- 
și cul-

România 14—11 (7—6) ; grupa semi
finală II (la Brașov) : R. D. Germa
nă — Norvegia 12—8 (5—4) ; Iugosla
via — Ungaria 18—11 (8—6).

Partidele desfășurate la Ploiești In 
turneul pentru locurile 9—14 s-au 
terminat cu următoarele rezultate : 
Olanda — Austria 8—6 (4—2) ; R. F. 
Germania — Danemarca 9—9 (6—5).

Astăzi echipele participante bene
ficiază de o nouă zi de odihnă, ur- 
mînd ca vineri la Palatul sporturilor 
si culturii din Capitală, cu începere 
de la ora 14,30, să se desfășoare 
partidele pentru clasamentul final.

(Agerpres)

Pregătirea lotului reprezentativ
în vederea meciului ne care-1 va 

disputa simbătă cu reprezentativa se
cundă a Poloniei, selecționata de 
fotbal a României a susținut ieri 
duoă-amiază. ne stadionul ..23 Au
gust" din Capitală, un. ultim ioc de 
verificare cu formația Mecanică Fină, 
care activează în divizia C. Selectio- 
nabilil au terminat învingători cu 
scorul de 5—0 (1—0). prin golurile 
înscrise de Nedelcu II (4) si Troi.

Selecționata României a început 
partida cu următorul „11“ : Moraru— 
Cheran. Sătmăreanu II. Sameș. Vigu,

Romilă. Dumitru. Bolbni. Crisan. Ne- 
delcu II. Zamfir. De-a lungul meciu
lui au mai fost utilizați Cristian. Ti- 
lihoi. Stefănescu. Bălăci si Troi.

*
într-un meci internațional amical 

de fotbal disputat la Budapesta, se
lecționata Ungariei a întrecut cU sco
rul de 4—3 (2—0) reprezentativa Iu
goslaviei. Golurile gazdelor au fost 
înscrise de Tbrocsik (2). Kereki și 
Varadi. iar punctele formației iu
goslave au fost marcate de Susici (2) 
si Nikolici.

• Pe stadionul Parcul copilului din 
Capitală s-a disputat ieri după-a- 
miază meciul international amical de 
rugbi dintre selecționatele de tineret 
(jucători pînă în 21 de ani) ale Româ
niei si Portugaliei. Rugbiștii români 
au obtinut victoria cu scorul de 32—4 (4-4).

• După trei ture. în campionate
le balcanice de sah care se desfă
șoară în localitatea bulgară Albena 
conduce, la seniori, echipa României, 
cu 9 puncte șl 3 partide întrerupte, 
urmată de Bulgaria — 9 puncte (2). 
Iugoslavia 8.5 puncte (un meci mai 
puțin). Turcia — 2.5 puncte (3). Gre
cia 1 punct (3). în runda a 3-a. e- 
chipa României conduce cu 2,5—0,5 
puncte (3) în meciul cu Turcia, iar 
Bulgaria cu 3—0 (3) în fața Greciei. 
La juniori. România — Turcia 0.5—0,5 
(3). Bulgaria — Grecia 3,5—0,5.
• în citeva orașe din Olanda a în

ceput un turneu internațional de te
nis. La Amsterdam, campionul român 
Uie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—4 
pe chilianul Jaime Fillol. Okker 
(Olanda) a ciștigat cu 6—7, 6—4, 7—6 
în fața iui Cox (Anglia), iar Gerulai- 
tis (S.U.A.) a dispus cu 6—3. 7—5 de 
Scanlon (S.U.A.). Finala acestui tur
neu va avea loc simbâtă la Rotter
dam.

• A început turneul internațional 
feminin de tenis de la Atlanta. în 
primul tur Virginia Ruzici (România) 
a învins-o cu 6—2, 6—2 pe Julie 
Anthony (S.U.A.).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 octombrie. In țară i Vremea va 
continua să se încălzească in primele 
zile, apoi se va răci ușor, începînd din 
nord-vest. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în nordul țării, 
unde local va ploua. Tn rest, ploi izo
late. Vintul va sufla slab, pînă la po
trivit, prezentind intensificări de scurtă 
durată în zona de munte (60-70 km/oră) 
șl în sud-vestul țării (30-40 km/oră). 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 14 grade, izolat mal coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele 
între 16 și 24 de grade. Ceață locală. 
In București : Vremea va continua să 
se încălzească, mai ales în primele 
zile. Cerul va fl variabil, mai mult se
nin noaptea, la începutul intervalului. 
Vint slab pînă la moderat. Ceață slabă 
dimineața.

scop, ei au introdus ramuri de 
copaci maturi în containere pre
văzute cu o soluție specială. Pri
mele rădăcini apar după 4—5 
săptămini, ele devin viguroase 
după 3—4 luni. în acest stadiu, 
„ramurile" devenite, copaci pot 
fi sădite. înălțimea lor este de 
3—4 m„ diametrul coroanei — 2 

iar florile apar in primul an 
la plantare.
• LUCRĂRI INSPIRA

TE DIN PICTURILE LUI 
PICASSO. „Guernica" po
posește pentru cîteva săptămini 
la Paris. Nu este insă vorba de 
celebra pictură a lui Picasso, ci 
de o tapiserie de 23 metri pă- 
trați, avind aceeași temă ca și 
pictura : nimicirea orășelului 
basc Guernica, în timpul răz
boiului civil. Creatoarea impre
sionantei tapiserii este Jacque-

m, 
de

line Diirrbach, cunoscută pentru 
numeroase lucrări inspirate din 
picturile lui Picasso.

• SFÎRSITUL LIMUZI
NELOR NEECONOMI
CE. în cadrul politicii de eco
nomisire! a energiei inițiate de 
guvernul S.U.A., constructorii a- 
mericani de automobile își adap
tează programele lor de fabrica
ție la noile exigențe. Obiective 
fixate : să nu" mai fabrice, după 
1980, mașini cu un consum mai 
mare de 13 litri la suta de kilo
metri, iar din 1985, nici una cu 
consum mai mare de 9 litri.

• COMBATEREA RU
GINII. Cercetătorii britanici 
de la firma „R.D. Hammer" au 
elaborat un produs care trans
formă rugina intr-un material

DE PRETUTINDENI
organic, împiedicind astfel for
marea unui strat de rugină nouă. 
Denumit „Rustex", noul produs 
poate fi aplicat ca orice vopsea, 
cu pensula, ruloul sau pulveri- 
zatorul. în condiții atmosferice 
normale el se usucă în două ore 
și poate fi acoperit cu orice altă 
vopsea cu uscare la aer.

mit „Memorialul Louis Leakey", 
după numele marelui cercetător, 
mort în 1972. Leakey a susținut, 
cu argumente științifice, că lea
gănul umanității s-ar afla în 
Africa orientală. Institutul, con
dus de Bethewel Ogof, om de'4 
știință Kenyan, profesor univer
sitar. adună fosile vechi de 25 
milioane de ani.

