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La Combinatul

chimic Craiova

A intrat

de amoniac

Doar o mied parte din ceea ce constituie laminorul de benzi la caid 
in Întreprinderea de prelucrare a aluminiului de la Slatina. De concepție 
șt construcție româneascâ, laminorul a intrat intre marile valori ale in
dustriei noastre — un" certificat de 1-naltâ competență, pentru proiectanți 

și constructori
Foto : M. Caranfil

socialistă bunăstarea generațiilor 
următoare, propriul său viitnr?

Bilanț in industria ușoară
muncii din întreprinderile 
ușoare, intensifieîndu-si. 

întregul ponor, eforturile

Experiența construcției socialiste în țara noastră pune în evidență că 
dezvoltarea rapidă, viguroasă a economiei naționale — temelia înfăptuirii 
programelor partidului de creștere continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii — măsurile de sporire suplimentară a retribuției sînt condi
ționate de realizarea unui șir de corelații obligatorii, atît între sectoarele 
și ramurile de bază ale economiei și în interiorul fiecăreia dintre ele, 
cit și în activitatea fiecărei întreprinderi productive.. Toate aceste core
lații se află într-o strînsă interdependentă, funcționează asemenea unui 
organism viu. orice dereglare într-un anumit domeniu resimtindu-se asu
pra întregului mecanism economic. Ziarul nostru îsi propune să reliefeze, 
într-o suită de articole, cîteva dintre cele mai importante, corelații econo
mice de care depind în mod hotărîtor evoluția de ansamblu a întregii 
economii și ridicarea continuă a bunăstării poporului, crearea unor con
diții de viață 
muncesc.

Orice discuție 
despre corelații
le ce condiționea
ză caracterul di
namic, prosper al 
economiei națio
nale are, în ge
neral, ca punct de 
plecare: corelația 
dintre 
re și 
parte 
tinată 
ducție, 
rii bazei 
cealaltă parte, utilizată pentru con
sumul individual, precum și pen
tru cheltuielile legate de dezvoltarea 
învătămîntului. ocrotirea sănătății, a- 
sigurarea asistentei sociale etc. In 
raportul dintre acumulare si consum • 
se concentrează, ca într-un focar, toa
te problemele esențiale ale dezvoltă
rii unei țări. Relația acumulare-con- 
sum exprimă, de fapt, o legitate is
torică — verificabilă la scară univer
sală — în virtutea căreia epocile de 
puternică înflorire economică s-au 
grefat întotdeauna pe un intens pro
ces de acumulare. Este realitatea pe 
care a avut-o în vedere Engels cînd 
aprecia că „acumularea este funcția 
progresistă cea mai importantă a so
cietății".

Acuitatea acestei probleme este si 
mai mare în epoca contemporană, 
cînd revoluția tehnico-știintifică cre
ează atît șansa reală a „comprimă- 

’ rii" etapelor de dezvoltare, a par- 
curgerii acestora în răstimpuri mai 

■ , „scurte. dar si — datorită nealocării 
Resurselor necesare promovării noilor 
cuceriri ale stiintei si tehnicii — ris
cul adincirii decalajelor între statele 
avansate si cele rămase în urmă e-

din ce în ce mai bune pentru masele largi ale celor ce

Distingem în aceste cuvinte ale se
cretarului general grija partidului 
nostru pentru viitorul națiunii, al 
poporului nostru, asumarea unei 
înalte răspunderi pentru destinul 
României socialiste, pentru dezvolta
rea ei economico-socială în pas cu pa
rametrii de civilizație pe care ni-i 
propunem.

Trebuie să observăm însă că nece
sitatea vitală a unei rate înalte de 
acumulare nu a fost înțeleasă întot
deauna. de toti si pe deplin. într-o 
anumită perioadă s-au vehiculat și

1. Despre corelația dintre acumulare și consum
acumula-

consum. adică dintre 
a venitului național 
creșterii forțelor de pro- 
dezvoltării și moderniză- 

tehnico-materiale — și

acea 
des-

conomic. Tocmai o rată înaltă a a- 
cumulării face posibilă folosirea din 
plin a marilor sanse De care le ofe
ră progresul tehnic contemporan pen
tru accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei țări.

Descifrînd cu luciditate științifică 
cerințele epocii actuale. Partidul Co
munist Român a stabilit ca linie 
strategică fundamentală în politica 
sa economică înfăptuirea unei rate 
înalte, rational dimensionate, a acu
mulării. Ca urmare a aplicării aces
tei politici. în ultimul deceniu, rata 
acumulării a sporit în tara noastră 
de la circa 25 la sută la 33—34 la 
sută, nivel caracteristic și pentru ac
tualul cincinal, 
dine încrustate 
norului nostru 
ale tovarășului ... ____
„In fata unei națiuni apar momente 
unice, hotărîtoare pentru destinul si 
viitorul său. Astăzi trăim momente 
de care depinde locul pe care il va 
avea România socialistă in marea 
familie a țărilor socialiste, a tuturor 
națiunilor lumii... Orice reducere a 
acumulărilor, orice slăbire a ritmu
lui de dezvoltare în condițiile actua
lei revoluții tehnico-stiintifice nu 
pot decit să condamne națiunea noas
tră la înapoiere pentru o lungă peri
oadă de timp, să nună în pericol atit 
prezentul, cit si viitorul poporului".

Vor rămîne a- 
în conștiința oo- 
vibrantele cuvin’e 

Nicolae Ceausescu :

la noi păreri care îndemnau. în hu
mele creșterii nivelului de trai, să 
se consume cît mai mult din venitul 
national, lăsînd preocuparea pentru 
dezvoltarea ulterioară a tării exclu
siv pe seama generațiilor viitoare.

O asemenea optică. îngustă, nu re
zistă însă faptelor, logicii unei jude
căți sănătoase. Este lesne de înțeles 
dacă nu s-ar acumula nimic, dacă 
venitul national ar fi in întregime 
consumat, societatea ar rămîne me
reu la același nivel de dezvoltare — 
peste un an. peste 40 sau 100 de ani, 
iar prin creșterea populației, partea 
avuției ce ar reveni ne locuitor s-ar 
micșora continuu : ar rezulta deci nu 
numai o condamnare la stagnare, ci 
o dare înapoi a nivelului de trai, un 
..drum al sărăciei". Este, de fapt, o 
realitate De care oamenii au înteles-o 
empiric, din cele mai îndepăr
tate timpuri. Dintotdeauna. omul a 
avut tendința de a acumula, econo
misind o parte -’i- roadele muncii 
lui ; maxima „Strînge bani albi pen
tru zile negre" este rodul unei în
delungate experiențe istorice. în
tr-un anumit sens, maxima este va
labilă și azi. dar pe un plan supe
rior, în înțelesul de „a sțringe bani 
albi pentru zile tot 
luminoase". Adică, 
„miine" să trăim 
„azi", este absolut

larea. alocarea în acest scop a unui 
anumit volum de resurse.

...Să privim problema și dintr-un 
alt unghi.. Se știe, bunăoară, că orice 
părinte este gata să facă totul pen
tru copiii săi. este în stare, cum se 
spune, să-si rupă si bucățica de la 
gură, pentru ca aceștia să, trăiască 
mai bine, să poată învăța, să aibă 
condiții cît mai bune de muncă și 
de viată. Dar asemenea ginduri și 
comportări, care îi par fiecăruia atît 
de firești pe planul vieții particulare, 
nu au fost întotdeauna înțelese just 
și pe planul vieții sociale — deși toc

mai nivelul gene
ral de dezvoltare 
a societății este 
factorul de bază, 
determinant, pen
tru nivelul de 
trai al urmașilor. 

, Desigur, neînțele
gerea intereselor 
generale aL so

cietății. ori de ctte ori se exprimă, 
trădează persistenta unor mentalități 
mic-burgheze. individualiste — de 
genul „important este să-mi fie mie 
bine astăzi : ce va urma după mine 
nu mă interesează", sau „să se des
curce cum crede de cuviință", de tipul 
judecății, de cinică responsabilitate, 
„după mine, potopul !“. Se-nțelege că 
partidul nostru, purtînd răspunderea 
istorică a destinelor tării, a viitorului 
națiunii, nu a putut accepta și a res
pins cu toată hotărirea o asemenea 
optică îngustă, „donsumatoristă", can
tonată numai în existenta prezentă 
si desconsiderînd ce „lăsăm în urma 
noastră". Societatea noastră nu poa
te neglija viitorul generațiilor viitoa
re — așa cum gin dim la propriul co
pil. ar trebui să aîndim la toti copiii 
tării, la necesitățile celor care ne vor 
urma in viitor. tn aceasta îsi găsește 
expresie directă maturitatea socială, 
patriotismul, spiritul de răspundere 
istorică.

La aceste 
unei politici 
să adăugăm
tatea economico-socială.

Oamenii 
industriei 
alături de 
pentru îndeplinirea si depășirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă, au reu
șit. la finele celor 3 Trimestre, să 
raporteze un bogat bilanț de realizări. 
Astfel, potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort. în perioada care 
a trecut din acest an muncitorii, in
ginerii si tehnicienii din acest sec
tor de activitate au produs, peste, 
plan, mai mult .de 4,2 milioane mp 
țesături din lînă și mătase, 2,6 mili-

oane mo textile nețesute. 920 000 
mp geamuri, o gamă largă de arti
cole de menai din sticlă si ceramică 
fină, precum și multe alte bunuri, 
care însumează 1.8 miliarde lei. con
tribuind prin aceasta la îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării popu
lației.

De remarcat că cea mai mare parte 
din sporul de producție ș-a obtinut 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator la care s-a înre
gistrat. în perioada amintită, o depă
șire a prevederilor cu 2,1 la sută.

(Agerpres)

în ultimele trei luni. în cadrul 
Centralei industriale de îngră
șăminte chimice Craiova au fost 
puse în funcțiune trei instala
ții pentru producerea amoniacu
lui. La 5 octombrie a intrat în 
producție Fabrica de amoniac 
III de la Combinatul chimic 
Craiova, instalație asimilată în 
întreprinderile constructoare de 
mașini din tara noastră si mon
tată de unităti ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale. Dato
rită experienței dobîndite de 
colectivele din centrală, a fost 
repurtat un deosebit succes, 
timpul de realizare si punere 
în funcțiune a instalației de la 
Craiova fiind redus cu 6 luni.

într-o telegramă adresată cu 
acest prilei Comitetului Central 
a] Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de comitetul de partid si consi
liul oamenilor muncii din Cen
trala industrială de îngrășămin
te chimice Craiova, se spune : 
în numele comuniștilor, al co
lectivelor centralei sl combina
telor de îngrășăminte din întrea- 
ta tară, vă asigurăm că vom 
acționa pe căi complexe, vom 
munci cu dăruire muncitorească 
pentru a nune în valoare capa
citatea 
noastre 
tăm cu 
nele de 
proiectați la cele 3 instalații. Ne 
vom spori astfel contribuția la 
creșterea într-un ritm superior 
a producției de îngrășăminte, 
vom răspunde prin noi fapte de 
muncă recentelor măsuri stabi
lite de către conducerea narti- 
duluf si statului nostru, de spo
rire suplimentară a veniturilor 
oamenilor muncii, pentru conti
nua înflorire a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România — pentru permanenta 
prosperitate a poporului român.

creatoare a colectivelor 
si ne angajăm să scur- 
cel puțin 3 luni terme- 
atingere a parametrilor

mai albe, tot mai 
dacă dorim ca 
mai bine decit 

necesară acumu-

„Cu brațele și cu mintea
de o 
urmă.
(vezi 

inter-

argumente în favoarea 
de susținute acumulări 

si cele izvorite din reali- 
întemeiate

Prof. unîv. dr.
Constantin FNACHE

(Continuare în pag. a III- a)

Cu mal bine 
sută de ani în 
domnul Taylor 
„taylorismul"). 
pela, intr-un atelier al 
otelăriilor Midvale, pe 
un muncitor otelar „cu 
idei", pe nume Shart- 
le. care-si permisese 
să opineze asupra mo
dului defectuos de pro
ducție din sectorul 
său : „shut-up (adică : 
lasă gura !). ești aici 
pentru a munci cu 
brațele, nu pentru a 
gîndi : alții sînt plă
tiți pentru asta !“...

Separația (interesa
tă) între concepție, 
pregătire, organizare si 
conducere, pe de o 
parte, și sarcinile de 
execuție, pe de 
parte, dicotomia 
munca manuală : 
intelectuală fac 
din „blestemul

e-

mentele contemporane 
despre conducerea so
cietății. în sistemele 
puse azi în discuție.

Modul în care abor
dăm astăzi, la noi.
tortul social exprimat 
lapidar în termenul 
muncii „cu brațele si 
cu mintea" cuprinde, 
în esența lui socio- 
economică. o credință 
nobilă în 
uman de 
tehnico-stiintifică si de 
creație materială prin

potențialul 
cunoaștere

de Mihnea 
GHEORGHIU

i altă 
dintre 
si cea 
parte 

_ __ ______  taylo-
’ rist" cu care socialiștii 

au avut mult de furcă 
și care continuă să su
praviețuiască si să oro- 
lifereze din abunden
tă. nu numai in 
economiile subdezvol
tate supuse presiu
nilor neo-colon ia liste, 
dar si în unele țări 
dezvoltate, acolo unde 
tehnocrația isi conso
lidează noile.feude, in 
detrimentul maselor 
laborioase paupere.

Istoria economică a 
avut, de cîteva ori. 
clipe de măreție si de
cadentă. la fel de in
structive pentru evolu
ția gindirii social-poli- 
tice moderne. care 
n-au trecut fără urmă 
în acumulările consti
tuite în bagajul ideo
logic al revoluțiilor si 
pe care le regăsim 
uneori, mai mult sau 
mal puțin asimilate si 
repetate. în rationa-

curs de desfă- 
urmărește nu 

simplă oerfec- 
tehnică a oro- 
materiale. ci.

care toti membrii so
cietății contribuie la 
realizarea valorilor fi
zice si spirituale pro
puse în cadrul global 
al propășirii tării so
cialiste si al progresu
lui general al umani
tății.

Educarea profesiona
lă si pe planul con
științei sociale, telul 
programului educatio
nal în 
șurare, 
doar o 
tionare 
ductiei
in primul rînd. o apro
piere treptată, oină la 
identificare, a creației 
celor două categorii de 
valori, realizarea per
sonalității plurilaterale 
a omqlui. în toate do
meniile de activitate, 
pentru că istoria oa
menilor trebuie să de
vină istoria unor făp
turi conștiente de dru
mul lor. drumul aces
ta fiind unul ales si 
nu unul impus de un

mecanism incontrola- 
bil. tiranic, absolut.

Avantajul unei dez
voltări socio-economi- 
ce și politice conștien
te a societății, al socie
tății socialiste pe care 
o construim efectiv, 
constă tocmai în pre
gătirea multilaterală a 
fiecăruia în vederea 
realizărilor vocației si 
aptitudinilor sale. în 
condițiile modificărilor 
permanente pe care ni 
le impun exigentele 
mereu sporite ale civi
lizației contemporane 
si ale revoluției știin
țifice si tehnice mon
diale. pe fondul istoric 
dat al fiecărei țări in 
parte, dialectic insepa
rabil de viața interna
țională.
Un muncitor contem

poran nu poate să nu 
fie un intelectual do
tat cu o pregătire de 
specialitate și cu o cul
tură generală cores
punzătoare. care să-i 
permită să participe 
în chip eficient la e- 
laborarea deciziilor ca- 
re-1 privesc pe el și 
pe ceilalți. Responsa
bilitatea lui este per
sonală si colectivă, in 
egală măsură, precum 
este stipulată în toate 
documentele de partid 
cunoscute si în legile 
sfatului, nostru socia
list.

A munci ..cu brațele 
si cu mintea" este as
tăzi nu numai o che
mare patriotică în ca
drul unui efort cbn- 
stient unanim : sensul 
ei conduce la o con
cepție nouă despre o 
nouă civilizație, co
munistă. în care omul 
este măsura tuturor 
lucrurilor.

tineri
ta col

jumătate • E 
„n-ai loc de 
ă'lile de spec-

IN ZIARUL DE AZI

*

egida Consiliului 
și Educației Socia- 
colaborare cu sec-

• Oamenii muncii în con
trol la oamenii muncii • 
De la concepție la intrarea 
în fabricație pe un drum 
scurtat la 
bine cîfid

— Acum cîtiva ani, la 
Bistrița nu te puteai nici 
măcar rătăci — îmi spune 
tovarășul meu de drum cu 
care am sosit în acea di
mineață albastră în orașul 
culcxișit la poalele munți
lor Heniu si masivului Că- 
liman. Vedeai turnul bi
sericii si știai încotro s-o 
apuci. Era cea mai înaltă 
clădire. încearcă acum să 
te descurci în mulțimea de 
străjeri din sticlă si beton...

Intr-adevăr. ■ impozantul 
edificiu medieval din se
colul XIV, alături de vesti
ta Casă a argintarului, a 
constituit o jumătate de 
mileniu singurul punct de 
reper, străjuind străduțele 
înguste cu arcade „șugăle- 
te“ pe sub care generații 
multe de pensionari si-au 
depănat amintiri despre ce 
ar fi trebuit să fie, dughe- 
ne gheboase unde se vin
dea „tucur" sau lucrau cis- 
mari palizi. Iar uneori, in 
parc, muzica militară. Căci 
ceea ce „a fost", fusese de 
mult, abia dacă-si amin
teau hrisoavele îngălbeni
te. în care se vorbea des
pre „mult prea iscusiții 
pietrari, zidari, hierari din 
așezarea Bistriței" : despre 
pietrarii de aici, care la 
cererea lui Petru Rares au 
mers de-au întărit Cetatea 
Neamțului, sau despre cele 
90 000 cuie de șindrilă tri
mise de bistrițeni pentru 
renovarea Cetătii Sucevei. 
„Brașovul de nord" — a- 
ceasta era faima pe care o 
creaseră cetătii lor iscusi- 
tii si harnicii meșteri bis- 
triteni. Dar ca și-n atîtea 
alte locuri din tara noastră, 
asuprirea socială si națio
nală, desele năvăliri si ca
taclisme au zăgăzuit isto
ria ținuturilor bistrițene. 
Aproape o jumătate de mi
leniu de piele străbătute de 
fulgerele mîniei : 1763 — 
capul răzmeritei valahe 
Tănase Tudoran, în vîrstă 
de peste 100 de ani, este 
tras pe roată... „Acum ori 
niciodată !“ — îi îndemna 
Andrei Muresanu pe cei 
ce aveau să poarte o aprigă 
luptă pentru a-și croi o. altă 
soartă. „în vaduri ape re
pezi curg..." — visa un alt 
mare fiu al acestor me
leaguri, George Coșbuc.