© „MEMORIALUL 
LOIUS LEAKEY". Cea m;i1 
importantă colecție africană 
de fosile privind originea o- 
mulul a fost inaugurată la Nai
robi, capitala Kenyei. Ea a fost 
realizată de Institutul interna
țional de cercetări asupra pre
istoriei Africii centrale, denu-

• IN ARHIVA DE 
STAT DE FILME A R.D.G. 
se află depozitate 48 000 de fil
me artistice și documentare de 
producție proprie precum și 
străine, prezentate pe ecranele 
din R.D.G. Paralel cu această 
bogată colecție, arhivele dispun 
de un interesant muzeu care 
expune aparatură cinematogra
fică care creează o imagine com
pletă asupra istoriei producției 
de filme. în cadrul colecției de

constructori de automobile români" 
— ne-au spus gazdele, la încheierea 
vizitei în uzină.

Semne ale hărniciei moscovite se 
întilnesc insă la tot pasul, în insti
tuții și întreprinderi, în forfota uni
tăților comerciale Moscova celor 8 
milioane dc locuitori, cu istoria sa 
atlt de bogată și cu nenumăratele el 
edificii unice în lume, cu cele aproa
pe 173 000. hectare de parcuri și spa
ții verzi și rîul ce-i poartă numele, 
cu metroul șl stațiile sale — verita
bile muzee de artă strălucește de cu
rățenie.

La Moscova se construiește mult 
și rare sînt locurile de unde nu se 
poate zări brațul inălțat spre cer al 
unei macarale. La expoziția dezvol
tării și sistematizării orașului am 
desprins din machete și schițe vii
toarea înfățișare a capitalei sovietice 
in următorii 10—15 ani. Arhitecții 
au împărțit orașul în 8 zone arhi
tecturale, independente de împărți
rea administrativ-teritorială ; fiecare 

sector din cele 8 
fiind astfel con
ceput incit să 
conțină toate do
tările necesare, 
de la magazine si 
scoli oină la spa
tii verzi, inclusiv 

amplasării de uni-o parte consacrată
tăti productive pentru a micșora pe 
cit posibil drumurile zilnice ale 
moscovitului. Vor fi clădiri zvel
te. de pînă la- 16 etaje, cu uni
tăți comerciale la parter. cu 
școli, grădinițe și policlinici in ime
diata vecinătate, intr-o proporție co
respunzătoare față de numărul de lo
cuitori. De altfel, un astfel de micro- 
raion. Certanovo-nord. este deja in 
curs de construcție și se depun stă
ruitoare eforturi pentru a fi gata 
pină in 1980. Și tot pînă în 1980 — 
anul cind Moscova va găzdui Olim
piada — se vor construi, pe lingă 
celelalte obiective destinate spor
turilor (im stadion acoperit, ba
zin, hoteluri etc.), și un sat olim
pic ; de menționat că acesta este ast
fel proiectat incit după olimpiadă 
va deveni un cartier de locuințe, cu 
toate dotările necesare pentru 15 000 
de locuitori. Semnificative sînt insă 
și datele privitoare la soluțiile mo
derne, multe din ele în „premieră", 
adoptate de proiectanți și construc
tori : implantări masive do spații 
verzi în zonele de locuit, amenajări 
de lacuri artificiale, orientarea an
samblurilor de locuințe și a artere
lor de circulație, și. bineînțeles, pre
lungirea traseelor metroului in așa 
fel incit să se evite pe cit posibil po
luarea de orice fel.

Moscova industrială. Moscova șan
tierelor — un mare oraș în care își 
dau mina hărnicia și priceperea lo
cuitorilor săi. hotărîți să .dea viață 
directivelor stabilite de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S., hotărîți să în- 
timpine prin realizări de seamă ani
versarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — aniversare ce antre
nează acum energiile creatoare ale 
întregului popor sovietic.

...Moscova istorică, metropolă a 
muncii fără preget, un mare oraș al 
prezentului, ai cărui locuitori și con
structori își clădesc cu mîini sigure 
viitorul pe drumul comunismului.

Dinu POPESCU

TELEGRAME EXTERNE
CONVORBIRI UNGARO-POLONE

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
Miercuri, la Budapesta au început 
convorbirile ungaro-polone orile iuite 
de vizita de prietenie întreprinsă în 
Ungaria de Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. și Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliului

de Miniștri al R.P. Polone. Din partea 
ungară la convorbiri participă Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. Gyorgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.U.. alte 
persoane oficiale.

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI OE PARTID Șl DE STAT 
A R. S. CEHOSLOVACE IN R. 0. GERMANA

BERLIN 5 
ția de partid 
hoslovace, condusă de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. C., 
și-a încheiat miercuri vizita oficială 
de prietenie în R. D. Germană și a 
părăsit Berlinul.

(Agerpres). — Delega
și de stat a R. S. Ce-

în ultima zi a vizitei, în capitala 
R.D.G. a avut loc o întilnire între 
Gustav Husak și Erich 
secretar general ai C.C. 
președintele Consiliului 
R.D. Germane.

Honecker, 
al P.S.U.G., 
de Stat al

Președintele Ecuadorului Conferință a

primit pe 

ambasadorul României

reprezentanților partidelor

QUITO 5 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Suprem de Guvernă- 
mînt al Republicii Ecuador, viceami
ralul Alfredo Poveda Burbano. a pri
mit pe ambasadorul extraordinar si 
plenipotențiar al României îrr această 
tară. Dumitru Moianu. Cu acest pri
lej. .șeful statului ecuadorian a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. salutul său și 
al guvernului ecuadorian. cele mai 
bune urări, precum si dorința dezvol
tării continue a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

în cursul convorbirii au fost exa
minate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale.

filme s-a creat un „fond de aur" 
care însumează cele mai intere
sante opere cinematografice a- 
flate în posesia Republicii De
mocrate Germane.

• VIITORUL AISBER
GURILOR. în cadrul Confe
rinței internaționale privind uti
lizarea aisbergurilor, care se 
desfășoară Ia Ames (Statele 
Unite), John Kennedy, specia
list la Universitatea Iowa, a 
apreciat că, în pofida dimen
siunilor lor, aisbergurile sînt 
fragile și că în timpul transpor
tului se pot scufunda. El a opi
nat, de asemenea, că există po
sibilitatea ca apa provenită din 
topire să influențeze compoziția 
apelor oceanului în zona pe care 
o traversează. La rindul său, 
Cor Ouderjink (Olanda) a opi
nat că remorcarea aisbergurilor

este foarte dificilă, mai ales pe 
timp de furtună. Specialistul a- 
merican Joan Simpson a relevat, 
pe de altă parte, faptul că tre
cerea aisbergurilor prin anumi
te zone ar putea duce la răci
rea apei la suprafața oceanului 
și, în acest fel, s-ar diminua 
forța uraganelor. în consecință, 
transportate pe anumite rute, ele 
ar putea constitui un mijloc de 
combatere a uraganelor. In in
tervenția sa, Dudley Coillet, în 
prezent consilier în Arabia 
Saudită, a apreciat că proiectul 
de depîasare a aisbergurilor este 
rentabil, menționînd că trans
portul aisbergurilor pînă în 
Marea Roșie ar reprezenta o 
cheltuială de 25 de cenți pentru 
3 800 litri de apă. Apa proveni
tă din ghețari, a spus el, ar pu
tea fi pompată printr-un sistem 
special pînă în regiunea Riad.

comuniste din țările nordice
OSLO 5. (Agerpres). — Reprezen

tanți însărcinați cu problemele sin
dicale ai Partidului Comunist din Da
nemarca, Partidului Comunist Fin
landez. Partidului Comunist din Nor
vegia și Partidului de Stînga — Co
muniștii din Suedia au examinat la 
Oslo. în cursul unei conferințe, pro
bleme ale luptei comune pentru apă
rarea dreoturilor salariatilor.

într-un comunicat de presă se sub
liniază că criza din țările capitaliste 
si urmările ei. continua creștere a 
preturilor si șomajului provoacă o 
deosebită îngrijorare în rindul parti
delor comuniste reprezentate la con
ferință. Participantli au căzut de a- 
cord asupra unei strînse colaborări 
dintre partidele comuniste din Euro
pa de nord în lupta împotriva în
răutățirii nivelului de viată al oa
menilor muncii si pentru asigurarea 
drepturilor sindicatelor.

Noi represiuni ale poliției 
sud-aîricane

JOHANNESBURG 5 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția France 
Presse, poliția sud-africană a arestat 
184 de tineri care au participat la 
diverse manifestații și acțiuni împo
triva politicii de apartheid in diferite 
localități din Transvaal. Cele mai 
puternice incidente între forțele de 
poliție și manifestanți au avut loc 
în orașele Mahla, Sibasa si Ham- 
manskraal, în nordul provinciei men
ționate, unde pe străzi au fost ridi
cate și baricade, iar mai multe clă
diri administrative și autovehicule 
au fost' incendiate.
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în Suedia a apărut volumul 
„CEAUȘESCU Șl ROMÂNIA.

OMUL Șl PATRIA SA“
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — In editura suedeză „Zindermans" a 

apărut volumul „Ceaușescu si România. Omul și patria sa". Lucrarea re
liefează puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în strînsă 
corelație cu marile realizări obținute de România, sub conducerea sa. în 
toate domeniile vieții economice si sociale. în politica internă si interna-

belgrad Reuniunea pentru securitate 
și cooperare in Europa

tională.
Autorul volumului, cunoscutul scrii

tor suedez Per Olof Ekstrom, a reali
zat o lucrare complexă, de mare cu
prindere. in care descrierea omului 
de stat si a operei sale se împle
tește organic cu prezentarea 
tării si a poporului.

„Dorința de a relata despre 
activitatea Si personalitatea lui 
Nicolae Ceaușescu — arată au
torul în prefața lucrării — m-a 
determinat să aprofundez atît 
biografia sa. cit si istoria 
României. Mi-am dat reped" 
seama că politica internă și 
externă promovată de comu
nistul. românul si conducătorul 
de stat Nicolae Ceausescu se 
înscrie în liniile tradițiilor mi
lenare ale acestui popor, ații 
de iubitor de libertate". Au
torul relevă că „în România 
noțiunea de tradiție are o 
semnificație mai mare decît în 
multe alte țări, inclusiv tradi
ția luptei cu toate mijloacele 
pentru independenta naționa
lă. Firul roșu al tuturor eta
pelor istorice continuă in era 
nouă, socialistă. Strădaniile ro
mânilor de a afirma toate ex
presiile culturii naționale au 
fost eroice. Acest fir roșu se 
numește „lupta pentru liberta
te". iar obiectivele acestei 
lupte au fost întotdeauna au
tonomia. suveranitatea si inde
pendenta".

Tipărit în. condiții grafice 
deosebite, volumul — lansat în 
librării si difuzat atît în Sue
dia. cât si în Finlanda. Norve
gia si Danemarca — redă, pe 
parcursul a peste 600 de pa
gini. momente esențiale ale 
luptei poporului român pentru 
afirmarea ființei sale naționa
le. pentru cucerirea si apărarea 
independentei si libertății sale, 
pentru făurirea noii societăți, 
pentru dezvoltarea socialistă a Româ
niei pe multiple planuri.

Prezentând cititorului suedez perso
nalitatea președintelui României, 
autorul evocă lupta hotărită pe 
care. încă din fragedă tinerețe, to- 
varăsul Nicolae Ceaușescu a dus-o 
împotriva exploatării si asupririi, 
prigoana si represiunile la care tînă- 
rul revoluționar comunist a fost su
pus de autoritățile regimului bur- 
ghezo-moșieresc. activitatea sa revo
luționară în rindurile Partidului Co-

ORIENTUL MIJLOCIU
Intensă activitate diplomatică în legătură cu reconvocarea 

Conferinței de la Geneva
După cum informează ziarul egip

tean „Al Ahram**, miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor arabe au participat 
la New York la o reuniune extraor
dinară. Agenda întrunirii a cuprins, 
după cum transmite agenția M.E.N., 
luarea in considerare a propunerilor 
din recenta declarație comună sovie- 
to-americană cu privire la Orientul 
Apropiat și propunerea înaintării 
unei cereri privind modificarea rezo
luției 242 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. cu privire la Orientul A- 
propiat.

NEW YORK 5 (Agerpres). Pre
ședintele Statelor Unite. Jimmy Car
ter. l-a primit la sediul delegației a- 
mericane la O.N.U. pe vicenremierul 
si ministrul de externe al Egiptului. 
Ismail Faiimi.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe. 
Jody Powell, a declarat că întrevede
rea s-a axat ne examinarea ..mijloa
celor de depășire a obstacolelor ce se 
mențin in calea reconvocării Confe
rinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Apropiat**.