„Apele repezi" au fost 
deszăgăzuite, în frumoasele 
vaduri ale acestui ținut,

Pe un șantier al reconstrucției din 
Zimnicea

TEATRUL
serviciul

Culturii 
liste, în 
tia de critică a A.T.M., Co
mitetul județean de cultu
ră și educație socialistă 
Vaslui și Teatrul „Victor 
Ion Popa", a fost organizat 
la Vaslui si Eîrlad „Coloc
viul regizorilor din teatre- 

. le dramatice" (26 septem- 
brie-1 octombrie), mani
festare de amploare des- 
chizind seria marilor acți
uni din cea de-a doua e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" — 
care a reunit un important 
număr de oameni de tea
tru. regizori, actori, drama
turgi, critici dramatici, se
cretari literari. într-o lar
gă deschidere politică, cu 
profundă exigentă ideologi
că și artistică, în lumina 
hotărîrilor Congresului e- 
ducatiei politice și culturii 
socialiste, a cuvîntărilor 
rostite de secretarul gene-

ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la con
sfătuirile de lucru cu acti
viștii și cadrele din dome
niul educației politice, al 
propagandei și ideologiei, 
și cu primii secretari, au

odată cu victoria noii orln- 
duiri, în anii construcției 
socialiste. Cu precădere în 
ultimul deceniu, bistrițenilor 
li s-au deschis — 
politicii partidului 
voltare armonioasă 
ror județelor tării 
spectivele valorificării ple
nare a energiilor umane și 
materiale. S-a început cu 
primii pași ai industrializă- 

' rii prin prelucrarea resur
selor locale — lemn, mate-

datorită 
de dez- 
a tutu- 
— per-

Boiereanu de pe șantierul 
platformei industriale vest 
care atunci, „la începuturi" 
(mai exact în 1971), a mon
tat cu echipa sa statia de 
betoane în două săptămîni 
in loc de „cel puțin o lună" 
cît prevedeau normele, de 
fierar-betonistul Ion Petre, 
care îsi amintește si acum 
de fiece colt de zid turnat 
împreună cu echipa lui, 
peste plan. Și atîtia alții. 
Cineva a făcut un calcul :

IA BISTRIȚA,
în pădurea 
de schele

riale de construcții, produ
se agricole. „Sutele 
milioane", la capitolele in
vestiții si 
ceput să 
bișnuințe 
obiective 
tate. Si, odată cu ele, prin
tre căsuțele urbei si-au fă
cut apariția blocuri cu 
patru-cinci etaje. însă mo
toarele pentru salturile 
peste timp de-abia se în
călzeau...

în cincinalul trecut, in
dustria a pătruns pe cît de 
spectaculos, pe atit de firesc 
în viața Bistriței. Specta
culos — prin ritmurile sale 
vii, prin brusca desprinde
re de solul subdezvoltării, 
firesc — prin elanul si pri
ceperea cu care localnicii 
au trecut la înfăptuirea 
noii geografii economice a 
județului. Doar în cinci ani 
— cinci obiective industri
ale de importantă republi
cană, un cartier de locuin
țe cu 3 500 apartamente, un 
spital modern cu 700 pa
turi, hotelul „Coroana de 
aur" cu 200 locuri, noua 
uzină de apă. Adevărul că 
omul poate comprima 
timpul s-a concretizat în 
sute si sute de destine de 
constructor. Adevăr demon
strat de montorul Viorel

de
producție, au în- 
devină curînd o- 
In lumea noilor 
industriale înăl-

oare cît timp ar fi durat 
construirea obiectivelor e- 
numerate. dacă s-ar fi ră
mas la ritmul de „dezvol
tare" dinainte de 1944 ? Și 
a reieșit că în... 500 de ani!

Firesc deci că orice dis
cuție are drept punct de 
reper invariabilul „aici a 
fost..." întreprinderea „Net- 
tex“... Ce era în urmă fu 
șapte ani pe locul unde se 
înaltă moderna unitate ? 
Un lan de coceni. înzestra
tă cu utilaj de înaltă tehni
citate, întreprinderea pro
duce textile nețesute, din... 
cîrpe vechi. Zeci de artico
le pentru industria de con
fecții. de automobile, ma
teriale de construcții. în 
apropiere — combinatul de 
prelucrare a lemnului. In
troducerea cunoscută : in 
urmă cu cîtiva ani... lan de 
coceni. Acum — 10 000 de 
garnituri de mobilă pe an, 
70 000 tone de plăci aglo
merate (PAL), 
ria" combinatului 
industriale de pe 
e oarecum alta : 
nu pe un lan de coceni, ci 
pe o... pășune de oi. La 
numai cîteva luni de la în
ceperea fabricației. între
prinderea și-a susținut „e- 
xamenul de maturitate" în- 
scriindu-se în parametrii

„Preisto- 
de utilaje 
platformă 
a apărut

performantei tehnice prin- 
tr-o gamă largă de electro- 
filtre. utilaje denoluante. 
unicate, insistent solicitate 
de numeroase unităti eco
nomice din Galați. Hune
doara. Sibiu. Brașov. Gorj. 
în cîtiva ani. datorită hăr
niciei si priceperii tînăru- 
lui colectiv, au fost asimi
late in producție 140 tipuri 
de utilaje pentru industriile 
metalurgică. materialelor 
de construcții, energetică.

Viteza cu care tradiția de 
iscusiți meșteșugari a bis- 
t.ritenilor se înscrie pe or
bita industriei moderne se 
face simțită si la una din 
..mezinele" platformei — 
întreprinderea de sticlă me
najeră. intrată în funcțiune 
acum trei ani. la 11 iunie. 
Aici se produc adevărate 
opere de artă din sticlă. în 
pas și cu cerințele de fru
mos. „Pas" care presupune 
o continuă ridicare a tehni
cității. o continuă înnoire a 
fabricației. 1 Semnificativ 
este faptul că în anul vii
tor. fată de 1975, volumul 
producției reproiectate va 
reprezenta 80 la sută.

Istoria se accelerează. 
Asa cum a hotărit Congre
sul al XI-lea al P.C.R.. ju
dețul Bistrita-Năsăud ur
mează să realizeze în anul 
1980 o producție industrială 
globală de cel 
miliarde de lei. 
timp al marilor ..............
Bistriței i se potrivește de 
minune expresia ..pădure 
de schele". Numai în pri
mul semestru al anului 
constructorii au ridicat clă
diri de locuințe și indus
triale cît în întregul an 
1975. în acest cincinal vor 
ieși de sub schele circa 
13 000 apartamente, de 14 
ori mai mult decît în pe
rioada 1965—1970. Sînt tot 
mai pregnante semnele ci
vilizației socialiste în ora
șul care, cu ai săi 46 000 de 
locuitori, depășește de trei 
ori populația Bistriței de 
acum trei deceniu Indus
trializarea si corolarul 
ei firesc urbanizarea. Bis
trița. orașul în salopetă, isi 
află vocația, frumusețea. în 
istoria viitorului ce se con
turează zilnic în viata de 
zi cu zi pe meleagurile 
unde „în vaduri ape repezi 
curg". Limpezi. Fertile. 
Spre limanul marilor împli
niri socialiste.

puțin zece 
în acest 
investiții..

Laurenfiu DUȚA

tribună militantă
formării omului

constructivă a tuturor fac
torilor implicați în realiza
rea spectacolului, in susți
nerea dialogului cu publi
cul. colocviul, atît în dez
baterile oe marginea spec
tacolelor prezentate, cît si

continua ascensiune a tea
trului in viața societății, 
participanții au rblevat 
faptul că eflorescenta ar
tei spectacolului, creșterea 
forței de iradiație isi au 
sorgintea în unitatea poli-

Sub semnul pregătirilor pentru cea de-a Il-a edi
ție a Festivalului național „Cîntarea României"

fost examinate probleme 
actuale ale artei regizorale, 
sarcinile prioritare privind 
extinderea și aprofundarea 
acțiunii educative, civice și 
estetice a teatrului.

Expresie a procesului de 
profundă democratizare a 
vieții artistice. în cadrul 
căruia problemele politicii 
teatrale polarizează atenția 
și provoacă intervenția

în discuțiile generale, a fost 
dominat de conștiința că 
teatrul este o componentă 
de seamă a sistemului edu
cational. chemat să-și îm
bogățească atributele de 
tribună militantă, să-și po
tențeze aportul la formarea 
omului nou. Cu o înaltă în
țelegere a comandamente
lor actuale, animați de ho- 
tărîrea de a contribui la

tică și ideologică a crea
torilor, activ integrați în 
acțiunea de edificare a spi
ritualității socialiste, uni
tate care favorizează afir
marea complexă și preg
nantă atît a personalității 
colectivelor artistice, cît și 
a fiecărei individualități în 
parte.

Sincronizarea activității 
teatrale cu cerințele soci-

nou
ale este posibilă — s-a sub
liniat — prin exercitarea 
de către regizori cu com
prehensiune a statutului, 
constitutiv teatrului nostru, 
de ..animatori dramatici". 
Dezvoltarea teatrului ro
mânesc a fost dominată și 
inspirată de activitatea 
unor asemenea creatori, 
care, conștienți de funcția 
formativă a teatrului, 
fost preocupați să 
ze viața teatrului 
întregii societăți, 
la preocupările și
le înaintate ale vremii, mi- 
litînd cu pasiune si voca
ție artistică pentru împli
nirea lor. Reprobînd ma
nifestările izolate ale unor 
regizori cantonați în cercul 
îngust al unor preferințe

au 
conecte- 
la cea a 

aderînd 
idealuri-

Constantin MĂCIUCA
(Continuare in pag. a IV-a)
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I FĂPTU~L~j
DIVERS

| Solidaritate I

IUn muncitor de la Intreprin- I 
derea de rețele electrice Bacău, I 
pe nume Nicolae Șorea. a fost 

internat de urgentă, in stare I 
(foarte gravă, la spital. Pentru I 

salvarea lui. era nevoie, tot ur
gent, de p cantitate mare de sin- .

!ge. Cel care s-a oferit primul I 
să-l ajute a fost colegul său de • 
secție. Constantin Ichim. pre-

I ședințele comitetului sindicatu- I 
lui. Și, odată cu el, s-au prezen- j 
tat la centrul de recoltare a sin- 
gelui încă 35 de colegi de muncă. ■

I Sorea se simte acum bine și le I 
mulțumește din inimă. •

| Ca acasă I

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

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

Cu aproape un an in urmă, in I 
județul Brașov au fost aduse | 
primele loturi de oi din Noua 
Zeelandă. Sint oi dintr-o rasă ■ 
destinată producției de carne, I 
dar și pentru lină. Oile ating • 
greutăți de 50—60 kg., iar ber
becii se apropie de 100 kg. Lina I 
are firul lung șl un luciu deose- | 
bit, parcă ar fi metalic. In gene
ral, de la aceste oi se obțin cite ■ 
doi miei pe an. Corespondentul I 
nostru pentru județul Brasov ne • 
asigură că oile neozeelandeze se 
simt pe pajiștile de aici ca la ele 
acasă. O dovadă : in ultima lună, | 
turma s-a înmulțit cu cîteva 
sute de miei. j

Concediu 
plăcut!

în trecere prin județul Olt, I 
conducătorul auto Âchim Dră- I 
ghici din comuna Blăjel. județul * 
Sibiu, a pierdut actele și toii . 
banii pe care-i avea la el. pen- I 
tru petrecerea concediului de I 
odihnă. Și-a dat seama de pier
derea lor abia cind a ajuns la I 
Mediaș. A sesizat acolo organele I 
de miliție și mare i-a fost bucu- 1 
ria, auzind că banii și actele ii . 
fuseseră găsite de o , pionieră, I 
Mihaela Gherghe, din clasa a I 
V-a a liceului „Ion Minulescu" 
din Slatina, care le dusese ime- I 
diat la miliție. Pioniera îi urea- I 
ză un concediu plăcut. ’

„Micii I
pietoni" I

Sub acest generic, Consiliul I 
județean Cluj al pionierilor, in I 
colaborare cu Inspectoratul ju- • 
dețean al miliției, a organizat un 
original concurs. Peste 160 pio- I 
nieri, in echipaje de cite 4, in I 
fața unei asistente record, for
mată din colegii lor de la școlile I 
din municipiu, au executat de- I 
sene colorate cu subiecte de cir- * 
culatie rutieră. Pe primele locuri 
s-au clasat echipajele de la șco- I 
Iile generale nr. 1, 14 și 17. Dar I 
ciștigători vor fi toți școlarii, 
care și-au consolidat cu acest I 
prilej cunoștințele privind regu- I 
Iile de circulație.

Deocamdată, I 
el, ursul...

I
I
I

în urma apariției notei din 
rubrica noastră din 30 septem
brie. în legătură cu pericolul pe 
care îl prezenta nu numai pen
tru ciopoarele de oi, ci și pentru 
ciobani o ursoaică pripășită cu 
puii săi prin împrejurimile 
satului Sărata (comuna Porum- 
bacu de Jos. județul Sibiu), lu
crătorii Inspectoratului silvic ju
dețean au trecut de îndată la 
acțiune. Și nu fără sucoes. După 
numai două zile de la instala
rea unei capcane, la hotarul 
dintre satele Sărata și Scorei, 
nu departe de locul unde Cei doi 
ciobani dăduseră lupta cu ur
soaica. a fost prins..... tatăl" ur
suleților care, ca și mama lor, 
dădea mereu iama prin turmele 
oamenilor. După o lungă călă
torie făcută cu cușcă cu tot în- 
tr-o autobasculantă, Moș Martin 
s-a văzut din nou în libertate, 
însă in pădurile de dincolo de 
masivul Făgărașului. Ingenioa
sele capcane puse de tunători o 
așteaptă aoum și pe ursoaică, 
să-și urmeze... „soțul".-

Puii... 
inculpați

Un control inopinat al miliției 
din Satu Mare a surprins-o pe 
gestionara Margareta Pop, de la 
cooperația orășenească de con
sum, vinzînd pui vii cu supra- 
preț. A fost amendată. Se pă
rea — și era de așteptat să fie 
așa — că gestionara o să-și vadă 
de treabă in chip corect, cinstit. 
Pentru a se convinge, după o 
săptămină, miliția a trecut din 
nou in control pe la ea si a gă
sit-o din nou vinzind tot pui vii 
și tot cu suprapreț. Ba, chiar și 
cu lipsă la gramaj. Gestionara 
n-a găsit altceva mai bun de 
zis, decît si dea vina pe bieții 
pui. Adică, vezi dumneata, ei 
sint vinovați. că se... mișcă in 
timpul cintăririi. Acum i se „cin- 
tărește" din nou fapta.

Aerisiți 
pivnițele!

Un sătean din Drănic. județul 
Dolj, după ce a cules strugurii 
și i-a pus la fermentat, a coborit, 
după un timp, in pivniță să 
vadă dacă nu cumva, din cauza

I
I
I

I 
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I fermentației, mustul a trecut 
peste tucitoare. întrucît pivnița 
nu avea sistem de aerisire ca 
lumea, el a fost asfixiat de

I bioxidul de carbon emanat.

I
L

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

OAMENII MUNCII 
ÎN CONTROL LA

OAMENII MUNCII

tra- 
consta- 

toate 
de care 
tranș

ai

După oonsfătuirea pe țară din lu
na februarie, in municipiul Turda 
activitatea unităților de control al 
oamenilor muncii a cunoscut, real
mente. o îmbunătățire continuă. 
Controalele comune efectuate de 
Consiliul de control muncitoresc și 
echipele de control ale oamenilor 
muncii au devenit mai frecvente și 
eficienta lor a sporit considerabil, 
prin luarea de, măsuri operative 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
semnalate. De curînd, s-a încheiat o 
astfel de acțiune privind modul cum 
se desfășoară transportul în comun 
pe raza municipiului, acțiune orga
nizată de consiliul municipal al 
Frontului Unității Socialiste, pornin- 
du-se de la sesizările cetățenilor 
privind existenta unor lipsuri în 
acest sector al serviciilor publice. 
La această acțiune, care a durat 6 
zile, au participat __________ 
membrii consiliu
lui municipal de |_ ««.mini
control muncito- ||| lllUllIClU
resc si unităti de “
xr”Ltlc,r“- exemple di
timpul controale
lor efectuate sis- rndnino in
tematic, la dife- I UUIlibd III
rite ore ale zilei . . ,
Si pe toate 
seele, s-a 
tat că nu 
autobuzele 
dispune 
portul urban 
municipiului Tur
da circulă în orele de vlrf, că 
nu se respectă ritmicitatea și 
graficele de circulație, că se în
registrează abateri de la discipli
na și etica rutieră. Concluziile con
trolului au fost discutate mai întii 
cu Consiliul oamenilor muncii din 
unitatea de transporturi, împreună 
cu care s-au căutat soluții si s-au 
stabilit măsuri concrete, cu respon
sabilități precise, pentru înlăturarea 
neajunsurilor, pentru îmbunătățirea 
activității de transport urban. La 
rindul său. Consiliul oamenilor mun
cii a discutat concluziile controlului 
Cu toți angajații — șoferi, mecanici, 
revizori tehnici, dispeceri — stabilind 
grafice ferme de circulație a auto
buzelor, organizînd formațiuni de lu
cru în acord global 
reparații și revizii.