în cursul întrevederii. Ismail Fahmi 
a remis președintelui Jimmy Carter 
un mesaj din partea șefului statului 
egiptean. Anwar El Sadat.

agențiile de presă
transmit :

întrevedere. Kim Ir Sen* 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a avut o întrevedere 
cu Pol Pot. secretarul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia. prim-ministru al guver
nului Kampuchiei Democratice, care 
întreprinde o vizită oficială de prie
tenie in R.P.D. Coreeană, informea
ză agenția A.C.T.C.

Pavilionul României la 
Tir nul internațional de la 
Bagdad a fost vizi,at de Hassan 
Aii, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, mi
nistrul comerțului. Cu acest prilej, 
el a apreciat produsele expuse, re
prezentative pentru nivelul de indus
trializare și dezvoltare economică a 
României, și-a exprimat convingerea 
că prezența țării noastre la Tirgul 
internațional de la Bagdad este o 
contribuție importantă la creșterea și 
diversificarea exporturilor românești 
pe piața irakiană.

Program electoral comun 
al partidelor de stînga din 
Grecia ”nel Partide de stin
gă din Grecia care s-au reunit recent 
în „Alianța forțelor progresiste și de 
stingă", pentru a lua parte in comun 
la alegerile parlamentare de Ia 20 
noiembrie, au declarat prin interme
diul unui purtător de cuvint că au 
căzut de acord asupra unui program 
comun și că intenționează să colabo
reze strîns și după alegeri. Este vor

munist Român, pentru dreptate, li
bertate si progres social. „în perso
nalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu — scrie autorul — se 
contopesc convingerile comuniste Și

tradițiile românești, o gindire mate- 
rialist-dialectică de talie mondială, 
patriotismul, cu alte cuvinte OMUL 
SI PATRIA SA".

Per Olof Ekstrom pune în 
evidență activitatea dinamică, mul
tilaterală, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară fără pre
get, in fruntea partidului și a țâ
rii, in slujba idealurilor socialismu
lui și a ridicării României ne noi 
trepte ale civilizației, relevînd că 
toate succesele înregistrate in ultimul

NEW YORK. — După convorbiri 
între președintele Jimmy Carter, se
cretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, și consilierul prezidențial pen
tru problemele securității naționale. 
Zbigniew Brzezinski, și ministrul de 
externe al Israelului. Moshe Dayan, 
a fost dată publicității o declarație in 
care se arată că „Statele Unite si 
Israelul au convenit să considere că 
rezoluțiile 242 si 338 ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. rămin baza 
convenită pentru,reluarea Conferinței 
de pace de la Geneva si că toate 
acordurile si înțelegerile dintre ele 
cu privire la acest subiect rămin va
labile". în declarație,se precizează, 
pe de altă parte, că „au fost formu
late propuneri pentru depășirea ob
stacolelor ce stau în calea reconvo
cării Conferinței de la Geneva si că 
ministrul de externe israelian va con
sulta guvernul său în. legătură cu 
rezultatele convorbirilor, in timp ce 
secretarul de stat Cyrus Vance va 
analiza aceste propuneri cu celelalte 
părți ale Conferinței de la Geneva".

într-o conferință de presă. Moshe 
Dayan a declarat că va recomanda 
guvernului său să aprobe documentul 
continînd propunerile de procedură în 
vederea reconvocării Conferinței de 
pace de la Geneva.

ba de Uniunea Democratică de Stîn
ga (E.D.A.). Partidul Comunist (in
terior). „Calea Socialistă", Partidul 
Creștin-Socialist și „Marșul Socia
list".

Animarea alegerilor ad
ministrative parțiale în Ita
lia. Consiliul de Miniștri al Italiei 
a adoptat un decret-lege care preve-. 
do aminarea pentru primăvara anu
lui viitor a alegerilor administrative 
parțiale, care urmau să aibă loc in 
luna noiembrie.

In cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării centenarului 
Independentei de stat a Româ
niei, la cluburile de tineret din 
orașele Santa Fe și Cordoba din 
Argentina au avut loc gale ale 
filmului documentar românesc. 
Au fost prezentate filme turis
tice, folclorice și științifice, care 
s-du bucurat de succes. ■

Totodată, la posturile de radio 
argentinene se transmite un ci
clu de emisiuni consacrate mu
zicii românești.

Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a declarat. într-un 
interviu acordat ziarului „Die Welt", 
câ guvernul său este gata să poarte 
negocieri directe cu Grecia, în ve
derea soluționării diferendului exis
tent între ele în problema Ciprului. 
„Sîntem întotdeauna dispuși pentru 
un dialog între cei doi miniștri de 
externe", a arătat premierul turc. 

deceniu de România poartă pecetea 
acțiunilor inițiate si conduse de tova
rășul Nicolae Ceausescu. Volumul în
fățișează ne larg succesele obținute 
de poporul român in toate domeniile 
vieții economice, sociale si cultural- 
stiintifice. prezentind ilustrații, date 
statistice, grafice edificatoare in acest 
sens.

Aducînd un viu omagiu gindirii. 
operei si activității creatoare ale pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ

nia. autorul subliniază intere
sul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceausescu fată de în
treaga activitate a tării, con
tactul său viu. nemijlocit cu 
masele de oameni ai muncii, 
cu întregul nostru popor, vizi
tele de lucru si discuțiile pur
tate în uzine si întreprinderi, 
în unități agricole, cu. construc
tori si arhitecti. cu oameni de 
știință si din domeniul invătă- 
mintului. „Sub conducerea lui 
Nicolae Ceaușescu — subli
niază autorul — tara a ajuns 
mai departe decît oricînd în 
trecut, mai departe decit s-a 
crezut posibil".
Președintele Nicolae 

Ceaușescu — se arată in lu
crare — si-a dedicat viata în
floririi patriei sale, si-a devotat 
talentul, forța personalității 
sale afirmării idealurilor de 
pace si libertate de care: sint 
animate toate popoarele lumii, 
preocupării permanente pentru 
făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale. Sint evi
dențiate în acest sens activita
tea internațională a președinte
lui Nicolae Ceaușescu consa
crată promovării ideilor Păcii, 
colaborării si progresului în 
lume, precum si eforturile 
depuse de poporul nostru pen
tru dezvoltarea accelerată a 
patriei.

„Practic — nptează autorul 
— nu există domeniu pe care 
Nicolae Ceaușescu să nu-1 fi 
abordat cu un prilej sau altul".

Ultimul capitol al lucră
rii. intitulat sugestiv : „Cu 
Ceaușescu spre-.viitor", pre
zintă amplu cadrul general al 

dezvoltării României „intrată in era 
industrializării si a celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnologiei mo
derne".

Volumul recent publicat de editura 
„Zindermans" pune la indemina citi
torilor suedezi o sursă amplă de in
formare asupra României, asupra pre
ședintelui ei. puternică personalitate 
izvorîtă din mijlocul poporului, perso
nalitate datorită căreia României îi 
revine astăzi un loc binemeritat in 
concertul națiunilor.

încheierea convorbirilor 
dintre I. B. Tito și E. Berlinguer
BELGRAD 5 (Agerpres). — Comu

nicatul publicat la Încheierea . con
vorbirilor dintre Iosip Broz Tito. pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. si Enrico Berlinguer. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian, apreciază ca pozitivă coope
rarea de oină acum dintre cele două 
partide. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea unei cooperări mai inten
se intre partidele comuniste, socialis
te. social-democrate si alte partide si 
mișcări progresiste, in vederea unirii 
eforturilor tuturor forțelor democra
tice în lupta pentru pace, cooperare 
economică internațională, progres so
cial. pentru o nouă ordine economică 
internațională.

Timp de .o săptămână. In capitala 
Austriei s-au desfășurat lucrările se
siunii a XXI-a jubiliare a Conferin
ței generale a Agenției Internatio
nale pentru Energia Atomică.

Dincolo de deciziile concrete pri
vind activitățile curente ale organi
zației. bilanțul conferinței generale 
relevă un evantai de idei, sugestii si 
propuneri de un larg interes. înainte 
de toate se cuvine subliniat faptul ca 
sesiunea jubiliară a dat o deplină 
confirmare tezei privind rolul esen
țial al energiei nucleare in etapa ur
mătoare. într-adevăr, punctul de 
pornire, numitorul comun al dezba
terilor generale a fost acela că ener
gia nucleară constituie astăzi singura 
sursă efectivă in măsură să ofere un 
răspuns nevoilor mereu crescinde de 
energie ale omenirii. Sintetizînd .a- 
ceastă convingere întemeiată pe da
tele științei și confirmate de viață, 
directorul general al A.I.E.A., Sigvard 
Eklund, sublinia că din dezbaterile 
sesiunii a rezultat că „toate țările 
membre ale organizației recunosc 
că energia de origine nucleară este 
indispensabilă și de neînlocuit dacă 
se vrea să se asigure alimentarea 
omenirii cu energic, pe termen scurt 
si lung“.

Lucrările conferinței generale 
au adus, de altfel, numeroase 
date in acest sens. Astfel, conform 
ultimelor estimări ale A.I.E.A.. dacă 
in 1975. la o populație de patru mi
liarde de oameni, pe Terra se aflau 
instalate capacități electrice de 
1 Ill 000 MW. din care 6 la sută erau 

^centrale nucleare, se apreciază ca Ia 
^sfirșitul secolului, in condițiile in 
care populația s-ar ridica la șase 
miliarde, capacitatea electrică to
tală va ajunge la circa 4 000 000 MW, 

/ponderea energiei de origine nu
cleara urrnind să fie de circa 
35 la sută. Potrivit acelorași es
timări. cota parte a actualelor țâri 
in curs de dezvoltare in totalul ca
pacităților electrice nucleare ur
mează să se ridice la 5 la sută in 
1980. la 9 la sută in 1985. la 14 la sută 
in 199.0 și la circa 20 Ia sută in anul 
2000, cind în aceste țări ar urma să 
existe deja in funcțiune capacități de 
aproximativ 3.5—5 ori mai mult de- 
cît există în prezent în întreaga lume.

Asa cum a reieșit pregnant din in
tervențiile pronunțate, dacă energe
tica nucleară reprezintă alternativa 
valabilă pentru statele industriali
zate, acest lucru este cu atît mai va
labil și urgent in cazul țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru care energia 
nucleară devine nemijlocit o pîrghie 
necesară înfăptuirii programelor lor 
de progres, ridicării nivelului lor 
economic gj social, reducerii sj eradi

BELGRAD 5 (Agerpres). — Trimi
sul special. S. Morcovescu. trans
mite : La Belgrad au continuat lu
crările reuniunii reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare în Eu
ropa.

în cuvîntul său. șeful delegației 
elvețiene a subliniat interesul tării 
sale ca securitatea pe continent să 
fie organizată cit mai bine posibil. 
„Pacea prevalează pe continentul 
rțostru. a spus el, dar atît timp cit 
Europa reprezintă cel mai mare ar
senal de armament din lume si atit 
timp cit unele dintre țările semna
tare ale documentului de la Helsinki 
dețin mari stocuri de arme — este 
numai o pace înarmată". Vorbitorul 
a subliniat, de asemenea, importanta 
dinamizării înfăptuirii tuturor pre
vederilor Actului final al .Conferinței 
general-europene, considerat ca un 
tot unitar.

Reprezentantul Bulgariei a subli
niat in cuvîntul său importanta adop
tării unor măsuri ne planul destin
derii militare, arătând că continuarea 
cursei înarmărilor este unul dintre 
cele mai serioase obstacole în calea 
înțelegerii si cooperării. Menționind 
că in Europa există încă forte ostile 
procesului de destindere care încearcă 
să-l frineze, reprezentantul bulgar a 
subliniat că trebuie să se acționeze 
pentru consolidarea a ceea ce s-a ob
ținut pină acțim și ca reuniunea să 
se orienteze spre viitor, tinind sedma 
de interesele tuturor țărilor partici
pante.

Subliniind importanta pe care tara 
sa o acordă dezvoltării relațiilor in- 
tereuropcne pe multiple planuri, re
prezentantul Iugoslaviei a relevat, in 
cuvîntul său. bunele raporturi do co
laborare statornicite cu tarile vecine. 
„Conferința pentru securitate si coo
perare in Europa, a arătat el. a con
firmat importanta esențială a aspec
telor militare ale securității mondiale 
si conexiunea lor cu aspectele poli
tice". Arătind că în cei doi ani in 
Europa a continuat cursa înarmări
lor. el a declarat că Iugoslavia se 
pronunță pentru abordarea cu cea

Premierul britanic și secretarul general al Partidului
laburist l-au primit pe 

j LONDRA 5 (Agerpres). — Primul 
i ministru britanic James Callaghan. 
I liderul Partidului laburist, l-a primit 

la Brighton pe tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R.. 
secretar al C.C. al P.C.R.. care parti
cipă. din partea Partidului Comunist 
Român, ca invitat la cea de-a 76-a 
Conferință anuală a Partidului labu
rist din Marea Britanie.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului . Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., a fost transmis

Comunicatul relevă importanta de
cisivă a respectării stricte in prac
tică a principiilor neamestecului si 
dreptului fiecărui partid de a decide 
independent in privința căilor de dez
voltare. in conformitate cu condițiile 
specifice din propria-i tară, cu inte
resele clasei muncitoare si poporului 
său.