Tot pe baza unor 
trol muncitoresc al 
nomice si sociale și _ 
control al oamenilor muncii, consi
liul municipal al Frontului Unității 
Socialiste a putut analiza. în cunoș
tință de cauză, pe bază de date și 
fapte concrete, modul în care decurg 
aprovizionarea pentru iarnă a popu
lației, diversificarea serviciilor. Au 
putut fi luate astfel măsuri pen
tru accelerarea aprovizionării cu le
gume și fructe, precum si 
realizarea de către unitățile 
rației meșteșugărești a unor 
pentru populație, cum ar fi 
torii de urgentă si confecții 
școlari și preșcolari. Au fost con
trolate si o serie de întreprinderi de 
bunuri de consum, cum ar fi între
prinderea de industrializare a lapte-

la atelierul de
acțiuni de con- 
activitătii eco- 
al unităților de

pentru 
coope- 

servicif 
curăță-
pentru

de documentare 
nu pot fi limitate

este. în ultima 
cetățean să-si 
de a consulta.

la not în bibliotecă... 
după aproape 9 luni de la 
deciziei care prevedea or- 
si functionarea cabinetelor

aplicării, 
a acesteia 
ca fiecare 
deprinderea

cabinete au ră-

poziției si varietății for- 
de relief, județul Brasov 
loc privilegiat în rîndul

Datorită 
melor sale 
ocupă un . _. 
județelor tării, sub aspectul frumu
seții sale naturale, a bogăției flo
rei și faunei. Pe teritoriul jude
țului se află nu mai outin de 60 de 
rezervații si monumente ale naturii, 
plante si animale care sînt puse sub 
ocrotirea legii. Printre cele mai va
loroase. sub aspect științific, vom 
enumera rezervațiile de la Hărman. 
Prejmer si Stupini cu plante rare de 
origine arctică. Lor li se adau
gă insulele de vegetație specifice 
stepei de pe masivul Timpa si Dealul 
Cetății, poienile cu narcise din Dum
brava Vadului, bazaltele de la Raco- 
sul de Jos. rezervațiile paleontolo
gice de la Carhaga. stejarii seculari 
de la Cristian, rezervațiile floristice 
din masivele Bucegi. Piatra Craiului. 
Postăvarul. Piatra Mare si Ciucas. 
ursul si cerbul carpatin, capra nea
gră. rîsul, cocoșul de munte etc. Sînt 
tot atitea argumente care pledează 
în favoarea ocrotirii si conservării 
acestor frumuseți.

— Un caz tipic de lipsă de grijă 
fată de monumentele naturii îl con
stituie masivul Timpa — ne spune 
profesorul Alexandru Barbu, secreta
rul comisiei județene pentru protec
ția mediului înconjurător. Prin con
struirea unui drum de acces spre 
creasta Tîmpei. unde s-a ridicat un 
obiectiv turistic, a fost practic desfi
gurat chipul versantului sudic al 
acestui monument natural. Disloca
rea la întîmplare a stîncilor si ne- 
consolidarea pereților acestui drum 
au dus la declanșarea unui rapid și 
puternic proces de eroziune si la for
marea unui grohotiș, fenomen că
ruia trebuie să i se pună stavilă 
cit mai repede cu putință.

Ceea ce îngrijorează în acest caz 
este faptul că, pînă în prezent, auto
ritățile locale nu au luat nici o mă
sură. pentru a-1 obliga pe cei vino- 
vati de declanșarea eroziunii să sta
bilească soluțiile cele mai bune pen
tru stabilitatea solului sl Înlăturarea 

Iul. întreprinderea de eticlărie și 
altele.

In acest an. In municipiul Turda 
au fost efectuate peste 150 acțiuni 
de control al oamenilor muncii. în 
majoritate în formații mixte cu con
siliul de control muncitoresc al ac
tivității economice și sociale, cu alte 
organisme de control specializate ale 

• statului. In urma acestor controale 
au rezultat numeroase propuneri vi- 
zind extinderea sau îmbunătățirea 
unor servicii publice, mai buna gos
podărire a orașului, etica lucrători
lor din comerț și alimentația publi
că si altele. In același timp, au fost 
aplicate și o serie de sancțiuni. Tre
buie subliniat și faptul că sancțiu
nile și sesizările echipelor de control 
n-au rămas numai consemnate in re
gistrul de control, ci au fost aduse 
la cunoștința colectivelor de muncă 

din unitățile res- 
~~~~ pective, iar cei

.1 vinovat! au fost
luiuu ““ Pus> ,n discut'3

grupelor sindicale,

conlucrare “ritatea controlu-
rfl Dphinplp ,ui oamenilorI U CbilipCIC muncii, consiliul

.....  municipal al 
POrK III IIP (IP Frontului UnitățiivUlldlllllG UC Socialiste organi-
, , ... zează periodic în-întreprinderi g»
... ■ , cu cei controlați.

Nu de mult a 
avut loc o asemenea întâlnire cu 
lucrătorii din comerț. Cu acest pri
lej. responsabilii echipelor de con
trol al oamenilor muncii au pua în 
discuție o serie de neajunsuri con
statate. dar încă nesolutionate. ele 
tinînd de etica profesională, de edu
cația lucrătorilor din acest domeniu. 
Șefii de unităti. gestionarii și lucră
torii vizați au fost puși să răspundă 
pe loc criticilor aduse, angajîndu-se 
să se preocupe mai stăruitor de ca
litatea serviciilor, să contribuie Ia 
întronarea unui climat de disciplină 
și exigență, de solicitudine față de 
cumpărători, față de oamenii muncii.

Ceea ce se poate reproșa activi
tății unităților de control din muni
cipiul Turda este aria încă limitată 
în care acționează. Din această cau
ză, o seamă de sectoare, cum ar fi 
căminele de nefamiliști. cantinele, 
internatele școlare, bufetele de in
cintă si activitatea de întreținere si 
reparare a locuințelor, nu au intrat 
încă în sfera de cuprindere a unul 
control sistematic. Tovarășul Eugen 
Ghergheli. secretar al comitetului 
municipal de partid, ne-a asigurat 
că în scurtă vreme și aceste sectoa
re importante ale vieții sociale se 
vor afla in atentia controlului oa
menilor muncii, pentru a se îndepli
ni astfel întru totul sarcinile trasate 
de setretarul general al partidului 
la consfătuirea pe tară din luna fe
bruarie. a unităților de control al 
oamenilor muncii.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

rănilor aduse acestui monument al, 
frumuseții.

Dar cele mai grave prejudicii le 
aduc naturii în general si monumen
telor ei în special așa-zișil turiști.

— Unii dintre aceștia, ne spune 
prof. Pantelimon Ularu. președintele 
comisiei județene pentru protecția 
mediului înconjurător. în loc să pro
tejeze plantele, monumente ale na
turii. le rup si. uneori, chiar le smulg 
cu rădăcină cu tot. pentru a le lua 
cu ei ..ca amintire". Alții merg chiar 

Mîîni hrăpărețe pe monumentele naturii!
Protejarea florei și faunei, a unor monumente ale naturii din județul Brașov reclamă 
acțiuni convergente din partea organismelor responsabile, o participare mai activă a 
tuturor cetățenilor ia combaterea unor manifestări care duc la degradarea mediului

mal departe, culeglndu-le cu rucsa
cul pentru ceaiuri sau dulceață. Vă- 
zînd interesul turiștilor pentru res
pectivele plante si flori rare, unii lo
calnici sau ciobani au trecut si ei 
la „comercializarea" acestora.

Unul din exemplele cele mai con
cludente privind efectele distructive 
asupra acestor monumente ale natu
rii ni-1 oferă poienile cu narcise 
din Dumbrava Vadului. In urma 
smulgerii, uneori cu bulbi cu tot. a 
acestor plante, a pătrunderii mijloa
celor grele — autobuze, autocamioa
ne. tractoare — în zona acestui mo
nument. numărul narciselor a 
scăzut îngrijorător. Pentru a se 
opri acest proces și a da posi
bilitatea covorului de flori să 
se regenereze, organele județene au 
hotărit să suspende vizitarea acestei 
rezervații pentru o perioadă de cîti- 
va ani. Cu toate acestea, au existat 
cazuri cînd indivizi lipsiți de educa
ția cea mai elementară, abuzînd de 
torta lor fizică si ignorînd decizia

NOUTĂȚI EDILITARE LA CĂLĂRAȘI

Viitoarea cetate a o- 
țelului, orașul Călărași, 
își sporește neîncetat 
zestrea cu noi edi
ficii social-culturale. 
Printre ultimele nou
tăți din orașul de 
pe malul Borcei, care 
va cunoaște în urmă
torii ani o dezvoltare 
impetuoasă, se numără 
un spital și un cine
matograf. aflate în sta
diu de finisare, noi 
blocuri de locuințe 
înălțate în spiritul fru
moasei tradiții arhi
tectonice specifice zo
nei, numeroase alte 
construcții de interes 
obștesc.

Noul spital, ampla
sat în apropierea Bor
cei și a zonei de agre
ment. cu 470 de paturi 
și patru secții princi
pale (interne, pedia
trie. chirurgie și ma
ternitate) — cuplat cu 
policlinică — va con
tribui la Îmbunătățirea 
condițiilor de asistență 
medicală și tratament 
atît pentru locuitorii 
din Călărași, cît și din 
zona sudică a județu
lui Ialomița. După 
cum ne informează in
ginerul Dumitru Si- 
mionescu, secretar al 
comitetului municipal 
de partid, tot în acest

Se dezvoltă rețeaua 
magazinelor sătești
In vederea îndeplinirii impor

tantelor sarcini ce-i revin în a- 
provizionarea cu mărfuri a 
populației de la sate, în condiții
le sporirii neîntrerupte a nivelu
lui de trai al țărănimii și creșterii 
exigentelor acesteia, cooperația 
de consum acționează perma
nent pentru continua îmbunătă
țire a activității unităților sale 
comerciale. Ca urmare si volu
mul mărfurilor desfăcute la sate 
a crescut considerabil, fiind de 
aproape 10 ori mai mare decît 
in urmă cu 25 de ani.

în prezent, numai în mediul 
rural, cooperația de consum dis
pune de circa 26 000 de unități de 
desfacere cu amănuntul. Grija 
ce se acordă satisfacerii cores
punzătoare a cerințelor de con
sum ale populației sătești este 
ilustrată și de faptul Că aproape 
jumătate din numărul total al 
unităților comerciale ale coope
rației de consum sint ridicate în 
anii construcției socialiste. In 
cincinalul 1976—1980 suprafața 
comercială rurală va spori cu 
încă o jumătate de milion de 
rrtetri pătrați față de anul 1975.

In fotografie : noul complex 
comercial din comuna Săvădisla, 
județul Cluj.

organelor județene (este cazul Iui 
Gheorghe Precup din satul Hurez, 
comuna Beclean. județul Brașov) au 
intrat cu forța în perimetrul ocrotit 
de lege, smulgînd si distrugînd flo
rile. Asemănător stau lucrurile si cu 
ghiocelul bogat de ne raza comunei 
Budila sau cu nufărul alb din mlaș
tina aflată în comuna Augustin, ale 
căror flori se vind nestingherit ne 
străzile Brașovului.

Datorită acestui act de iresponsa
bilitate. de ignorare si nerespectare

i
a legilor statului din partea unor 
excursioniști si localnici, alte Plante 
si flori declarate monumente ale na
turii sint amenințate. Este cazul bu
jorului de munte, care se culege cu 
grămezile, al florii de colț, singelui 
voinicului, garofiței Pietrei Craiului 
— adevărate perle ale munților 
noștri.

Situația nu este mai bună nici în 
cazul animalelor declarate monu
mente ale naturii. Nereglementarea 
năsunatului. dar mai ales practicarea 
braconajului aduc mari prejudicii si 
faunei. Nu sint puține cazurile de 
braconai întîlnite in ultimii ani. în 
schimb, sînt puține cazurile de bra
conieri aiunsi ne mina justiției. E- 
fectele negative ale braconajului au 
lăsat urme mai ales în cazul caprei 
negre, al rîsului, cocoșului de munte, 
cerbului.

Desigur, problema ocrotirii naturii 
si conservării mediului înconjurător 
s-a aflat si se află în atentia orga
nelor locale din județul Brasov, care

de cul- 
multi- 

găzdui, 
teatrul

an va începe construc
ția unui alt spital cu 
450 de locuri, iar pînă 
în 1980 va fi dată in 
folosință încă o policli
nică. Tot la Călărași, 
în următorii ani. se va 
construi o casă 
tură cu funcții 
ple. care va 
între altele, 
popular, una din cele 
mai cunoscute institu
ții cu acest profil din 
țară, oorul „Freamă
tul". cu o activitate 
culturală de peste 
sase decenii, viitoarele 
echipe artistice ale 
combinatului siderur-

Au decis să popularizeze
și au încălcat-o prin

neîndeplinirea propriei decizii

pe lingă obisnui-

O decizie a Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Harghita, adoptată într-o .ședință din 
18 ianuarie 1977. aproba un plan de 
măsuri menit să asigure studierea, 
cunoașterea si înțelegerea de către 
oamenii muncii a hotărîrilor de 
partid, a legilor tării. Printre sarci
nile care reveneau în mod expres 
consiliilor populare jn acest sens, 
decizia prevedea : „asigurarea func
ționării. Ia nivelul cerințelor. în 
orașe, a unor cabinete juridice...".

Ne-am oprit asupra acestei preve
deri. pentru că — 
tele acțiuni de 
popularizare și 
explicare in rîn- 
dul cetățenilor a 
legilor tării — 
practica demon
strează că esențial 
în procesul înțe
legerii si cunoaș
terii exacte a le
gislației. a respec
tării si 
întocmai 
instanță, 
formeze
de a studia el însuși legea, de a o 
aorofunda nrintr-un efort nronriu. 
Au trecut de la adoptarea deciziei si 
a planului de măsuri aproape 9 luni. 
Ce s-a întreprins pentru transpunerea 
lor în viată ?

La Miercurea Ciuc i-am întrebat 
ne mai multi localnici dacă știu tinde 
se află cabinetul juridic. Unii ne-au 
indrumat „să încercăm" la comitetul 
județean al sindicatelor, alții — la 
bibliotecă, alții — la comitetul de 
cultură si educație socialistă. Cîtiva 
dintre ei ne-au „sugerat" să mergem 
la primărie. Era. firește, si în inten
ția noastră să mergem la primărie, 
adică acolo unde ar fi trebuit să 
existe un cabinet juridic model. Dar 
iată ce ne-a declarat Mircea Rosianu, 
jurisconsultul consiliului popular :

— Cabinet juridic asa cum prevede 
decizia comitetului executiv al con
siliului popular județean încă nu 
există. Literatura juridică si actele 
normative care ar fi trebuit să stea 
la dispoziția cetățenilor se află în 
biroul... secretarului primăriei. (Les
ne de imaginat pentru oricine cît de 
accesibil poate fi sl cum poate func
ționa un punct de documentare aflat 

au initiat unele măsuri în acest scop. 
O contribuție de seamă aduce in 
acest sens comisia județeană pentru 
ocrotirea naturii. Cei 40 de custozi 
onorifici, iubitori ai naturii, care ac
tivează oe lîngă această comisie — 
între care N. Constantinescu. soții 
Maria si Gh. Chlvulescu. Ioan Lutsch, 
Vanta Viochia si alții — desfășoară 
o activitate laborioasă de ocrotire a 
frumuseților naturale din județ, gă- 
sindu-se in zilele de repaus in locu
rile cele mai vizitate de turiști, cău- 

supus! riscului de a 
si chiar de a fi mo- 
indivizi. custozii nu 
moment să ia atitu-

tînd să explice acestora necesitatea 
protejării naturii. In ciuda faptului 
că. uneori, sint 
veni în conflict 
lestati de unii 
pregetă nici un 
dine fermă împotriva actelor de de
teriorare a unor monumente ale na
turii.

O contribuție de oret la ocrotirea 
naturii o aduc si asociațiile si- cercu
rile turistice si de protecția naturii, 
care-si desfășoară activitatea in ca
drul Universității din Brașov și al 
unor licee si scoli din județ, oartici- 
pind la diverse acțiuni de cunoaște
re. popularizare, ocrotire si refacere 
a naturii. Un exemplu lăudabil in 
acest sens îl oferă cadrele si studen
ții facultății de silvicultură, care au 
desfășurat cîteva acțiuni meritorii 
privind protejarea mediului înconiu- 
rător si refacerea vegetației degra
date de ne Timpa. Postăvarul și 
altele.

Trebuie spus Insă că, în ciuda

gic. un nou cinemato
graf și altele.

Creșterea populației 
orașului datorită nou
lui ...............
gic 
rea 
în 
circa 10 000 de aparta
mente. Trebuie subli
niată preocuparea ar- 
hitecților și construc
torilor de a asigura 
blocurilor de locuințe 
și obiectivelor social- 
culturale o cit mai a- 
trăgătoare înfățișare. 
Ele se vor adău
ga celor peste 4 000 
de apartamente con
struite în ultimii ani 

Călărași. Pentru 
prima dată în județul 
Ialomița, aici s-au uti
lizat panouri prefabri
cate cu fațadele gata 
finisate produse de 
I.M.C. Călărași. Aflăm 
că de acum înainte 
toate blocurile (pînă 
la sfîrșitul anului ur
mează să fie realizate 
1 300 apartamente) vor 
fi construite după a- 
cest procedeu.

Intre alte construc
ții care vor fi date in 
folosință pînă la sfîr
șitul acestui an : o 
școală nouă cu 16 săli 
de clasă și extinderea 
liceului agroindustrial

combinat siderur- 
impune construi- 

în ritm susținut, 
acest cincinal, a

lor. pentru a le da lă- 
practic. vedeți si dum- 
sint „tolerat" aici, in 
de arhitectură si siste-

chiar In... biroul secretarului primă
riei). Teoretic, in fiecare miercuri, 
cetățenii orașului ar urma să aibă 
acces acolo. în biroul secretarului, 
pentru consultarea si studiul -legisla
ției. Eu însumi ar trebui să fiu acolo, 
la dispoziția 
muriri. Dar. 
neavoastră : 
biroul secției 
matizare...

O situație . _ ___  __
Miercurea Ciuc am întîlnit si la pri
măria orașului Gheorgheni. Cu două 
excepții : punctul de documentare 

identică aceleia de Ia

De ce n-au fost create sau nu funcționează în 
mod corespunzător „Cabinetele juridice”, așa 
cum a hotărît cu nouă luni în urmă Comitetul 
executiv al Consiliului popular al județului 

Harghita

din biroul secretarului ar £1 — după 
cum ne-a spus Imre Jakob, primarul 
orașului — numai la dispoziția func
ționarilor consiliului popular, nu si a 
cetățenilor, iar cabinetul juridic nro- 
priu-zis ar funcționa la biblioteca 
orășenească. Am mers la casa de cul
tură si am constatat că. intr-adevăr, 
la etajul I. ușă în usă cu biblioteca, 
se află o cameră destinată acestui 
scop. Dar bibliotecara Ecaterina 
Bencze ne-a explicat :

— Aici ar trebui să funcționeze ca
binetul juridic al orașului. Dar n-am 
cheia la mine să deschid usa. Ori
cum însă, tot nu ati avea de văzut 
mare lucru înăuntru, pentru că si 
consultațiile juridice — cînd se fac 
— se fac

Așadar, 
adoptarea 
ganizarea 
juridice — ca puncte de documen
tare si informare la dispoziția cetă
țenilor — la. Miercurea Ciuc si la Gheorgheni aceste >-• -*- — -« 
mas doar pe hîrtie.

Dar posibilitățile 
juridică organizată 
la cabinetele juridice. Un rol im
portant revine și școlilor, biblioteci
lor de întreprindere și celor publice, 
căminelor pentru nefamiliști etc.

acestor acțiuni pozitive, activitatea 
de ocrotire a naturii si conservarea 
mediului înconjurător nu se ridică la 
nivelul necesităților. Lucrările unui 
recent simpozion științific ne tema 
ocrotirii naturii si mediului înconju
rător au lansat un nou apel centru 
luarea neîntîrziată a unor măsuri si 
mai eficiente care să protejeze na
tura si. în primul rînd. monumentele 
ei. Despre unele din aceste măsuri 
am aflat de la președintele comisiei 
județene centru ocrotirea naturii. 
Este vorba, printre altele, de trece
rea neîntîrziată la împrejmuirea re
zervațiilor naturale din cîmnia Bjr- 
sei. a'ochiurilor de vegetație stenică 
de pe Timpa și Dealul Cetății, a po
ienilor cu narcise din Dumbrava Va
dului si a altor rezervații din iudet. 
remedierea stricăciunilor produse 
versantului sudic al Tîmpei si al zo
nei rețelelor de apă și canalizare și 
stăvilirea grohotișului început aici, 
încredințarea ocrotirii acestui monu
ment tinerilor uteciști din Universi
tatea si școlile brașovene. O altă mă
sură care se impune este interzicerea 
acțiunilor de curățire a vegetației si 
a năsunatului în zonele montane cu 
specii floristice rare si a zonelor 
populate cu caora neagră, amenaja
rea unor parcuri naturale in masi
vele Piatra Craiului. Bucegi si Pos
tăvarul. atragerea în mai mare mă
sură în această acțiune a organelor 
silvice. Se impune, de asemenea, ca 
tineretul din scoli si întreprinderi să 
fie in mai mare măsură antrenat în 
acțiuni de ocrotirea naturii.

Nu trebuie uitat o clină că pro
tecția mediului înconjurător devine 
tot mai mult parte integrantă a ac
tivității generale de dezvoltare eco- 
nomico-socială planificată a tării. în 
concordantă cu 
mentale ale 
statului nostru 
tătii socialiste 
te. Natura nu

si ocrotirea ei înseamnă. în 
instanță, ocrotirea omului in-

principiile funda- 
noliticii partidului si 
de construire a socie- 
multilateral dezvolta
se poate regenera la

infinit 
ultimă 
susi.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii" 

cu încă 16 săli de cla
să. un cămin de copil 
în incinta fabricii de 
confecții, o creșă și o 
grădiniță în noul car
tier de locuințe al o- 
rașului (microraionul 
6). patru cămine pen
tru tinerii necăsătoriți 
care vor lucra la com- 

■binatul siderurgic șl 
altele.

în fotografii : spi
talul si cinematogra
ful recent date in 
folosință.

Lucian 
CIUBOTARII 
corespondentul
„Scînteii"

scu- 
orice 

mai 
docu-

...La întreprinderea de confecții 
Miercurea Ciuc. punctul de docu
mentare juridică, organizat de comi
tetul de partid, pune la dispoziția an- 
gajatilor volumele 7, 8 si 9 — în cite, 
două exemplare — de culegeri de 
acte normative, editate cu ani in 
urmă. în colecția „în ajutorul acti
vului sindical", la care se adaugă si 
colecția „la zi" a Buletinului Oficial : 
decembrie 1974—septembrie 1975 (! ?) 
O situație inexplicabi-lă. întrucît in 
întreprindere există 7 (șapte) abona
mente la Buletinul Oficial. Si — 
după cum ne spune Magdolna Ga- 

bossi. secretara 
adjunctă a comi
tetului de partid 
— nu există nici 
o piedică pentru 
achiziționarea le
gislației publicate 
si a literaturii ju
ridice. O aprecie
re care ne 
teste de 
comentariu.

ales că pe usa punctului de . .
montare atîrna un lacăt cît toate zi
lele.

...Căminul de nefamiliști de P« 
strada Scurtă nr. 33 a] grupului de 
șantiere din Miercurea Ciuc al T.C.I. 
Brașov, unde locuiesc aproape 300 de 
tineri. La punctul de documentare 
din holul căminului se aflau 5 nu
mere ale revistelor „Tehnologii noi", 
„Construcții" si „Șantierul de con
strucții", editate între 1970 si 1974 (?!).

Situațiile relatate ar putea duce la 
concluzia că evidente lipsă de inte
res pentru dotarea bibliotecilor cu li
teratura juridică necesară s-ar putea 
datora lipsei de solicitare din partea 
oamenilor. Departe de realitate o 
asemenea explicație. Ne îndreptă
țește să facem această afirmație ci
fra cititorilor de literatură juridică 
înregistrată la biblioteca orășeneasca 
din Miercurea Ciuc.

— Avem — ne spune bibliotecar 
Ursula Kosz — peste 400 de citii-" ' 
permanenti de carte juridică numai 
la secția de împrumut, plus cei care 
vin mereu • si consultă colecția Bule
tinului Oficiat Din păcate, de multe 
ori solicitările depășesc posibilitățile 
noastre actuale.

La Centrul de librării al județului 
am fost informați că anul acesta au 
fost puse la dispoziția bibliotecilor 
din cele 9 orașe ale județului — 
doar cu două excepții — numai cita 
un singur exemplar din reglementă
rile apărute în 1977 în broșură ! 
Această stare de lucruri este cu atit 
mai inexplicabilă cu cît. așa cum re
cunoștea însuși Ladislau Bako. di
rectorul Centrului de librății, „pen
tru cartea juridică nu sînt plafonate 
fondurile, nu este plafonat numărul 
de exemplare, nu se plătesc penali
zări pentru eventualele stocuri".

Fată de cele constatate, organele 
județene de partid si de stat au ho
tărit să treacă încă din această lună, 
octombrie. Ia reorganizarea cabinete
lor juridice în toate orașele județului 
Și a punctelor de documentare juri
dică în comune, dotindu-le în mod 
corespunzător. De asemenea. în în
treprinderi. Ia punctele de documen
tare oolitico-ideologică. se vor orga
niza si puncte de documentare juri
dică, de care vor răspunde jurls- 
consulții, iar Inspectoratul școlar ju
dețean va lua măsuri pentru înzes
trarea corespunzătoare a bibliotecilor 
din unitățile de învătămînt cu colec
ții de legislație generală. Pînă la 
sfîrșitul anului, cu sprijinul asociației 
Iuristilor. se va întocmi un docu
mentar cu recenzii si rezumate ale 
principalelor lucrări de drept si acte 
normative care se vor da publicității 
prin grija secției de propagandă a 
comitetului județean de partid.

Florin CIOBANESCU 
I. D. KISS

O nouă tragere 
„Loto-2“

La 9 octombrie este programa
tă o nouă tragere „Loto-2“. Se 
efectuează — în continuare — 3 