în cursul convorbirilor s-a afirmat 
solidaritatea celor două partide cu 
lupta pentru dezarmare, reglementa
rea pașnică a diferendelor si depăși
rea împărțirii lumii în blocuri. S-a 
dat o apreciere pozitivă eforturilor 
investite în direcția îndeplinirii con
stante a principiilor Actului final de 
la Helsinki, exprimîndu-se speranța 
că lucrările reuniunii de la Belgrad 
se vor încheia cu succes.

cării decalajelor ce le separă de ță
rile avansate din punct de vedere 
economic. Cu toate acestea, in sep
tembrie 1977 ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare în ansamblul capacită
ților nucleare instalate în lume era 
sub 2 la sută, numai trei tari mem
bre ale „Grupului celor 77“ (India, 
Pakistan și Argentina), dispunînd de 
centrale nucleare.

Tocmai de aceea, problema de
pășirii situației actuale. garan
tarea accesului larg. nestinghe
rit. în condiții echitabile, a țărilor 

Concluzia majoră a dezbaterilor din cadrul sesiunii 
jubiliare a Conferinței generale a A. L E. A.:

Acces larg tuturor statelor la folosirea 
energiei nucleare io scopuri pașnice
nenucleare. în primul rind a celor in 
curs de dezvoltare, la tehnologiile, 
instalațiile și materialele nucleare 
necesare utilizării aplicațiilor casnice 
ale energiei atomice au fost eviden
țiate cu deosebită tărie în cadrul 
conferinței. „Este necesar — sublinia 
în acest sens delegatul Nigeriei — 
să se asigure ca aplicațiile tehnologiei 
nucleare să nu mai fie limitate la 
citeva țări industrializate**, in timp 
ce șeful delegației Iugoslaviei adău
ga că „transferul neîngrădit de teh
nologie nucleară este de o impor
tantă enormă pentru progresul rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare, pen
tru reducerea decalajelor**.

Punind in evidentă asemenea 
realități incontestabile, întemeiate 
deopotrivă pe rațiuni de drept și de 
fapt, reprezentanții a numeroase 
state au atras atenția ca în numele 
întăririi regimului de neproliferare 
a armelor nucleare — la care au 
subscris cele 102 state participante la 
Tratatul de neproliferare — nu tre
buie să se aducă prejudicii transfe
rului de echipamente, tehnologii si 
materiale pentru scopuri pașnice, e- 
forturilor proprii si cooperării inter
naționale în acest domeniu. „Orice 
soluție a dilemei privind dezvoltarea 

mai mare seriozitate în cadrul reu
niunii de la Belgrad a problemelor 
dezangajării militare si dezarmării în 
Europa.

Șeful delegației Turciei a declarat 
că tara sa acordă o deosebită impor
tanță continuității procesului inițiat 
de Conferința general-eurooeană de 
la Helsinki.

Reprezentantul Suediei a relevat, 
la rindul său. legătura indisolubilă 
dintre destinderea politică si dezan
gajarea militară. El a arătat, de ase
menea. că noțiunea de destindere se 
referă atit la aspectele militare ale 
securității, cit si la problemele coope
rării pe plan, economic, tehnico-stiin- 
tific si cultural.

în cuvintul său. conducătoarea 
delegației Republicii San Marino s-a 
pronunțat pentru o dezbatere concre
tă si constructivă, in vederea adop
tării de măsuri ne linia dezangajării 
si dezarmării în Europa.

Șeful delegației portugheze a 
arătat că problema dezarmării este o 
problemă fundamentală pentru dez
voltarea în viitor a procesului des
tinderii in Europa si in întreaga lume. 
Reprezentantul portughez a sugerat 
ca — in cazul in care va fi necesar 
— reuniunea să procedeze la îmbu
nătățirea și completarea anumitor 
prevederi ale Actului final de la 
Helsinki.

Reprezentantul Olandei a exprimat 
preocuparea țării sale față de 
„stagnarea destinderii" și față de 
„absența unui progres in ce pri
vește dezarmarea".

Șeful delegației Norvegiei a rele
vat importanța deosebită a înfăptui
rii destinderii. „Ca țară mică, avînd 
o poziție strategică importantă — a 
spus el — Norvegia este deosebit de 
interesată in extinderea pe viitor a 
destinderii".

Reprezentanții Olandei, Norvegiei 
au abordat si probleme' umanitare, 
exprimind poziții cunoscute ale 
unor cercuri din lumea capitalistă, 
care încearcă să promoveze ideea 
liberei circulații a forței de muncă, 
ca o expresie a intereselor marilor 
monopoluri.

reprezentantul P.C. R.
primului ministru britanic un salut 
cordial, precum si urări de sănătate 
si fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul britanic.

Mulțumind, primul .ministru James 
Callaghan a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceausescu un 
călduros salut prietenesc, iar ponoru
lui român urări de prosperitate și 
noi progrese.

în cursul convorbirii au fost abor
date unele probleme privind dezvol
tarea in continuare a raporturilor ro
mâno—britanice.

Tovarășul Iosif Banc s-a întilnit, la 
Brighton, cu Ronald Hayward, secre
tar general al Partidului laburist.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un me
saj de salut delegaților la Conferința 
anuală a Partidului laburist si urări 
de succes în desfășurarea lucrărilor 
acesteia.

Mulțumind, secretarul general al 
Partidului laburist si-a amintit cu 
plăcere de convorbirile avute cu 
secretarul general al P.C.R.. cu pri
lejul vizitei efectuate recent în 
România, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tul său cordial, urări de sănătate si 
succese.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru extinderea raporturi
lor de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul laburist 
din Marea Britanie. dorința de a le 
dezvolta continuu in interesul ambe
lor țări si popoare, al cauzei înțele
gerii internaționale.