extrageri de cîte 4 numere fie
care. Se extrag în total 12 nu
mere cîștigătoare.. Se atribuie 
cîștiguri pe 6 categorii. Se pot 
obține autoturisme „Dacia 1300".

Reamintim că se participă pe 
bilete de 10 lei, completate cu 
una variantă simplă achitată In
tegral sau cu 4 variante simple 
achitate in proporție de 25 la 
sută.



SCÎNTEIA — vineri 7 octombrie 1977 PAGINA 3

UN PRODUS NOU, DE ÎNALTĂ TEHNICITATE

DE LA CONCEPȚIE LA INTRAREA
IN FABRICAȚIE PE UN DRUM SCURTAT LA JUMĂTATE

„Trebuie să se acționeze ferm pentru scurtarea duratei lucrărilor 
de cercetare și inginerie tehnologică, precum și a termenelor de valori
ficare în producție, pentru creșterea tot mai accentuată a eficienței eco
nomice a soluțiilor".

Am prezentat această importantă prevedere din hotărîrea Congre
sului Consiliilor oamenilor muncii, deoarece ea trebuie să devină o 
deviză a tuturor lucrătorilor din activitatea de cercetare și inginerie 
tehnologică, a tuturor celor antrenați la înfăptuirea amplului program 
de înnoire și modernizare a producției. Cerința scurtării duratei de 
cercetare, inginerie tehnologică, producție este cu atit mai stringentă 
dacă avem în vedere că toți oamenii muncii, întregul popor sînt an
gajați din plin la îndeplinirea obiectivelor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice. A finaliza cercetările, a aplica în practică rezultatele 
gindirii tehnice, a propriei creativități, a asimila cu maximă operati
vitate produsele și tehnologiile noi sînt cerințe obligatorii în actuala 
etapă a revoluției tehnico-științifice. cînd ritmul de înnoire și de moder
nizare a producției este din ce în ce mai accelerat. în unele ramuri, 
cum este cea, a mașinilor-unelte, acest ritm ajunge în țările dezvol
tate la 3—5 ani.

Sint doar citeva din motivele obiective care ne-au determinat să 
ne oprim asupra unei experiențe acumulate în procesul de scurtare a 
termenelor de asimilare a unui nou produs : mașina orizontală de 
alezat și frezat cu diametrul arborelui de alezare de 180 mm, pe scurt 
cum o denumesc specialiștii APF-180 A

Este vorba de un produs, socotit 
de specialiști, cu cel mai scurt „is
toric" : elaborarea proiectului a fost 
încheiată in iulie 1975, omologarea 
prototipului in ianuarie 1977, primele 
5 mașini, utilaje grele, fiind deja 
realizate. Practic, perioada de asi
milare a mașinii de la concep
ție pină la intrarea in fabricație a 
fost redusă la jumătate. Concret, cum 
a fost atinsă această performanță 1 
împreună cu specialiștii, cu munci
torii, cu cadre de răspundere de la 
institutul și întreprinderea care au 
realizat utilajul căutăm să descifrăm 
„secretul" acestui succes, urmărind pe 
filieră fiecare fază a procesului de 
asimilare. 

similării unor mașini-unelte grele
CONCEPȚIA. Necesitatea a-

de mare complexitate a fost pusă 
cu toată tăria, ctr toată clari
tatea de secretarul general al 
partidului. Ministerul și centrala de 
resort au solicitat specialiștilor noi 
utilaje competitive. Dezvoltarea unor 
noi capacități și a unor sectoare in
dustriale, ca și sarcinile de reducere 
a unor importuri, impuneau deci 
realizarea cit mai grabnică a acestui 
utilaj greu, APF-180A, primul din- 
tr-o serie mai mare.

Varianta importului de inteligență 
ar fi fost poate mai comodă și mai 
operativă, dar atît specialiștii din 
Institutul de cercetări-proiectări pen
tru mașini-unelte agregate (ICPMUA) 
— care iși desfășoară activitatea 
chiar în incinta întreprinderii de 
mașini-unelte si agregate București 
(I.M.U.A.B.) — cît și specialiștii din 

întreprindere ap înțeles din primul 
moment că numai fructificînd pro
pria capacitate tehnico-științifică și 
experiența acumulată se va putea 
răspunde la nivelul înaltelor exigen
țe stabilite de conducerea de partid. 
S-a încredințat, așadar, sarcina reali
zării acestui produs ICPMUA și în
treprinderii de mașini-unelte și agre
gate din București.

Cum a fost primită această sar
cină ?

Fiind vorba de prima mașină din- 
tr-o nouă familie de mașini grele, s-a 
constituit un colectiv din care au fă
cut parte specialiști din institut și 
din întreprindere (muncitori de 
înaltă calificare, maiștri, ingineri), 
din centrală și din minister. S-au 
analizat de la bun început posibili
tățile concrete de realizare operativă 
în țară, cu dotarea existentă, a fie
cărui subansamblu, a tuturor compo
nentelor. Au avut loc întîlniri repe
tate ale acestui colectiv, ideile și 
soluțiile fiecăruia, chiar și cele mai 
„idealiste" fiind dezbătute cu seriozi
tate și receptivitate. Cînd asupra ca
drului general de realizare a princi
palelor repere și a mașinii în ansam
blu s-a căzut de acord — și acest 
lucru s-a întîmplat intr-un timp re
cord, de citeva săptămînl — s-a tre
cut la concretizarea celor stabilite, 
la concretizarea ideilor pe planșeta 
proiectantului.

PROIECTAREA. Comanda • 
fost încredințată unui colectiv de 
specialiști din institut — ne spu
ne șeful proiectului, inginerul Mi
hai Zugravu, colectiv care avea 
sarcina de a realiza o mașină de con
cepție proprie, adaptată scopurilor 
diferiților beneficiari din țară. Și in 
adevăr s-au adoptat o serie de soluții 

constructive noi. în general, proiec
tul inițial a fost completat și îmbu
nătățit în funcție de posibilitățile de 
turnare și execuție ale întreprinderii 
producătoare I.M.U.A.B,, în colabo
rare cu întreprinderea „23 August".

— Este adevărat, .ne spune ingine
rul Sandu Aurel, că uneori soluția 
propusă de proiectant nu putea fi 
realizată în întreprindere. De pilda, 
montantul era proiectat inițial din- 
tr-o singură bucată, dar specialiștii 
din sectorul de execuție — cu care 
am colaborat pe tot parcursul elabo
rării proiectului — au cerut ca mon
tantul să fie construit din două bu
căți.

In mod operativ am revizuit tot 
ce ni s-a cerut, ne spune ing. Mircea 
Turcu, pentru ca lucrarea să nu su
fere amînare. Acolo unde am fost 
prea „idealiști" am cedat noi, proiec
tanții, dar acolo unde performanțele 
mașinii reclamau exigențe de preci
zie, am fost fermi, nu am cedat, pen
tru că orice concesie ar fi putut di
minua performanțele tehnice. Am 
căutat de fiecare dată ca soluțiile 
noastre să pornească și să se întoar
că întotdeauna de la și Ia nivelul 
performanțelor mondiale actuale. 
Astfel, mașina este dotată cu afișaj 
numeric de cote, o soluție modernă 
care mărește precizia de prelucrare 
și ușurează munca lucrătorului ; prin 
aceasta, noul utilaj contribuie la 
creșterea productivității muncii in
tr-un important sector de activitate. 
Motorul este mai puternic decît la 
mașinile similare și la rîndul lui a 
beneficiat de diferite soluții construc
tive moderne și prin aceasta de un 
consum mai redus de materiale la 
piesele pe care le prelucrează cu o 
fiabilitate mai mare față de alte ma
șini, Toate acestea au fost posibile 

printr-o colaborare permanentă a 
specialiștilor din institut și întreprin
dere, pe tot parcursul procesului de 
asimilare a noului produs, de la 
concepție pină la intrarea in fabrica
ție.

PROTOTIPUL Șl OMO
LOGAREA : Trecerea proiectului 
de pe planșetă în atelier șl hală s-a 
făcut după un program riguros în
tocmit, precizează ing. Virgil Stere, 
directorul intreprinderil. In fiecare 
moment, muncitorii, maiștrii, tehni
cienii antrenați în executarea proto
tipului aveau alături pe proiectanți, 
in toate cele trei schimburi in care 
s-a lucrat. Orice nedumerire, orice 
neconcordanță cît de mică, intre 
proiect si realitate, puteau fi solu
ționate pe loc, operativ.

— Desigur, pentru noi, proiectanții, 
ne spune șeful de proiect, ar fi fost 
mai ușoar să punem la dispoziția în
treprinderii proiectul și, contînd pe 
experiența specialiștilor de aici, să 
așteptăm eventualele solicitări pen
tru clarificarea unor probleme. Dar 
ar fi însemnat să se piardă un timp 
deosebit de prețios, ca să nu mai 
vorbim de pericolul strecurării unor 
mici aproximații. Vreau să spun că 
una este cînd soluția se dă din birou 
și alta cînd participă efectiv proiec
tantul alături de muncitori la reali
zarea ei concretă !

Pentru realizarea prototipului — ne 
spune ing. șef de producție Ser
giu Pîrneci — de la bun înce
put a fost organizat in între
prindere un colectiv cu cei mai 
buni lucrători care au contribuit 
efectiv la realizarea șl îmbunătățirea 
parametrilor ei constructivi și func
ționali. Și era necesară o asemenea 

alegere. Pentru că. de pildă, o singură 
piesă — axul principal (cu diametrul 
de 360 mm și lung de 1 500 mm) cere 
o precizie de execuție de ordinul mi
cronilor (in ceea ce privește diame
trele. cilindricitatea. ovalitatea). Or, 
realizarea fiecărei piese si a întregu
lui utilaj cerea multă competentă din 
partea specialiștilor din institut și 
priceperea unor muncitori cu o bo
gată experiență în producție.

Muncitori de înaltă calificare, ca 
Emil Chițoran. Nelu Petrescu, Ema- 
noil Stanciu, Nicolae Miriță. Gh. Mu- 
șunoiu. Constantin Vasilescu. Mircea 
Gălan, tehnologii Ion Șchiopu, Aurel 
Petcu și ing. Doru Vasilescu. specia
liști de înaltă calificare, ca inginerii 
Alexandru Stănescu, Aurel Chiriță. 
Niculae Pescaru, Florin Bosînceanu, 
Alexei Casapu, inginerii electroniști 
Octavian Maican și Ovidiu Pop și 
mulți alții au muncit cu competență 
și devotament zi și noapte.

Spuneam că prototipul a fost reali
zat în cadrul întreprinderii cu spri
jinul efectiv al lucrătorilor de aici. 
De aceea, momentul omologării a 
constituit un examen sever, atit pen
tru proiectapți, cît și pentru specia
liștii din execuție. în aceste condiții 
s-a putut răspunde cu competență șl 
operativitate exigențelor comisiei, pe 
deplin îndreptățite la un prim pro
dus dintr-o serie nouă. De pildei, co
misia a cerut unele îmbunătățiri la 
accesorii, cum au fost cele referitoa
re la diminuarea unor efecte negati
ve ale vibrațiilor. Operativi, specia
liștii din institut și întreprindere au 
depistat cauzele vibrațiilor și au 
trecut la remedierea lor rapidă.

INTRAREA IN FABRICA
ȚIA DE SERIE: Nici ln faza 
intrării în fabricație — deci după 
ce prototipul a fost omologat, 
cercetătorii și proiectanții nu și-au 
considerat încheiată misiunea lor. 
Și era deosebit de important ca 

între proiectanți și muncitori colabo
rarea să persiste și după omologare, 
așa cum s-a și întimplat, pentru că 
au apărut noi soluții de îmbunătățire 
a mașinii. Hotărîtoare însă în faza 
de intrare in fabricație a fost orga
nizarea muncii în întreprindere. Fap
tul că in toată perioada de la concep
ție pină la omologarea mașinii, cer
cetătorii, proiectanții și specialiștii au 
urmărit piesă cu piesă și etapă cu 
etapă, împreună în cele trei schim
buri — sprijiniți efectiv de centrala 
de resort și minister — a făcut ca 
intrarea în fabricație a noului utilaj 
să se facă „din mers", fără tergiver
sări.

Primul exemplar din noua familie 
a fost realizat la începutul acestui an. 
Deci, la un an și jumătate de la 
conceperea lui. Așa cum arătam la 
început, specialiștii consideră aceas
tă mașină de mare complexitate și 
randament ca utilajul greu cu cel 
mai scurt istoric de asimilare in do
meniul mașinilor-unelte, așa cum o 
cer sarcinile actualului cincinal. Și 
performanța este cu atît mai valoroa
să dacă avem în vedere gradul de 
complexitate al acestei noi mașini 
orizontale de alezat și frezat : un 
colos de 120 tone greutate, cu o cursă 
de deplasare de 15 m pe orizontală 
și 3,5 m , pe verticală, deplasările 
fiind înregistrate cu ajutorul afișa- 
jului de cote, ceea ce face ca munci
torul care prelucrează pe ea piese de 
dimensiuni foarte mari să poată lucra 
în condiții de maximă precizie și 
eficiență, cu o productivitate mult 
mai mare decît la alte mașini simi
lare.

Sînt date care arată că APF-180 
este nu numai un nou produs, un 
„nou născut" obișnuit, ci unul cu 
care se poate mîndri colectivul de 
specialiști din institut și întreprin
dere, ca și industria noastră construc
toare de mașini.

Elena MANTU

„CONTEINERIZARE“, „PALETIZARE“,
iar încărcatul unui camion durează 2-3 ore

La ce folosește 

„modernizarea" transportului 
dacă fructele rămin 

zile la tind 
in grămezi pe timp ?

în județul Prahova, peste 4 000 tone de mere recoltate 
stau în livezi pentru că autocamioanele nu fac, de re
gulă, mai mult de un drum pe zi, iar unii dintre bene

ficiari „uită“ obligațiile pe care le au

PE ȘANTIERE DE LOCUINȚE DIN BAIA MARE

Un sprijin dat constructorilor 
interpretat... in mod neconstructiv 

în vreme ce forțe din afara unităților specializate pun umărul la 
grăbirea lucrărilor, organizarea și disciplina muncii lasă de dorit

în unitățile agricole din județul 
Prahova, unul din principalele ba
zine pomicole ale tării, recoltarea 
fructelor este în plină desfășurare. 
De la Liipănești si pină la Starchiojd. 
în sus pe valea Teleajenului. la Mă
gurele. Posești. Draina. Filipești s.a„ 
se muncește intens pentru ca rodul 
bogat al livezilor să fie strins cu 
grijă, sortat și livrat spre beneficiari, 
„începînd de anul acesta, pentru a 
ușura munca oamenilor si asigurarea 
ut-tei mai mari operativități, in unele 
ierme pomicole transportul fructelor 
a fost paletizat și conteinerizat, ne-a 
spus tovarășul Ion Enache. directorul 
întreprinderii județene de legume 
si fructe. Totodată. în comunele din 
zonele de deal am organizat din timp 
centre de achiziții pentru preluarea 
fructelor de la producătorii indivi
duali. La ona actuală se găsesc deja 
in silozuri peste 2 500 tone de mere.

Desigur, la măsurile amintite se 
poate adăuga faptul că la centrele de 
semiindustrializare a fructelor de la 
Măgurele. Vălenii de Munte. Mizil, 
Filipeștii de Pădure se lucrează în 
aceste zile in trei schimburi. De ase
menea. anumite cantităti de fructe se 
livrează la fabrica de sucuri din Dei. 
Totuși, pină la aceasta dată, fondul 
de stat la mere nu s-a constituit de- 
cit in procent de 40 la sută. Un pro
cent prea mic dacă ținem seama că 
au mai rămas puține zile oină la 
15 octombrie, dată cînd recoltarea 
fructelor trebuie să se încheie. De 
ce se înregistrează această rămînere 
în urmă ? Nu sînt fructe ? Nicide
cum. Anul acesta. în livezile județu
lui este o recoltă bună. Mai mult, la 
ora actuală, unitățile agricole au în 
stoc peste 4 000 tone de mere recol
tate.

Zilnic, la I.A.S. Pomicola din 
Băicoi, 500 de muncitori. 170 de stu- 
denti de la Institutul medico-farma- 
ceutic din București, elevi de Ia li
ceele si școlile din Cîmnina si Băicoi 
recoltează circa 300 tone de mere. 
„Cu 100 de tone mai mult decit am 
prevăzut în grafice, aflăm de la to
varășul Titi Frinculescu. directorul 
întreprinderii. Unitățile beneficiare 
nu respectă insă graficele de preluare 
a fructelor. Avem în stoc peste 1500 
tone de mere recoltate. Sîntem puși 
in situația să oprim recoltatul, deoa
rece nu mai avem ambalaje unde să 
punem fructele". La ferma Valea 
Largă, de pildă. 11 000 de lăzi pline 
cu mere isi așteaptă beneficiarii.^ 
Cine sînt aceștia ? Cele mai mari* 
restante în preluarea fructelor le au 
magazinele Gostat din județele Ga
lați. Vrancea. Ialomița. Buzău. Ilfov. 
Ce se mai așteaptă oare ? Tempera
turile scăzute, brumele care au căzut 
impun ca fructele recoltate să fie 
imediat preluate si', puse la adăpost. 
Si mai surprinzător este faptul că 
printre beneficiarii care au uitat să 
ridice fructele pentru care au repar
tiție se numără si C.L.F. Cîmnina, 
situat la numai ]0 km de Băicoi...

Această situație pune în discuție 
felul cum sin,t folosite mijloacele de 
transport puse la dispoziție de I.T.A. 
Prahova centrelor de legume și 
fructe din același județ. Este adevă
rat, pe data de 4 octombrie, de exem
plu. I.T.A. Prahova a asigurat ma
șini cu o capacitate totală de numai 
1 245 tone, fată de 1 775 tone cît era 
prevăzut. .Dar cu mașinile primite și 
repartizate pentru fructe, cu o capa
citate de 892 tone, s-au transportat 
numai 600 de tone. Deci fiecare ma-

Muncindu-se intens, din zori și pină seara, la I.A.S. Băicoi, județul Prahova, 
se recoltează zilnic circa 300 tone de mere, cu 100 de tone mai muit decit 
prevăd graficele (fotografia de sus). La Stațiunea de cercetare și producție 
pomicolă Măgurele, ambalajele aruncate la întîmplare, unele peste altele 
(fotografia de jos), confirmă, din păcate, proverbul: „la pomul lăudat să 

nu te duci cu... lada" Foto : Ion Teodor

șină nu a făcut mai mult de un 
drum pe zi.

Mult timp se pierde cu încărca
rea mijloacelor de transport și la 
Stațiunea de cercetare si producție 
pomicolă Măgurele, de unde tre
buie să se livreze către diferiți bene
ficiari peste 9 000 tone de mere. în 
fermele acestei unităti sînt recoltate 
circa 3 000 tone de mere. Tovarășul 
Gheorghe lordache, inginerul-șef al 
unității, ne-a vorbit pe larg despre 
avantajele oaletizării transportului 
fructelor. A omis însă un singur lu
cru : nici un fel de paletizare nu 
poate rezolva deficientele în organi
zarea muncii. La ferma Sat-Nou. șo
ferul Marin Lită a așteptat de la 
ora 10 pină la ora 14 pentru ca ma
șina să fie încărcată. Pentru aceeași 
operație, care nu ar trebui să dureze 
mai mult de o jumătate de oră. șo
ferul Radu Chiru a pierdut peste 
două ore. Neîntocmirea la timp de 

către economista fermei a avizelor 
de expediție estâ una din cauzele 
pierderii vremii, a imobilizării mij
loacelor de transport. Apoi. încăr
carea paletilor in mașini se poate 
face numai cu motostivuitorul. Or. 
ferma dispune doar de două astfel 
de utilaje, care nu lucrează însă toata 
ziua.

în concluzie, unitățile agricole din 
județul Prahova dispun de mari can
tităti de fructe. Mii de tone sint chiar 
recoltate. Există si mijloace de trans
port. Drumul fructelor din livezi că
tre beneficiari 'este blocat numai de 
deficiente organizatorice. în această 
privință, atît beneficiarii, cît si uni
tățile agricole producătoare trebuie 
să-și reanalizeze activitatea cu exi
gentă. cu spirit de răspundere si să 
ia măsurile ce se impun pentru ca 
fructele să ajungă in cel mai scurt 
timp la adăpost.

Ion TEODOR

în acest an. în județul Maramureș 
urmează să se construiască 1800 
apartamente din fondurile statului si 
1 694 apartamente proprietate perso
nală. Preocuparea stăruitoare a or
ganului județean de partid, măsurile 
luate din vreme de către comitetul 
executiv al consiliului popular jude
țean în' vederea realizării integrale 
și de bună calitate a tuturor con
strucțiilor. ca și experiența bună 
ciștigată de-a lungul anilor de către 
trustul județean de construcții au 
permis înregistrarea unui ritm susți
nut al lucrărilor pe aceste șantiere, 
pină Ia începutul lunii septembrie 
fiind terminate 1 572 apartamente, 
față de 1174 planificate. In septem
brie s-a lucrat intens la finisarea al
tor sute de apartamente, care iși aș
teaptă locatarii.

Referindu-se la stadiul în care se 
află înfăptuirea acestor investiții, 
tovarășul Dumitru Ciuclea. prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, a- făcut precizarea că nici 
nu poate fi vorba de neindeplinirea 
integrală a planului de construcții de 
locuințe pe acest an. enumerînd 
citeva din măsurile aflate in curs.de 
aplicare în toate localitățile județului 
și care vin în sprijinul direct al 
constructorilor.

Repartizarea membrilor biroului 
comitetului județean de partid si ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean pe obiective — stil 
de muncă ce se utilizează si la nivel 
de municipii, orașe si comune — cu 
responsabilități clare pină la înche
ierea lucrărilor, a creat posibilitatea 
urmăririi si cunoașterii mai adecvate 
Si operative a evoluției acestora, 