La intîlniri a fost prezent amba
sadorul României la Londra. Pretor 
Popa.

energeticii nucleare si asigurarea ne- 
nroliferării atomice, spunea. în legă
tură cu această problemă, re
prezentantul Franței, trebuie să 
evite frînarea șau limitarea ac
cesului țărilor la această sursă in
dispensabilă de energie sau de a le 
face să depindă în mod anormal de 
o națiune sau un grup de națiuni in 
ce privește alimentarea lor cu ener
gie nucleară". Factorul comun a nu 
puține intervenții pe această temă 
este. în esență, acela că dezvoltarea 
largă a energeticii nucleare nu poate

CORESPONDENȚA DIN VIENA 

si nu trebuie să fie blocată sub nici 
un motiv, după cum „nu se poate 
interzice utilizarea focului pentru 
faptul că acesta poate fi folosit si in 
scopul provocării de incendii** sau că 
„nu se renunță la utilizarea oțelu
lui pe considerent că din el se pot 
produce arme**. Nu intr-o politică 
restrictivă de natură să afecteze 
aplicațiile pașnice ale energiei nu
cleare rezidă soluția pentru asigu
rarea neproliferării armelor nucleare 
ci, dimpotrivă, într-o dezvoltare lar
gă, nestingherită a acestor aplicații, 
inclusiv a energeticii nucleare în 
beneficiul tuturor popoarelor și al 
cooperării internaționale, în condiții 
de garanții eficiente — concomitent 
cu realizarea de progrese ne calea 
eliminării armelor nucleare, cu între
prinderea de măsuri energice pentru 
eradicarea primejdiilor de război 
atomic.

în acest cadru, reprezentanți din 
multe țări nenucleare, dezvoltate și 
în curs de dezvoltare, au cerut cu 
deplin temei să se asigure îndepli
nirea Întocmai a ansamblului obliga-

Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.

Convorbire a președintelui S.U.A, 
cu ministrul de externe al României

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A.. Jimmy Car
ter. a organizat, la 4 octombrie. Ia 
New York, un dineu cu miniștrii de 
externe ai unor țări europene, pre- 
zenți la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.. la care a participat și 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe al României. Cu acest 
prilej, președintele Statelor Unite a 
avut o convorbire cu ministrul ro
mân, in cadrul căreia a exprimat sa
tisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor dintre S.U.A. și România, 
afirmând hotărîrea sa de a acționa 
pentru continua lor extindere si di
versificare. ;

Ministrul de externe român a
★

Ministrul de externe. George Ma
covescu. s-a întilnit cu ministrul a- 
facerilor externe al Birmaniei, U 
Hla Phone. Au fost evocate, cu 
acest prilej, bunele relații pe diverse 
planuri existente între cele două 
țări, posibilitățile largi de dezvoltare 
a lor in continuare.

Cu prilejul întîlnirii cu ministrul 
cipriot al afacerilor externe, Ioannis 
Christophides, a fost efectuat un 
schimb de păreri asupra situației din 
Cipru și a perspectivelor reluării ne
gocierilor intercomunitare, în vede
rea găsirii unei soluții care să garan
teze respectarea independenței și 
suveranității Ciprului, conviețuirea 
pașnică a celor două comunități din 
insulă.

în timpul întrevederii cu ministru! 
afacerilor externe al Somaliei, Ab
durahman Jama Barre, s-au eviden-

Dezbaterile de
NAȚIUNILE UNITE 5 (De la tri

misul special. R. Căplescu). — în ca
drul dezbaterilor din plenul Adunării 
Generale a O.N.U.. problemele dez
voltării si. în strînsă legătură cu 
acestea, ale făuririi noii ordini_ eco
nomice internaționale, continuă să 
ocupe un loc de prim-plan. în inter
venția sa ministrul afacerilor ex
terne al Mauritaniei, Hamdi Ould 
Mouknass. a exprimat părerea — larg 
împărătșită —. că Națiunile Unite re
prezintă forul cel mai adecvat si mai 
larg pentru negocierile menite să 
ducă la bunăstarea economică a între
gii omeniri. La rândul său. ministrul 
afacerilor externe al Tunsiei, Habib 
Chatti. a stăruit asupra necesității 
Ca. încă Ia actuala sesiune a Adună
rii Generale, să înceapă procesul 
elaborării strategiei internaționale a 
dezvoltării pentru viitorul deceniu.

*
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

Luind cuvîntul la sesiunea Adunării 
•Generale a O.N.U., președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, s-a pronunțat 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor divergente si pentru insti
tuirea unui cod al comportamentuj 
lui internațional care să restringă 
recurgerea la forță. „Pacea nu va fi 
asigurată pină cind armele războiu
lui nu vor fi definitiv eliminate", a 
spus el, adăugind însă că țările vor 
să posede arme suficiente pentru 
a-și păstra securitatea. în această 
concepție, el s-a pronunțat pentru o 
poziție militară puternică a S.U.A, 
si a aliaților lor.

Declarînd că Statele Unite doresc 
să reducă armamentul lor nuclear, 
el a arătat că S.U.A. se angajează 
că nu vor folosi arme nucleare decit 
în scopul autoapărării sau al unui 
atac împotriva aliaților lor. Totodată, 
președintele american s-a pronunțat 
împotriva creșterii, eventuale, a nu
mărului de state posesoare de arme 
atomice. înarmările convenționale — 
a spus el — pun o povară enormă 
asupra economiei mondiale și, în 
prezent, are loc o intensificare a 
cursei înarmărilor. în 1976, a precl- 

tiilor asumate prin tratatul de nepro- 
liferare, prin alte acorduri interna
ționale. Este necesar, evidenția în 
acest sens de la tribuna conferinței 
generale reprezentantul. Italiei, ca 
toate prevederile tratatului de ne- 
proiiferare — si nu numai primele trei articole privind neprolifera- 
rea și controlul — să fie in
tegral aplicate, știut fiind că in 
cei sânte ani de la încheierea aces
tuia nu s-a realizat practic nimic 
pentru a se ajunge la dezarmare nu
cleară. asa cum prevede articolul VI 

din tratat. Iar în ce privește înde
plinirea articolului IV. despre folo
sirea pașnică a energiei micleare. si
tuația nare la fel de negativă, dacă 
se tine seama de obstacolele din ce 
in ce mai mari, de diferite naturi, 
care împiedică pwterea la dispoziție 
a tehnologiilor nucleare.

La loc de frunte în cadrul dezba
terilor conferinței generale s-au aflat, 
în același timp, aspectele legate de 
rezultatele obținute de A.I.E.A., de 
sarcinile sale actuale și de perspecti
vă, de îmbunătățirile pe care struc
tura și activitățile sale le reclamă 
pentru a se putea achifa de răspun
derile ce-i revin. Mai categoric ca 
oricînd, țările în curs de dezvoltare 
au atras atenția la această conferin
ță generală asupra necesității de a 
se asigura un echilibru rațional între 
resursele materiale si umane consa
crate de A.I.E.A. îndeplinirii funcției 
sale primordiale privind creșterea 
contribuției energiei nucleare la 
pacea, sănătatea si prosperitatea în
tregii lumi și funcția sa derivată — 
de control al neproliferării. O sarcină 
Imediată, de cea mai mare răspun
dere a A.I.E.A. este, după părerea 
exprimată în cadrul conferinței de 
numeroase țări nenucleare, aceea de 

transmig din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut si urări de 
sănătate si fericire președintelui 
S.U.A. și soției sale, Rosalynn Car
ter.

Mulțumind, președintele Carter a 
rugat să fie transmise din partea sa 
și a soției sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu salutul lor si urări de să
nătate si multe succese. împreună cu 
dorința de continuare a dialogului cu 
președintele României, care — a sub
liniat președintele Carter — se bucu
ră in Statele Unite de un deosebit 
prestigiu.

★
țiat cursul pozitiv al relațiilor bi
laterale, dorința de dezvoltare a lor 
în continuare. Ministrul somalez a 
expus punctul de vedere al țării 
sale cu privire la situația de la 
frontiera cu Etiopia. Ministrul de 
externe al României a reafirmat po
ziția țării noastre privind necesita
tea reglementării grabnice a acestei 
situații prin tratative intre părțile 
direct interesate, fără a se recurgă 
Ia forță.

în convorbirile cu Mahmud Riad, 
secretar general al Ligii Arabe, au 
fost abordate problemele Orientului 
Mijlociu, în lumina noilor evoluții, 
perspectivele reluării Conferinței de 
pace de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a reprezentanților poporului pales- 
tinean.

politică generală
întărirea destinderii a constituit o 

altă temă majoră ce si-a găsit re
flectare în cuvintarea ministrului de 
externe al Cehoslovaciei, Bohuslav 
Chnoupek. care a subliniat. în 
această ordine de idei. însemnătatea 
completării destinderii politice în 
Europa cu măsuri pe plan militar, 
numai în acest fel putindu-se aiunge 
la o securitate reală pe continent. 
Ministrul de externe al Cubei, Isidoro 
Malmierca, a reafirmat că tara sa nu 
va negocia cu guvernul S.U.A. atît 
timp cit persistă blocada economică 
impusă în mod unilateral împotriva 
Cubei. El a relevat totuși că evolu
ția relațiilor dintre S.U.A. si Cuba 
pare să se îndrepte spre un climat 
în spiritul normelor internaționale de 
conviețuire pașnică.

★

zat el, au fost alocate pentru echi
parea fiecărui soldat fonduri de 60 
ori mai mari decit pentru educarea 
fiecărui copil, menționind că cea 
mai mare parte din aceste sume re
vine statelor industrializate.

Abordînd problema Orientului A- 
propiat, președintele J. Carter a 
apreciat că sint necesare, în conti
nuare, negocieri între părți, pentru 
a se ajunge Ia instaurarea unei păci 
reale.

Referindu-se la situația din Africa 
australă, președintele a arătat că 
S.U.A. sprijină eforturile în vederea 
accesului la putere, pașnic, al majo
rității în Zimbabwe.

Menționind că reglementarea paș
nică a diferendelor este esențială și 
că Statele Unite sint dispuse să res
pecte acest principiu, președintele 
Carter a arătat că, in epoca actuală, 
puterea de a rezolva problemele 
mondiale — In special puterea eco
nomică si politică — nu se mai află 
numai în mîinile cîtorva țări. Nici o 
națiune n.u deține monopolul viziunii, 
al creativității, al ideii, a subliniat el. 
iar la exercitarea puterii decizionale 
trebuie să participe în tot mai mare 
măsură si alte «taie.

a garanta difuzarea cea mai largă 
posibilă a tehnologiilor nucleare, asi- 
gurîndu-se transferul lor cu respec
tul absolut al suveranității tuturor 
statelor, veghind să se evite impune
rea de condiții apăsătoare și greu de 
justificat, care ar aduce grave preju
dicii dezvoltării energiei nucleare și 
ar arunca umbre serioase asupra 
voinței reale de a promova coopera
rea internațională in acest important 
domeniu.

Poziția țării noastre față de pro
blematica folosirii pașnice a ener
giei nucleare si rolul A.I.E.A. a fost 
cu claritate definită, bucurîndu-se de 
un larg ecou prin caracterul ei na
țional și constructiv, de președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu. în mesa
jul adresat sesiunii a XXI-a, do
cument care însumează o con
tribuție de prim ordin a țării noas
tre la dialogul internațional pe tema 
folosirii pașnice a energiei nucleare, 
precum și în activitățile practice 
viitoare ale organizației.

în spiritul conținutului de idei al 
mesajului si al hotărîrii reînnoite a 
României de a-si aduce si în viitor 
întreaga contribuție la dezvoltarea ac
tivităților A.I.E.A.. la întărirea conti
nuă a rolului acesteia in promovarea 
unei cooperări tot mai largi între sta
te pentru folosirea pașnică a ener
giei nucleare, delegația română a 
participat intens la lucrările confe
rinței. Dintre contribuțiile concrete 
amintim avansarea ideii țării noas
tre de a se identifica, conveni si 
transpune in viață un program de 
măsuri și acțiuni, astfel incit cel 
de-al treilea deceniu de existență 
a A.I.E.A. să devină „deceniul folo
sirii energiei nucleare în scopuri paș
nice". Se cuvin evidențiate, de ase
menea, sugestiile țării noastre vizînd 
statornicirea și aplicarea unui „Cod 
de principii echitabile ale cooperării 
internaționale în domeniul folosirii 
energiei nucleare în scopuri pașni
ce", poziția privind dezarmarea nu
cleară și altele.

Bilanțul pozitiv al participării 
României la sesiunea jubiliară 
a Conferinței generale a A.I.E.A. 
este ilustrat de alegerea unani
mă a tării noastre ca membră a consiliului guvernatorilor, princi
palul organ politic executiv al agen
ției — alegere care dă o nouă și 
grăitoare expresie stimei și prețuirii 
de care România se bucură la 
A.I.E.A. și în celelalte organizații 
din sistemul O.N.U.. în general, pe 
arena internațională.

Marin BUHOARA
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