aplicării de măsuri prompte pentru 
înlăturarea unor neajunsuri. Au fost 
reactualizate graficele de execuție 
pentru fiecare lucrare în parte, cu 
atît mai mult cu cît la finele lunii 
august în județ se înregistra totuși 
o restantă valorică de circa 29 mili
oane lei la îndeplinirea planului de 
investiții în construcția de locuințe.

Concomitent, s-au asigurat forța 
de muncă și materialele necesare 
pentru fiecare obiectiv în parte. S-a 
apelat, astfel, la populația ce se va 
muta în aceste construcții, la între
prinderile beneficiare, la meseriașii 
din unitățile de prestații de stat si 
cooperatiste, la cei din cooperativele 
agricole de producție si la meseriașii 
autorizați particulari, care comple
tează personalul calificat al șan
tierelor.

Cum se înfăptuiește acest program 
de măsuri în municipiul Baia Mare, 
acolo unde se desfășoară grosul con
strucțiilor 1 Amănunte ne oferă to

varășul Traian Darolti. prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului. Aici 
s-a stabilit prin decizie ca fiecare 
întreprindere beneficiară de locuințe 
să presteze pe șantiere un număr de 
cel puțin 300 de ore de muncă ca
lificată pentru un apartament, iar 
acum citeva zile această cifră a fost 
majorată Ia 600 ore pe apartament, 
în municipiu, pină la finele lui au
gust. participarea beneficiarilor in 
acest fel s-a ridicat la peste 110 000 
om-ore și peste 1 000 ore-mașin.i 
(buldoeXcavatoare).

Un grup de întreprinderi băimărene 
s-a angajat să execute cu forfe pro
prii. cu asistentă tehnică din partea 
constructorului. fundațiile la 16 
obiective, venind astfel în sprijinul 
avansării construcțiilor, acum, cînd 
timpul este încă prielnic. în 
aceste condiții, tinîndu-se seama de 
faptul că s-a creat cu adevărat un 
larg front de lucru, rezultatele obți
nute de constructori in nouă luni pu
teau fi, fără indoială. și mai bune.

Se nasc, firesc. întrebările : oare 
constructorul este acum bine pregă
tit ? Face el eforturi corespunzătoare' 
pentru a folosi pretutindeni si pe 
de-a-ntregul acest ajutor care îi 
vine din afara trustului ? Nu cumva 
acum, cînd toate forțele sînt concen
trate în construcții, a slăbit grija 
unor ingineri, maiștri, șefi de echi
pă în organizarea lucrului. în folo
sirea timpului, a utilajelor. în coor
donarea cu răspundere a acestei ac
țiuni ample, de mare interes na
țional ?

Facem un sondaj la citeva puncte 
de lucru ale Șantierului nr. 1 din 
Baia Mare al trustului județean de 
construcții.

Piața Unirii, ora 15,30. Pe șantier 
sînt prezenti 4 dulgheri. 3 zidari și... 
o macara de 16 tone ! ! 1 Au mai 
fost și doi fierar-betonisti. dar au 
plecat. Unde ? Nici maistrul lor. 
Francisc Silaghi. nu știe. Macaragis- 
tul se plictisește în cabină. Nu are 
ce lucra. Cît a ridicat el în acea zi 
se putea căra cu coșul. Nu cu o ma
cara de 16 tone, care funcționează în 
acest ritm de vreo două luni. După 
grafic, construcția ar fi trebuit să 
aibă gata jumătate din primul etaj, 
dar aceasta nici nu a ieșit încă din 
pămînt.

Bd. Republicii, ora 16.30. Se lucrea
ză la montarea panourilor la blocul 
K 2. Maistrul loan Weisenbacher ne 
mărturisește că fundația este gata din 
luna mai. dar din linsă de macara nu 
a putut continua lucrarea I

Strada Aviatorilor, ora 17.15. Pe 
șantier, nici picior de constructor. 

Totul a fost lăsat baltă si meșterii au 
plecat acasă. Șeful de echipă Gavril 
Mare ne spusese că se lucrează pină 
la ora 18.30. Aducem acest lucru la 
cunoștința inginerului A. Silaghi. șe
ful Șantierului nr. 1 al T.C.M.. care 
nu prea este interesat de respectarea 
de către oameni a programului lor 
de lucru.

Cartierul Bogdan Vodă, ora 17,45. 
Aici se află cel mai vast șantier 
băimărean. La ora aceasta mai gă
sim doar pe maiștrii instalatori Tra
ian Mezei si Vasile Maris, șeful lo
tului 64 instalații. îi rugăm să ne 
pună în legătură cu cineva care lu
crează la acea oră pe șantier. Nu 
reușesc, deoarece constructorii si-au 
încheiat ziua de muncă.

Cartierul Traian II. a doua zi. ora 
10. Ici-colo. oamenii stau în grupuri 
la taclale. Montorii s-au retras la 
umbră si fab glume. De ce nu lu
crează ? Ne răspunde maistrul Vasile 
Rogojan : „Ne lipsește un fierar-be- 
tonist. Acum s-au dus să-l caute pe 
undeva, pe alte șantiere". Ne sur
prinde acest stil de muncă si de or
ganizare. cu atît mai mult cu cit de 
fată se află si inginerul-șef al Șan
tierului nr. 1. tovarășul Gheorghe 
Laza. care nu părea chiar atît de 
alarmat. Cum poate fi vorba de apli
carea in aceste condiții a unor tehno
logii de mare productivitate, cînd 
oamenii se împotmolesc în probleme 
de organizare 1 „De astăzi — zice 
maistrul — o să lucrăm si noi în două 
schimburi". De ce doar de azi ?

Desigur, nu toate punctele de lu
cru vizitate le-am găsit în această 
postură, de risipitoare ale timpului de 
lucru. însă cele văzute in aceste 
locuri ne îndreptățesc să tragem un 
semnal de alarmă cu privire la mo
dul in care este organizat uneori lu
crul. Nu este de mirare că. în ase
menea împrejurări, muncitorii de la 
platforma din Ferneziu a întreprin
derii metalurgice de metale neferoa
se Baia Mare, veniti în sprijinul 
constructorilor, au făcut următoarea 
observație : „Păi cum, noi lucrăm la 
săpături si fundații, iar constructo
rii... trag pe dreapta ?“.

Ceea ce am dorit să subliniem în 
mod deosebit este necesitatea de a se 
întări disciplina pe aceste șantiere, 
creîndu-se astfel posibilitatea de a 
se valorifica integral potențialul de 
forță de muncă si utilajele, de a se 
desfășura o amplă acțiune politică. în 
vederea îndeplinirii exemplare a pla
nului de locuințe ne acest an si asi
gurării unui front de lucru corespun
zător pentru perioada timpului rece.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteil"

(Urmare din pag. I)
ne calcule. Cît se poate de semnifi
cativă ni se nare înainte de toate o

Perioada Rata fondului 
de acumulare

Sporul de venit 
național 

(miliarde lei)
Ritmul mediu anual 

de freștere a fondului 
de consum (%)

1956—1960 16,0 27 4,5
1961—1965 24,3 51 5.3
1966—1970 28.8 66 7,0
1971—1975 34,1 150 7.5
1976—1980 33—34 248 8.0

O primă concluzie ce se degajă 
este aceea că. pe măsura creșterii 
ratei fondului de dezvoltare, sporește 
si ritmul de creștere a venitului na
țional — baza ridicării nivelului de 
trai al poporului. Dacă în cele trei 
cincinale cuprinse în perioada 1956— 
1970. unei rate a acumulării sub 30 
la sută i-au corespuns creșteri ale 
venitului national de 27 — 51 — 66 
miliarde lei in anii 1971—1975, cînd 
rata acumulării s-a ridicat la 34,1 la 
sută, sporul de venit național a atins 
150 miliarde lei. adică cu mult mai 
mult decit se obținuse in 15 ani an
teriori.

Tocmai pe baza creșterii continue 

privire analitică asupra modului in 
care rata acumulării a influențat si 
influențează creșterea venitului na
tional si a fondului de consum.

a venitului național a sporit și rit
mul mediu anual de creștere a fon
dului de consum : de la 4,5 in anii 
1956—1960 și 5,3 la sută in perioada 
1961—1965, la 7,0 la sută, respectiv 
7,5 la sută în cincinalele 1966—1970 
și 1971—1975 ; menținerea unei rate 
ridicate de acumulare si în cincina
lul actual asigură ridicarea in con
tinuare a ritmului mediu anual de 
creștere a fondului de consum Ia cir
ca 8 la sută.

Calculele economice dovedesc că 
dacă în perioada 1971—1975 ș-ar fi 
stabilit o rată a acumulării mai mică 
cu numai 3 procente, în cincinalul 
actual fondul de consum s-ar ft re

dus cu circa 40 miliarde lei. adică 
mai mult decît înseamnă majorarea 
retribuțiilor tuturor angajatilor din 
economie pe întregul cincinal. Așa
dar, alocarea unei părți substanțiale 
din venitul național pentru fondul de 
acumulare nu numai că nu afectea-

Corelația dintre acumulare și consum
ză consumul, ci. dimpotrivă, asigură 
o temelie trainică avîntului rapid al 
economiei, insăsi creșterii accelerate 
a fondului de consum.

Desigur. în limitele unui anumit 
venit national, un fond de consum 
mai ridicat se poate realiza numai 
printr-o reducere a fondului de acu
mulare. Dar creșterea fondului de 
consum realizată în asemenea con
diții este temporară și poate fi apli
cată doar o perioadă relativ scurtă 
de timp. O rată scăzută a acumu
lării duce treptat la îngustarea bazei 
de creștere a venitului national și, 
odată cu aceasta, la creșterea din ce 
in ce mai slabă, mai lentă, a fon

dului de consum. In schimb, rata 
înaltă de acumulare, implicînd la în
ceput un spor mai mic al consumu
lui. asigură ulterior o creștere mai 
rapidă a venitului național și o spo
rire din ce în ce mai mare a fondu
lui de consum. Prin urmare, dacă 

este privită dinamic. în cadrul unei 
perioade mai ample, creșterea fon
dului de consum nu numai că nu 
vine în ■'contradicție cu acumularea, 
cu interesele de perspectivă ale e- 
conomiei, ci. dimpotrivă, presupune 
obligatoriu, o acumulare susținuta.

Pentru România, rata înaltă de a- 
cumulare este obiectiv necesară și 
din considerentul că aceasta este 
singura cale, singura modalitate de 
înlăturare grabnică a decalajelor ce 
ne despart de țările avansate econo
mic. Este știut că revoluția tehnico- 
științifică contemporană sporește ne
cesitatea si proporțiile înlocuirii și 
modernizării rapide a mijloacelor 

fixe ; accelerează si amplifică nevoia 
introducerii in producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii ; 
determină modificări în structura 
producției, sporind rolul și importan
ta ramurilor moderne ; mărește 
complexitatea mijloacelor de muncă 

și volumul investițiilor necesare pen
tru crearea unui loc de muncă. în 
aceste condiții, chiar si țările avan
sate din punct de vedere economic 
se văd nevoite să aloce o parte tot 
mai mare din venitul național pen
tru acumulare. Astfel. jn intervalul 
1970—1975 rata acumulării a evoluat 
în U.R.S.S. de la 29.5 la sută la 37.2 
la sută ; în R. P. Polonă — de la 
25.1 la sută la 37,2 la sută ; în R. S. 
Cehoslovacă — de la 27.0 la sută la 
29,9 la sută. Acumularea a atins 40 
la sută în Japonia. 29,5 la sută în 
Franța. 30 la sută în Austria. 23,3 la 
sută în Canada.

Cu atit mai mult în aceste condiții 

se impune ca țările în curs de dez
voltare să facă eforturi suplimenta
re ; altfel s-ar ajunge nu la reduce
rea și lichidarea, ci la adincirea și 
agravarea continuă a decalajelor e- 
xistente între ele si țările dezvolta
te. Acest imperativ l-a avut si îl are 
permanent în vedere partidul nostru. 
Tocmai opțiunea pentru o rată înaltă 
de acumulare a permis stabilirea, pe 
baze realiste, științifice a obiectivu
lui înscris în Programul partidului 
— de a ridica România socialistă, 
într-o perioadă relativ scurtă, la ni
velul celor mai avansate țări din 
punct de vedere economic.

Desigur, in efortul de accelerare a 
progresului economic, important este 
nu numai cît se alocă pentru acumu
lare. ci și cum sînt folosite fondurile 
destinate dezvoltării economice, cu ce 
eficientă sînt cheltuite ? Cu alte cu
vinte, cite procente din venitul na
țional trebuie acumulate pentru a 
asigura creșterea cu un procent a a- 
cestuia ? Sporirea continuă a efici
entei acumulării reprezintă o carac
teristică esențială a politicii noastre 
economice. Dacă în perioada 1966— 
1970 a fost necesar să se aloce 3,93 
puncte din cota de acumulare pen
tru creșterea cu 1 la sută a venitu
lui național, în cincinalul 1971—1975 

au fost necesare circa 2.8 puncte 
pentru 1 procent ; în cincinalul ac
tual acest raport este mult îmbună
tățit. Iată de ce partidul nostru sub
liniază permanent necesitatea ca 
cheltuirea resurselor materiale și 
bănești să fie însoțită pretutindeni 
de o susținută preocupare pentru u- 
tilizarea lor cît mai economicoasă.

Practic, aceasta implică strădania 
fiecărui om al muncii pentru drămui
rea atentă a fondurilor de investiții, 
alegerea judicioasă a soluțiilor con
structive. respectarea normelor de 
consum, reducerea ponderii lucrări
lor de construcții în totalul investi
țiilor. scurtarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor obiective, 
atingerea neintirziată a parametrilor 
proiectați, desfășurarea unei lupte 
necontenite împotriva oricăror forme 
de risipă. într-un fel sau altul, prin 
miinile fiecăruia dintre noi trece o 
parte mai mare sau mai mică din 
fondul de acumulare, din resursele 
menite să ne facă viața mai lumi
noasă, mai bogată. De modul în care 
ne vom arăta interesați să protejăm 
de orice prejudiciu această avuție, să 
o fructificăm cit mai intens va de
pinde nemijlocit si bunăstarea noas
tră. Pe bună dreptate se poate spune 
că „așa cum gospodărim, așa trăim" !

curs.de
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E BINE CÎND „N AI LOC DE TINERI

ÎN SĂLILE DE SPECTACOL
Spectacol al teatrului „Mihai Emi- 

nescu" din Botoșani. In sală, alături 
de spectatorii adulți — cîteva sute 
de tineri. în seara următoare, con
cert simfonic al filarmonicii din lo
calitate. Structura pe virste a spec
tatorilor este aproximativ aceeași 
din seara precedentă : predomină ti
nerii. Participăm, o zi mai tîrziu, la 
prima reuniune a cenaclului literar- 
artistic „Amfitrion". Din nou, intre 
cei prezenți, peste o sută de tineri.

...Ne-am aflat, pe durata unei săp- 
tămîni — a unei săptămîni obișnui
te și nu a uneia avînd vreun pro
gram special — alături de numeroși 
tineri in timpul lor liber. Și. cum 
remarcam anterior, la spectacolele 
instituțiilor artistice profesioniste, 
la cluburile din unitățile industriale, 
la biblioteca municipală, în alte așe
zăminte de cultură, sute și sute de 
tineri — muncitori, elevi, intelectuali 
etc. — alcătuiau marea majoritate a 
spectatorilor, ca și a celor angrenați 
în realizarea acțiunilor cultural-edu
cative. Ba, chiar și pentru cei care, 
din diferite motive, nu se pot de
plasa la sediul vreuneia din institu
țiile amintite, comitetele căminelor 
de nefamiliști (cum sînt cele de la 
întreprinderea de confecții, I.U.P.S., 
I.J.C.M. etc.) ori cele ale internateior 
(de la Liceul pedagogic, liceeie 
„A. T. Laurian" și „Mihai Eminescu" 
etc.) găsesc suficiente resurse pentru 
organizarea unei seri plăcute, inte
resante. Dar ceea ce depășește sfera 
obișnuită sint intensitatea, consec
vența conlucrării între instituțiile 
artistice profesioniste, intre celelalte 
așezăminte culturale din municipiu, 
pe de o parte, și comitetele U.T.C. 
din marile unități industriale (in ul
timă instanță, comitetul municipal 
U.T.C.) pe de altă parte. Și tocmai 
acestei conlucrări i se datorează pre
zenta deosebit de mare a tineretului 
la spectacolele ori la acțiunile orga
nizate de 
tr-adevăr. 
aici linsă 
sînt chiar 
seamnă. Dractic. această conlucrare 
de care este vorba 7 In ce constă ea 7

Asa cum am Înțeles dintr-o largă 
prezentare, din programele de lucru 
ce ni «-au dus In fată, este vorba 
de un strîns dialog — Încheiat cu 
stabilirea unor acțiuni — ce se 
poartă intre conducerile instituțiilor artistice și organizațiile de tineret. 
Acest dialog, la teatrul de stat și la 
teatrul de păpuși „Vasilache", de 
exemplu, se materializează in reci
taluri prezentate de actori în diferi
te unități economice, licee ori școli 
generale, ca și în patronarea de către 
instituțiile artistice profesioniste a 

L unor formații de amatori. Căci nu-i

suficient să desfășor! o bună activi
tate la sediu — aspect primordial — 
ci este bine să ieși in intimpinarea 
oamenilor, să mergi și la locurile 
lor de muncă. Evident, nu în toate 
întreprinderile există posibilitatea 
montării unui spectacol de teatru, 
dar absolut peste tot se pot prezen
ta recitaluri de versuri, dezbateri in 
avanpremieră ori după spectacol 
etc., ceea ce constituie o primă treap
tă in atragerea tinerilor in rindul 
spectatorilor. Patronarea unor forma
ții de amatori de către angaiatii in
stituțiilor artistice are. si De acest 
plan, rezultate bune, membrii acesto
ra văzîndu-se deia implicați în ca
drul genului artistic respectiv și, ca 
atare, obligati moral să particioe la

mat din tinerii cei mai informați in 
materie de spectacole, acțiuni cultu
ral-educative etc. ce se programează 
în municipiu. Pe baza activității a- 
cestui colectiv. în marea majoritate 
a unităților economice există un nu
măr important de abonamente 
sau. periodic, se difuzează bilete 
la diferite spectacole. Firește, opțiu
nile tinerilor primează întotdeauna, 
dar. cum ne spunea același- interlocu
tor. „nu se poate ca. pe durata unei 
stagiuni, o organizație de tineret Să 
nu vină la spectacolele teatrului de 
stat, ale filarmonicii ori ale orchestrei 
de muzică populară „Rapsozii Boto
șanilor". Mal mult decît atit. Prin 
această informare sistematică se evi
tă aglomerația la unele spectacole

institu- 
U.T.C. 

a tine- 
Dar de

instituțiile respective. în.- 
sălile culturale nu duc 

de spectatori, uneori ele 
neincăpătoare. Dar ce in-

LA BOTOȘANI: Buna conlucrare a 
țiilor de cultură cu organizațiile 
asigură participarea mereu mai largă 
retuiui la viața culturală a orașului, 
ce mai mult spectatori și în prea mică măsură

’ organizatori ai propriilor acțiuni ?

viata Instituțiilor artistice respectiv®. 
De altfel la nivelul municipiului Bo
toșani. din cele peste 80 de formații 
luate în evidența comitetului muni
cipal U.T.C., aproape două treimi 
s-au aflat ori se află sub directa în
drumare a instituțiilor artistice pro
fesioniste. Iar ca un alt argument, 
aproape jumătate din planul de în
casări realizat la sediu de către tea
trul de stat se datorează sumelor 
provenite de la tinerii spectatori. 
Sînt zile cînd la spectacole se poate 
spune că „n-ai loc de tineri". Ceea 
ce e bine ! Consemnăm cu bucurie 
aceste fapte semnificative cu atît 
mai mult cu cît in alte locuri lu
crurile sînt departe de a sta bine, 
din diverse cauze.

Cum procedează, pe de altă parte, 
organizațiile U.T.C. 7 „Există, la ni
velul comitetului municipal U.T.C. 
— ne informa Vaslle Dănllă, secre
tar al acestui comitet — un co
lectiv obștesc care funcționează ca 
un dispecerat cu probleme pri
vind petrecerea timpului liber al 
tineretului botoșănean. Din acest 
colectiv fac parte și secrețari 
ai organizațiilor de tineret din in
stituțiile artistice profesioniste, din 
așezămintele culturale, din marile 
unități economice". Cu alte cuvinte, 
cum am ințeles, colectivul este for-

ori «e înlătură acele situații cînd 
unor tineri li se impune, pe diverse 
căi administrative, să meargă la un 
spectacol De care l-au mai văzut 
o dată sau de mal multe ori. Totoda
tă. se realizează si acea diversificare 
necesară petrecerii timpului liber al 
tinerilor, ceea ce stimulează interesul 
acestora pentru spectacol, pentru 
cultură în general. Metodologia de 
lucru a acestui colectiv este simplă. 
Se intîlneste lunar, intr-o discuție 
operativă, pe baza listei spectacolelor 
ce se anunță pentru luna următoare : 
..Cine n-a văzut spectacolul cutare 7“ 
sau „Cine n-a fost Încă la un concert 
simfonic 7“ Se discută apoi cu orga
nizațiile respective, cu difuzorii de 
bilete ai instituțiilor artistice. Acolo unde sînt abonamente șe insistă 
pentru transmiterea acestora altor 
colective de tineri. Și astfel se pro
gramează activitatea pentru o lună 
întreagă.

Neîndoios că această muncă, la 
nivelul fiecărei organizații de tine
ret, nu este deloc ușoară, cu atit 
mai mult cu cît succesele ei nu de
pind de ordine sau dispoziții venite 
de la superior către inferior, ci de 
discuții concrete, convingătoare, de 
la tînăr la tînăr. Iată un exemplu 
concret, relatat de Silvia Amariei. 
secretarul comitetului U.T.C. de la

întreprinderea de confecții : 
fost încadrate la noi, nu cu mult 
timp in urmă, cîteva tinere dintr-o 
altă unitate din țară. Cînd le-am 
spus, intr-o seară, că marea majori
tate a fetelor din căminul nostru de 
nefamiliste mergem la teatru, ne-au 
refuzat. Cînd ne-am întors, discuții
le, explicațiile noastre în jurul spec
tacolului le-au făcut să regrete că 
nu ne-au însoțit. In prima seară a 
reprogramării spectacolului au mers 
din proprie inițiativă".

Desigur, nu s-ar putea spune că, 
din punctul de vedere abordat aici, 
totul merge bine în municipiul Bo
toșani. Adică, cum că toti cei peste 
16100 tineri din municipiu participă 
cu regularitate, intens la viata 
cultural-artistică a Botoșanilor. Sint 
încă destule comitete U.T.C. 
atunci cînd primesc invitația dis
peceratului amintit șă narticioe la 
vreun spectacol (asa cum e cazul 
celor de la I.J.G.C.L., I.J.C.M., coo
perativa meșteșugărească „înfrăți
rea" etc.) nu informează tinerii, nu 
discută cu ei, invocînd tot felul de 
scuze pentru a evita o asemenea 
participare. Este adevărat, apoi, că 
nici instituțiile artistice profesionis
te, celelalte așezăminte de cultură 
(intre care filarmonica de stat, clu
bul „23 August" etc.) nu ș-au ali
niat. cu toate posibilitățile De care 
le au, eforturilor generale ce se 
întreprind în această privință. Ori
cum Insă, o experiență pozitivă a 
fost deja ciștigată. Iar pe seama 
acesteia — care, fără îndoială că va 
fi continuată cu rezultate tot mai 
Însemnate — mii de tineri din mu
nicipiul Botoșani iși petrec timpul 
liber intr-un mod tot mai util. Și, 
în sfîrșit, după cum este știut, pe
trecerea timpului liber presupune 
un grad mai înalt de participare 
directă, la organizare, la desfășura
rea tuturor activităților ; din acest 
punct de vedere mai sînt destule lu
cruri de făcut. Spectatori ai mani
festărilor artistice care li se prezin
tă, tinerii pot fi ei înșiși mai mult 
atrași in echipe, în formații artistice, 
cenacluri și cercuri de creație, cadru 
pe care îl oferă generos etapa de 
masă a celei de-a doua ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", într-o formă sau alta, tinere
tul trebuind să fie participantul cel 
mai activ la întreaga activitate cul
tural-artistică. La Botoșani există 
toate premisele pentru ca un aseme
nea deziderat să fie împlinit cu mai 
multă hotărfre. în toate întreprinde
rile și unitățile socialiste.

I

care
Ploiești: Cosa de culturâ a sindicatelor

Silvestrl AILENEI 
corespondentul „Scînteir

Bogat? programe de excursii pentru cunoașterea marilor
noastre realizări din anii construcției socialiste

Ofldile județene de turism orga
nizează in cursul lunii octombrie 
diverse excursii al căror program 
facilitează cunoașterea monumente
lor istorice si de artă, a marilor 
realizări ale poporului nostru in 
ooera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Răspunzând dorințelor exprimate 
de numeros! cetățeni. în perioada 
premergătoare celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
fiecare oficiu Județean organizează 
trasee turistice speciale, inclusiv 
circuitul turistic al Republicii So
cialiste România. Se organizează 
astfel trasee pe Valea Prahovei. Ol
tenia de sub munte. Maramureș si 
Tara Oașului, nordul Moldovei. 
Porțile de Fier. Munții Banatului. 
Munții Apuseni. Tara Hațegului 
Munții Retezat. Valea Oltului s.a. La 
cererea solicitantilor. fiecărui traseu 
I se pot aduce corecturi, fiind de
finitivat de comun acord cu organi
zatorii de turism.

Un activ de ghizi competent! în
soțește grupurile de excursioniști o- 
ferindu-le explicații complete asu
pra zonelor străbătute, nrezentin- 
du-le locurile istorice, monumentele 
de artă, ale naturii si. deopotrivă, 
realizările obținute de oamenii 
muncii în anii socialismului. Trans-

partul spre zonele turistice solicita
te se efectuează cu autocare con
fortabile. modeme. Serviciile de 
masă si cazare sînt asigurate in res
taurante si hoteluri de categoria ne 
care si-o doresc grupurile de turiști.

După cum se știe. în perioada 
15—24 octombrie capitala tării 
noastre va găzdui. în Complexul 
expozitional din Piața Scânteii. Ex- 

internatională 
doua ediție a 
de bunuri de 
primul salon

poziția tehnică 
TEHNO-EXPO ’77. a 
Tirgului internațional 
consum — TIBCO si 
internațional al chimiei. Oficiile ju
dețene de turism din întreaga tară 
au luat măsuri pentru a răspunde 
cu promptitudine tuturor solicitări
lor populației. în funcție de prefe
rințe. excursiile se organizează cu 
trenul sau autocarul, iar serviciile 
de cazare si masă in locuri si ne 
perioade de timp convenabile. An
gaiatii întreprinderilor si instituți
ilor. specialiștii de toate profilurile 
(avînd în vedere tematica intere
santă a celor trei expoziții) au 
prioritate la înscrierile care au 
început să se facă la filialele si a- 
gențiile oficiilor județene de turism 
din întreaga tară ori la reprezen
tanții acestora din întreprinderi si 
instituții, din localitățile rurale, din 
unități școlare etc.

La Rîmnlcu Vîlcea

Primul salon 
sătmărean al cărții 
în perioada 1—10 octombrie, la

Satu Mare se desfășoară „Primul sa
lon sătmărean al cărții", organizat în 
cadrul etapei de masă a celei de-a 
II-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Manifestările 
salonului cuprind „Zilele" editurilor 
„Minerva", „Dacia", „Sport Turism", 
„Științifică șl enciclopedică", „Alba
tros", „Criterion" și „Politică", in 
cadrul cărora sînt prezentate pre
ocupări editoriale și lansate cărți. 
Cu acest prilej sînt prezentate pu
blicului cîteva noi volume în proză 
și versuri ale unor tineri scriitori 
sătmăreni, români și maghiari, apă
rute în cele două limbi. (Octav Gru- 
meza).

Sub titlul „Publicistică 
literară". Constantina-Bre- 
zu Stoian a strins o mare 
parte din numeroasele pa
gini ,pe care i le-a inspirat 
lui Ion Vinea producția di- 
feritilor autori, români si 
străini. Volumul, dincolo 
de alte însușiri prețioase, 
oferă prilejul unor reflecții 
asupra asa-numitei „critici 
a scriitorilor", astăzi, la 
noi. in plină actualitate.

O observație, demnă de 
reținut, se impune din capul 
locului : Ion Vinea a scris 
despre autori, cărți, publi
cații si chestiuni literare, 
intr-una. la mai toate re
vistele si ziarele ne unde a 
colaborat: „Facla". „Ram- 
Da“, „Seara". „Cronica". 
, .Adevărul", „Contempora
nul". „Cuvântul liber". „Cu
rentul". „Evenimentul zi
lei" si „Steaua", către sfir- 
șitul vieții. Poetul citea 
mult. îl interesau aparițiile 
noi .si nu-i era deloc indi
ferentă cauza literaturii ro
mâne. Vinea avea gust si 
darul de a-si exprima opi
niile asupra lecturilor lui 
cu franchețe, claritate si 
spirit. Nu se sfia să declare 
că. după lectura începutu
rilor unui roman al fostului 
său maestru, D. Anghel, a 
trebuit să cedeze nerăbdării 
și să iasă la aer curat. Pri
mul act din „Patima roșie" 
îl califică net. „idiot pur si 
simplu". Găsește ușor ca
racterizări fericite : sensi
bilitatea lui Cincinat Pave- 
lescu e „mucedă" î artico
lele Iul N. Iorga. „continuă 
graiul de episcop cu hainele 
de metal si cu crucea grea 
ca o armă".

Toti scriitorii autentici 
au. fatal, opinii literare. 
Dar nu fiecare dintre ei 
posedă si facultatea să si le 
comunice, ba unii si le păs
trează pentru sine sau cer
cul strict al intimilor. Ceea 
ce a spus Sadoveanu des
pre confrații săi poate deza
măgi. oricât de fină a fost 
conștiința lui artistică. Co
mune sînt si opiniile lite
rare ale lui Rebreanu. Exis
tă. ’n schimb, scriitori, ca 
Ion Vinea. Înzestrați cu 
nerv critic, condei prompt 
si a'eri. amatori de dezba
teri l’terare. Caragiale. Că
rnii Petrescu. Al. Philippide.

N. Davideacu. B. Fundoianu. 
Mircea Eliiade, Emil Gulian. 
Anton Holbam au făcut 
concurență criticilor de me
serie. Alții, ca Arghezi sau 
Ion Barbu, s-au mulțumit 
cu intervenții de pomină.

Maiorescu a opus un 
•„veto" principial criticii 
exercitate de scriitori, A- 
ceștia. fiind subiectivi prin 
excelentă și înclinați să 

lucrurile dintr-unvadă
unghi foarte personal, da
torită însăși naturii lor da 
artiști, nu pot judeca ne
părtinitor operele altora.

E vorba de o veche pre-

tul scriitorului care comite 
judecățile.

La Vinea. de exemplu, 
găsim numeroase observa
ții fulgurante, extrem de 
pătrunzătoare, pe care cri
tica profesionistă le-ar pu
tea invidia : ..caracteristică 
versurilor lui AL Davila nu 
e poezia, ci elocinta". Cînd 
Galaction ..Încearcă să plăs
muiască chipuri moderne Si 
să le sufle viată, atunci ni
mic nu e mai lipsit de ori
ginalitate". Personajele lui 
devin „mediumuri" si îndă
rătul lor vedem degetul în
tins poruncitor al hipnoti-

Critica
scriitorilor

Opinii de Ov. S. CROHMÂLN1CEANU

judecată — susținea G. Că- 
linescu. Clnd nu aduce o 
ontică personală, criticul 
consumă hîrtia degeaba. 
Abia exercițiul literar în
carnat efectiv 11 poate face 
să reconstituie actul crea
tor și să-i aprecieze forța 
sau slăbiciunea. De aici, 
recomandarea adresată cri
ticilor să nu pună mina ne 
condei înainte de a fi ex
perimentat cit mai multe 
genuri literare, chiar ratîn- 
du-le.

O doză de dreptate rela
tivă au fiecare din cele 
două păreri si doar absolu
tizate ajung să se excludă. 
Critica scriitorilor, cum a- 
răta Paul Zarifopol. se dis
tinge prin niște însușiri 
proprii, foarte speciale, nu
mai ale ei. Opunînd o sen
sibilitate artistică alteia, 
reușește să-i descopere a- 
cesteia din urmă punctele 
nevralgice, chiar exagerând. 
E injustă adesea, dar ascu
țită si interesantă tocmai 
prin iritările ei. fatale, cu o 
citime. totuși, de îndreptă
țire în ele si revelatoare 
pentru însusi ternoeramen-

zatorul’ri. Dar întllnim si 
destule judecăți necumpă
nite. pe care poetul însuși 
le-a retractat ulterior : „Dl. 
Ion Pillat e un tip specific 
de mediocritate poetică si 
poate fi pus alături de 
C, A. Giulescu". „Artă si 
personalitate", divagații ba
nale de un tînăr cam gă- 
găuță : „Adrian Maniu". A- 
vangardistul Ion Vinea sa 
întreba in 1824 dacă Guil
laume Apollinaire n-a vrut 
cumva să-și bată joc de ci
titori cu multe din poemele ’ 
volumului „Alcool".

Scriitorului care emite Ju
decăți asupra confraților 1 
șe cuvine să aibă suficientă 
autoritate artistică pentru 
ca să-1 ia cineva in serios. 
Clnd un autor de romana 
Jalnice si reportaje le«ie- 
tice face pe magistrul lite
rar — cum se întimolă la 
noi uneori — cuvântul lui 
sună a goL deoarece îi lip- 
sește orice acoperire. Dacă 
îsi ia apoi la refec. De 
rind. criticii, reacțiile sale 
nu mal lasă nici o îndoială 
în privința moralității. E 
de dorit ca principalii noș
tri poeți, prozatori si dra-

(Urmare din pag. I) au făcut-o, au reali-

asa 
în ochi, 
nu ur- 
produc- 
adesea

maturgj să pună mal dea 
mina oe condei si să co
menteze producția literară, 
contestând eventual judecă
țile criticilor. Dar există și 
un revers al acestui obicei 
sinătos. din păcate Intiimt 
frecvent la noi, chiar îr 
momentul de fată. • Să-l 
spunem ne nume, se chea
mă terorismul literar si are 
obiectivul precis: .Jau- 
dă-mă. sau te tai !*

Critica scriitorilor are 
meritul de a intra in me
canismul intim al tehnicii 
scrisului. De aceea e indis
pensabilă si o prețuia atit 
Paul ZarlfopoL

Dar oricit ar fi de utilă, 
ea nu poate suplini critica 
profesionistă, cum s-au au
zit voci reclamînd 
ceva. Motivele sar 
Critica scriitorilor 
mărește sistematic 
tia literară si lasă
mari spatii lacunare in lec
tură. chiar cînd e total De
zinteresată. Fiind bazată 
exclusiv pe experiența per
sonală si neagreînd teoria, 
are tendința să Înlocuiască 
argumentele cu plasticități 
verbale. Și pe Vinea îl sur
prindem de multe ori in 
această situație : risipește 
vorba frumoasă si dă citate 
abundente (el singur o re
cunoaște). Analiza nronriu- 
zisă a textului comentat 
nu prea apare.

E și o neprevedere a o- 
puna critica scriitorilor ce
lei profesioniste, fiindcă 
cine poate stL Dină la 
urmă, de unde sare iepu
rele 7 Mânuitorul doar de 
„idei". în stil „rebarbativ" 
a publicat romanul „A- 
dela". Era Ibrăileanu 
puțin scriitor ca Ionel 
doreanu. să zicem 7 
M i hail Sebastian sau 
dimir Streinu 7 Șl cine a 
scris cel mai bun „roman- 
jumal" românesc, nu Octav 
Șulutiu 7

Complementaritatea Înțe
legătoare. probă șl exigen
tă. între critica scriitorilor 
Si cea profesionistă este 
caracteristică întotdeauna 
climatului literar sănătos si 
civilizat

Opoziția. împinsă DÎnă la 
contestarea reciprocă, tră
dează instincte primare ne
prielnice culturii.

mai 
Teo-
Dar 

Vla-

BBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

t V
Programul 1

8,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,59 Corespondenții județeni transmit...
12,10 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă franceză
17,05 Emisiune in limba germană
18.50 Finala Campionatului mondial de 

handbal feminin (junioare). Trans
misiune directă de la Palatul spor
turilor și culturii (repriza a II-a)

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate
10,05 Anchetă socială: „Drum lung, 

drum scurt*
20,40 Film artistic: „Povestea lui Buck". 

Producție a studiourilor americane.

Premieră pe țară. Regla William 
Wellman. Cu: Clark Gable, Lo
retta Young, Jack Oake

21.50 Stelele clntecului șl dansului
22,25 Telejurnal

Programul 2

17,00 Pe teme economice
17.20 Cîntarea României. Laureațl al 

Festivalului național. Orchestra 
„Orfeu" a Societății muzica din 
București, dirijor Radu Cozărescu

18,00 Radar pionieresc
18.20 Ora veselă
19,15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate
20,05 Seară de' operetă: „Văduva ve

selă" de Fr. Lehar. Interpretează 
ansamblul Teatrului muzical „Ni- 
colae Leonard" din Galați. Con
ducerea muzicală Gabor Kiss.

21,05 Telex
21,10 Creatorul șl epoca sa: Virgil 

Carianopol
21,40 Blocnotes — Informații utilitare 
22,05 Desene animate

A apărut 
„VIITORUL SOCIAL" 

nr. 3/1977
în deschidere, revista publică arti

colele „Insurecția din August 1944 — 
eveniment crucial în luota ponorului 
român pentru libertate si indepen
dentă" de Al. Gh.' Savu. „Drepturile 
omului si cooperarea internațională" 
de Nae Androne și Victor Ducu- 
lescu si „Un nou sistem de control 
social si integrare socială specifice 
societății socialiste" de Ion Drăgan. 
Rubrica „Cercetarea sociologică si 
practica socială" cuprinde articolele : 
„«Informație-participare» și «respon- 
sabilitate-decizie» în activitatea con
siliilor oamenilor muncii". „Mobili
tatea socio-Drofesională în județul 
Iași". „Asigurarea forței de muncă în 
meserii deficitare". „Elemente pentru 
un studiu sociologic al contextului 
cultural-urban" si „Aspirații educa
ționale si opțiuni profesionale". în 
continuare, revista conține rubricile 
„Metodologia științelor sociale". „Gîn- 
direa social-politică". „Demografie". 
„Comentarii". „Dezbateri". „Viata 
științifică". „Recenzii" si „Note de 
lectură".

convinge- 
răspunde 

înnobilare 
de

cînd
zat spectacole memorabile. 
Un simptom caracteristic 
pentru asumarea de către 
regizori a răspunderii față 
de destinul dramaturgiei 
contemporane l-a constituit 
chemarea ca aceștia să se 
implice mai profund în e- 
xercitarea „comenzii soci
ale", stimulînd crearea 
unor piese care să reflecte 
într-o largă diversitate te-

toare, concretizată In mon
tări prestigioase cu largă 
rezonantă la public, care 
obligă mișcarea noastră 
teatrală, intr-un consecvent 
demers de autodepășire, 
să-și propună. în noua e- 
dițle, realizări superioare, 
spectacole de referință. A- 
cestea nu pot fi obținute 
decît printr-o energică e- 
radicare a superficialității, 
a muncii improvizate în-

semnificațiile Ideologice si 
artistice ale acestora. Con
temporaneitatea textului se 
cere luminată prin contem
poraneitatea concepției re
gizorale. Au fost consem
nate succesele obținute în 
montarea pieselor clasice, 
într-o viziune preocupată să 
deceleze determinările isto
rice ale fenomenelor, să 
valideze sensurile lor din 
perspectiva prezentului, dar

personale, incompatibile 
cu climatul teatrului con
temporan, s-a subliniat ne
cesitatea ca fiecare regizor 
să se afirme ca un factor 
activ în definirea reperto- 
rițilui — ca parte compo
nentă a politicii teatrale 
naționale.

S-a reafirmat 
rea că teatrul 
menirii sale de
spirituală a maselor, 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste prin promovarea 
creației naționale, in pri
mul rînd a celei contem
porane, insistîndu-se asu
pra necesității de a conti
nua. ridicînd pe o treaptă 
superioară, procesul de va- 

• lorificare a dramaturgiei 
inspirate din dinamismul 
procesului de edificare so
cialistă. Regizori din toate 
generațiile, de la cei con- 
sacrați pe plan internațio
nal pînă la debutanți, au 
montat în ultimii șase ani 
700 de spectacole cu piese 
contemporane, dintre aces
tea peste 250 în premieră 
absolută, aparținînd ' unor 
dramaturgi români, ma
ghiari, germani sau de al
te naționalități.

Semnalîndu-se 
ția remarcabilă a 
gizori care și-au 
lentul îndeosebi, unii 
proape exclusiv, In slujba 
piesei românești, a fost 
criticată atitudinea unor 
regizori care nu s-au apro
piat decît sporadic de dra
maturgia națională, deși,

Teatrul

contribu- 
unor re
pus ta- 

a-

matică și de modalități ar
tistice realitățile contempo
rane, să cultive normele e- 
ticii și echității socialiste, 
respectul pentru muncă, 
pentru valorile morale spe
cifice lumii noastre — hăr
nicia și modestia — să 
combată fenomenele nega
tive din societate ,și conști
ința oamenilor, să promo
veze concepția de viață 
materialist-științifică. să e- 
voce lupta poporului și 
partidului pentru libertate 
socială și națională.

în acest context au fost 
analizate problemele in
trinseci ale creației regizo
rale, ale transpunerii pe 
scenă a textelor dramatice, 
în special a celor aparți- 
nînd dramaturgilor români. 
Așa cum s-a remarcat, 
Festivalul național „Cînta- 
rea României" a fertilizat 
o puternică emulație crea-

tr-o viziune regizorală in
suficient clarificată, a spec
tacolelor calpe, care estom
pează sensurile pieselor, le 
diminuează Încărcătura ide
atică și emoțională. Trava
liul regizoral implică o 
înaltă răspundere profe
sională, fapt ce explică in
teresul pentru aceste as
pecte, o răspundere a regi
zorului în primul rînd pen
tru propria artă, dar in e- 
gală măsură față de text, 
de actor, de public. Gradul 
de răspundere profesională 
se comunică în calitatea 
creației, care, intr-un 
plin respect față de 
trebuie să se încarce 
semnele originalității, 
delitatea 
înseamnă 
surdă la 
funzime,
centua In imaginile scenica

de- 
text, 

cu 
Fi-

față de texte nu 
lectură plată, 

sensurile de pro
ci efort de a ac-

în același timp au fost su
puse examenului critic 
reconstituirile „muzeale", 
precum și unele spectacole 
în care semnificațiile obiec
tive ale pieselor au fost 
substituite 
mai puțin 
tate de 
orientată 
avînd ca efect simplificarea 
unor personaje complexe, 
reducînd sau denaturînd 
mesajul ideologic și artistic.

Discuții dintre cele mai 
vii, respirînd un generos 
spirit de responsabilitate, 
au generat problemele ra
portului dintre tradiție și 
inovație, afirmînd necesita
tea de a îmbogăți cu noi 
valențe originalitatea școlii 
noastre de teatru, consti
tuită prin noutatea viziunii 
și a mijloacelor de expre
sie, de a diversifica stilu-

mal mult sau 
cu altele inven- 
fantezia eronat 

a regizorului.

rile de Interpretare si for
mele de spectacol, de a si
tua relația teatrului cu pu
blicul la nivelul cerințelor 
actuale, de a cîștiga not ca- 
tegorii de spectatori, de a 
face tot mai mult din tea
tru un bun spiritual-artistic 
al maselor.

A fost reafirmată preocu
parea de a stabili un mal 
rodnic contact între arta 
profesionistă si cea ama
toare, de a intensifica spri
jinul acordat formațiilor da 
amatori în stabilirea reper
toriului, elaborarea texte
lor, realizarea spectacole
lor, în pregătirea unor re
prezentații comune care să 
fie prezentate atît pe sce
nele profesioniste, cit și pe 
platformele industriale, pe 
scenele caselor de cultură, 
ale căminelor culturale.

Aria vastă de probleme, 
din care am consemnat nu
mai cîteva, spiritul anga
jat și constructiv în care au 
fost dezbătute atestă cu 
plenitudine hotărîrea oa
menilor de teatru — in 
condițiile în care activita
tea politico-ideologică și 
cultural-artistică cunoaște o 
puternică intensificare, do
minată de finalitatea de a 
transforma omul nou în- 
tr-un factor hotărîtor al 
dezvoltării revoluționare — 
de a-și pune talentul, ca
pacitatea de creație în 
slujba societății, afirmînd 
teatrul cu tot mai multă 
autoritate ca unul dintre 
cele mai puternice și efi
ciente mijloace de educare 
a conștiinței socialiste.

BBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare): Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică): 
Romulus cel Mare — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic susținut de orchestra „Emi
lia Romagna" (Italia). Dirijor: 
Marcello Panni. Solist: Cristiano 
Rossi (vioară) — 20.
• Opera Română: Aida — 19.
• Teatrul de operetă: Voievodul 
țiganilor —- 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei): Interviu — 19,30.
• Teatrul de comedie: Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul Mic: „Omul — conti
nuați să puneți întrebări" — 19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Jucătorii de cărți șl Ursul — 19.
• Teatrul Giulești: Regele loan 
19,30, (la Muzeul militar cen

tral): Imn pentru * oamenii acestui 
pămlnt — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tft- 
nase" (sala Savoy): Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria): 
E nemaipomenit —- 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu": Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Po
veștile de aur — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Povestea timpului pierdut 
— 17, (la Tehnlc-club din Calea 
Șerban Vodă 213): Anotimpurile 
mlnzulul — 16.

cinema
• Atentatul de la Sarajevo: Pa- 
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Logodnic pentru Ana: EFORIE 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spada neagră: FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. LUCEA
FĂRUL — 8,45: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Salvați orașul: CENTRAL — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 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; FES
TIVAL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
• Marele singuratic: CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mica sirenă — 9,30; 11; 12,30; 14, 
Tănase Scatiu — 15,30; 19: DOINA.
• Judecătorul Fayard zis „Șe
riful": FLOREASCA — 9; 11: 13; 
15,30; 18; 20, GRI VIȚA — 9; 11,15; 
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, FLAMURA
— 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Desene animate: FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți: AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,15, TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30, VOLGA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• „Hindenburg": BUZEȘTI — 9; 
12; 16; 19, GIULEȘTI — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30.

• D-ale carnavalului: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru: FLACĂRA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIORIȚA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Ora spectacolului — 9; 11,15;
13,30, Mere roșii — 15,45; 18; 20: 
ARTA.
• Veronica — 10; 12, Ordinul
Anna — 16; 18; 20: BUCEGI.
• Unde înfloresc crinii: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Adevărata glorie: COTROCENI
— 10; 13; 16: 19.
• Toamna bobocilor: PACEA — 
16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Odiseu și stelele: 15,30, Soarta 
Aurei și Argentinei — 17,15; 19,30: 
FERENTARI.
• Roșcovanul — 9; 16, Amenda
ment la legea siguranței statului
— 18,30: PROGRESUL.
• Omul de dincolo: MUNCA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului: POPU
LAR — 15.45; 18; 20.
• Amenințarea: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Străina: COSMOS — 9,30;
15,30; 19.
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Vizita delegației militare a R. P. 0. Coreene Cronica zilei
Joi, generalul de armată O Gin U, 

membru al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, minis
trul Forțelor armate populare ale 
R. P. D. Coreene, care se află intr-o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră, împreună cu o delegație mi
litară, a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen

BISTRIȚA: Inaugurarea noului local 
al Liceului industrial nr. 1

în orașul Bistrița a fost inaugurat 
noul local al Liceului industrial nr. 1. 
cel mai mare si mai modern complex 
școlar din județul Bistrita-Năsăud. 
Noul local dispune de 32 de săli de 
clasă si laboratoare, un atelier șco
lar de 2 000 metri pătrati. cantină cu 
900 locuri si 3 internate, toate utilate

Vernisajul expoziției pictorului venezuelean Gabriel Bracho
Pictorul venezuelean Gabriel Bra

cho. una dintre personalitățile de 
seamă care dezvoltă tradițiile scolii 
de pictură latino-americane. s-a afir
mat de multă vreme în cadrul a nu
meroase expoziții prezentate în pa
tria sa si in alte țări, ca si prin lu
crările de pictură murală executate 
în Venezuela. Din creația sa. desfășu
rată de-a lungul unei iumătăti de se
col. — pictorul are astăzi 62 de ani 
— este prezentată. încenînd de ioi. în 
sala de expoziții de la Teatrul Națio
nal. o selecție reprezentativă cuprin- 
zînd 60 de lucrări. Vizitînd expoziția, 
publicul bucurestean face cunoștință 
cu opera unui artist care dovedește 
o impresionantă capacitate creatoare, 
stăpînirea cu autoritate a mijloacelor 
de expresie si un vast orizont intelec

SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Act final 
în „mondialele44 

de handbal 
pentru junioare.

Joi, în Campionatul mondial de 
handbal pentru junioare a fost zi de 
odihnă. Astăzi, de la ora 14,30, în 
Palatul sporturilor si culturii din 
Capitală, amatorii de sport vor pu
tea urmări ultimele jocuri ale com
petiției. Programul în ordinea' dispu
tării întâlnirilor este următorul : 
Cehoslovacia — Norvegia (locurile 
7—8) ; Polonia — Ungaria (locurile 
5—6) ; România — R. D. Germană 
(locurile 3—4) si U.R.S.S. — Iugosla
via (locurile 1—2)

Pentru locurile 9—14 ale clasa
mentului. in orașul Ploiești vor avea 
loc, în cursul dimineții, de la ora 9,00, 
următoarele^partide : Austria — Fran
ța (13—14) ’ R. P. Congo — R. F. 
Germania (11—12) și Danemarca — 
Olanda (9—10).

ÎN CÎTEVA
• SImbătă și duminică va avea loc 

în orașul cehoslovac Svit întilnirea 
internațională de popice din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" (mas
culin) dintre echipa Constructorul 
Galați, deținătoarea trofeului, și for
mația locală T. J. Svit.

• Au continuat întîlnirile turneu
lui internațional de tenis de la Am
sterdam. Ilie Năstase l-a învins in 
turul doi cu 6—4, 6—4 pe olandezul 
Louk Sanders.

• în turul doi al concursului in
ternațional de tenis de la Teheran, 
Ion Țiriac l-a invins cu 7—6, 6—2 pe 
Keith Richardson (S.U.A.).

• în primul tur al probei de du
blu masculin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de Ia Teheran, 
Ion Țiriac și Guillermo Vilas au în
vins cu 7—5, 7—5 pe David Schnei
der si Mike Fishbach.

• în orașul american San Antonio 
(Texas) au luat sfîrșit întrecerile 
campionatului mondial de pentatlon 
modem. Titlul a fost cucerit de spor
tivul polonez Janusz Peciak, cam
pion olimpic la Montreal, care a to- 
talizat 5 484 punctb, fiind urmat in 
clasament de Pavel Lednev (U.R.S.S.)
— 5 401 puncte șl Slavomir Rotkie- 
wicz (Polonia) — 5 353 puncte. Du
mitru Spîrlea (România) a ocupat 
locul 20, cu 5 099 puncte. Pe echipe, 
primul loc în clasament a fost ocu
pat de selecționata Poloniei — 16 029 
puncte, urmată de echipele U.R.S.S.
— 16 027 puncte. Ungariei — 15 644 
puncte. S.U.A. — 15 643 puncte, R.F. 
Germania — 15 353 puncte, Suediei
— 15 269 puncte etc.

• Meciul dintre maestrele sovieti
ce Elena Ahmilovskaia și Maia Ci- 
burdanidze, contînd pentru semifi
nalele turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah, a continuat 
la Tallin cu partida a 11-a. Partida 
a fost întreruptă după efectuarea a 
41 de mutări. Scorul meciului se 
menține egal : 5—5 puncte.

Asigurarea de accidente și variantele
Printre multiplele forme de asi

gurare pe care A.D.A.S. le pune la 
îndemina cetățenilor se află si „asi
gurarea de accidente".

Această asigurare poate fi con
tractată de orice persoană în vîrstă 
de la 16 ani împliniți, indiferent de 
profesie si de locul de muncă. Din
tre evenimentele neprevăzute pen
tru urmările cărora ADAS plă
tește sumele asigurate ,amintim : 
lovirea, căderea, alunecarea, pră
bușirea de teren, explozia, trăsne
tul. electrocutarea, arsura, acciden
tele produse de funcționarea sau fo
losirea mașinilor, instrumentelor, 
sculelor sau armelor, cele întîmpla- 
te ca urmare a circulației mijloace
lor de transport sau din cauza acci
dentelor întimplate acestora etc.

Asigurarea de accidente se poate 
contracta în următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pentru 

sume asigurate fixe, totale, de 
15 000 de lei. se contractează pe du
rate de 3 sau 6 luni, sau pe durate 
constituind multiplul acestora, pînă 
la 2 ani. t

Pe aceeași perioadă se pot încheia 
una. două sau trei asigurări pentru 
suine fixe. 

tru socialism și la Monumentul eroi
lor patriei.

în aceeași zi, oaspeții coreeni au 
făcut o vizită în județele Prahova 
și Brașov. Generalul de armată 
O Gin U și membrii delegației s-au 
intilnit cu tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., care a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților.

și dotate după cerințele învătămîntu- 
lui modern. Prin darea în folosință a 
noului local se creează condiții opti
me pentru pregătirea de muncitori cu 
o înaltă calificare, cu o temeinică 
pregătire teoretică si practică, pentru 
a satisface cerințele platformei indus
triale a județului.

tual puse în slujba idealurilor pro
gresiste ale lumii contemporane, ale 
umanității.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
pictorul Viorel Mărginean, secretar 
al Uniunii artiștilor plastici, și Juan 
Uslar Pietri, ambasadorul Republicii 
Venezuela la București.

Au asistat Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, Paul Alexandru 
Georgescu, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-venezuelea- 
hă. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Erau de fată șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

CAMPIONATE
POLO

Campionatul diviziei A la polo pe 
apă a programat joi- în Capitală 
două meciuri. încheiate cu următoa
rele rezultate : Rapid — C.N.U. Bucu
rești 8—3 ; Ditlamo — Crișul Ora
dea 9—3.

TENIS
Campionatele naționale de tenis pe 

echipe au continuat ieri pe tere
nurile Progresul și Steaua din Capi
tală cu întîlnirile etapei a treia. Iată 
rezultatele înregistrate : masculin : 
Jiul Petroșani — Politehnica Bucu
rești 5—5 ; Steaua — Dinamo Brașov 
6—4 ; Dinamo București — Politeh
nica Cluj-Napoca 8—2 ; feminin : 
Progresul București — Politehnica 
București 5—0 ; Dinamo București — 
U. T. Arad 4—1 ; Dinamo Brașov — 
Steaua 4—1.

RÎNDURI
• Campionatul mondial de carting 

a fost cîștigat la actuala ediție de 
sportivul italian Felice Rovelli, in 
virstă de 19 ani, care a terminat în
vingător în finala desfășurată la 
Parma.

• în turul, patru al campionatelor 
balcanice de șah de la Albena, se
lecționata Bulgariei conduce cu 3—1 
(2) în meciul cu echipa Iugoslaviei, 
în timp ce formațiile Greciei și Tur
ciei se află la egalitate : 1,5—1,5 
puncte (3). Echipa României a avut 
zi liberă. în clasament conduce Bul
garia (toate meciurile jucate) cu 14 
puncte (2). urmată de România — 
12 puncte, Iugoslavia 9,5 (2), Turcia 
— 4 puncte (3). Grecia — 3,5 
puncte. (3).

La juniori conduce Bulgaria cu 
8 puncte (4), urmată de România — 
8 puncte, Turcia 6,5 puncte (1), Iugo
slavia — 4 puncte (4). La feminin, 
pe primul loc se află Iugoslavia cu 
3 puncte, urmată de România — 2 
puncte (1), Bulgaria — 1,5 puncte (1), 
Turcia — 0,5 puncte. în ultima run
dă, la seniori se joacă meciurile 
România — Grecia și Iugoslavia — 
Turcia.
• Echipa Dinamo Moscova, parte

nera formației Universitatea Craiova 
în turul II al Cupei Cupelor la fot
bal. este una dintre cele mai vechi 
și mai valoroase formații sovietice ; 
de 11 ori campioană a țării și de 
5 ori cîștigătoare. a cupei U.R.S.S.' 
In ultimul campionat. Dinamo Mos
cova s-a situat pe locul patru cu 28 
de puncte (8 victorii. 12 meciuri nule 
și 4 partide pierdute). După cum se 
știe, primul joc dintre cele două ciș- 
tigătoare de cupe va avea loc pe sta
dionul Dinamo din Moscova, la 19 
octombrie, iar returul la 2 noiembrie 
la Craiova.

• La Malmoe s-a disputat întilni- 
rea internațională amicală de fotbal 
dintre echipele Suediei și Danerpar- 
cei. Fotbaliștii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
punctul marcat in minutul 8 de Len
nart Larsson.

® Asigurarea de accidente pentru 
sume asigurate convenite se con
tractează pe durate de la 1 an la 5 
ani. La această asigurare primele se 
pot achita si în rate.

★
Primele de plată, la ambele for

me de asigurare, se stabilesc în 
funcție de mărimea sumej pentru 
care solicitantul dorește să se asi
gure. de profesia si felul unității în 
care acesta lucrează, precum si de 
durata contractului (de exemplu : 
la asigurarea pentru sume fixe, pri
mele de plată reprezintă, de regulă, 
12 sau 15 lei pe 3 ori 6 luni, iar la 
asigurarea pentru sume convenite, 
primele de plată reprezintă, de re
gulă. între 1.60 și 4 lei pe an. pen
tru fiecare 1 000 de Iei din suma asi
gurată).
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde pe lingă asiguratul 
principal șf pe soția acestuia, pre
cum și pe toti copiii, indiferent de 
numărul lor. în vîrstă de 5 pînă la 
16 ani. Ia sume asigurate totale de 
15 000 de lei pentru fiecare per
soană.

La București au luat sfîrsit 1oi 
lucrările celei. de-a IlI-a reuniuni a 
grupului româno-italian de cooperare 
științifică si tehnică în agricultură, 
în încheierea lucrărilor a fost sem
nat un protocol de cooperare directă, 
științifică si tehnologică. între institu
tele de cercetări ce aparțin ministe
relor agriculturii din cele două țări 
în domeniile cerealelor si plantelor 
tehnice, zootehniei, hortiviticulturii, 
precum si al pedologiei si agrochi
mie!.

★
Joi a părăsit Capitala delegația 

indiană, condusă de H. N. Bahuguna. 
ministrul petrolului, chimiei si îngră
șămintelor. președintele părții indiene 
în Comisia mixtă guvernamentală in- 
diano-română de cooperare economi
că. tehnică si științifică, care a fă
cut o vizită în țara noastră.
Ia plecare, pe aeroportul Otopeni. 

delegația a fost condusă de Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală româ- 
no-indiană. de alte persoane oficiale.

A fost de fată S. L. Kaul. ambasa
dorul Indiei la București. •

★
Cu ocazia celei de-a XXVIII-a a- 

niversări a întemeierii R.D. Germa
ne. ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Siegfried Bock, a rostit, joi 
seara, o cuvîntare la posturile noas
tre de radio si televiziune.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor armate 

egiptene, atașatul militar, aero și 
naval al Republicii Arabe Egipt la 
București, general de brigadă Hus
sein Amin Tolba, a oferit joi o re
cepție.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale si secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei. general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării națio

REPUBLICANE
OINĂ

Începînd de astăzi și pînă dumi
nică, pe stadionul „Tineretului" din 
Oradea, se vor desfășura întrecerile 
finale ale Campionatului republican 
de oină — ediția 1977. Pentru faza 
finală a acestei tradiționale compe
tiții, care în acest an se dispută în 
cadrul „Daciadei", s-au calificat ur
mătoarele zece echipe : Dinamo 
București, C. P. București. Betonul 
Roman. Tricolorul Baia Mare. Uni
versitatea București, Dinamo Tulcea, 
Confecția Rm. Sărat, Viață Nouă — 
Teleorman, Avlntul Curcani și Avîn- 
tul Frasin.

Școlarii ieșeni 
în „Daciadă"

Elevii din școlile generale și liceele 
municipiului Iași au pornit zilele 
acestea întrecerile sportive din ca
drul diviziei școlare de atletism, ac
țiune înscrisă în marea întrecere 
sportivă națională „Daciada". Pri
mele concursuri de masă — probe 
de alergări, sărituri în lungime și 
Înălțime, jocuri de oină etc. — dau 
posibilitatea cuprinderii în acest an 
școlar la întrecerile sportive a tu
turor elevilor ieșeni. Concomitent, se 
organizează în fiecare școală și în
treceri pe ramuri sportive în scopul 
formării cît mai multor echipe șco
lare de fotbal, volei, baschet, hand
bal etc. S-a luat măsura ca întrece
rile sportive respective, în special 
cele care se organizează In zilele de 
duminică, să fie însoțite si de pro
grame artistice susținute de forma
țiile școlare participante la Festiva
lul național „Cîntarea României". 
(M. Corcaci)

A apărut; „ERA SOCIALISTĂ" nr. 19/1977
în deschidere, revista publică arti

colele : „Exigente actuale ale organi
zării si conducerii activității de ..par
tid". ..Principiile eticii și echității so
cialiste în acțiune". ..Folosirea rațio
nală si eficientă a forței de muncă" 
și „Producția bunurilor de consum in 
condițiile sporirii veniturilor popu
lației". în continuare sînt inserate ar
ticolele : „Examenele universitare si 
formarea specialiștilor cu înaltă com
petentă" („Știintă-învățămînt"). „E- 
pocă si formațiune social-economică 
In istoria modernă a României", („Pa
gini de istorie"). „Realismul, trăsătură

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

S și 10 octombrie. In țară : Vremea se 
va menține In general frumoasă șl cal
dă in prima parte a intervalului, mal 
ales în regiunile din estul țării, apoi se 
va răci ușor. începînd din nord-vest. 
Cerul va fi variabil cu Innourări mai 
accentuate în Banat, Crișana, Transil
vania, Maramureș și nordul Moldovei, 
unde local, va ploua. In rest — ploi

Prima de plată, pentru o durată 
a asigurării de 3 luni este de 25 de 
lei. pentru toate persoanele cuprin
se în asigurare.
• Asigurarea de accidente „Tu

rist" se recomandă a se contracta cu 
ocazia efectuării unor deplasări, cu 
durată de pînă la 1 lună. Această 
asigurare cuprinde atît cazurile de 
accidente ale asiguratului, cît și 
cele de deteriorare sau distrugere a 
bunurilor casnice si gospodărești ale 
acestuia lăsate la domiciliu sau lua
te in deplasare.

Sumele asigurate sînt între 15 000 
lei si 40 000 de lei pentru cazurile 
de vătămări corporale (în funcție 
de natura accidentului) si de 20 000 
lei pentru pagubele la bunurile 
casnice si gospodărești.

La această asigurare, care se con
tractează pe o perioadă de 1 lună, 
prima de plată este de 15 lei.

★
La toate felurile de asigurări de 

accidente. în cazurile de invaliditate 
permanentă parțială, ca urmare a 
accidentelor cuprinse în asigurare, 
suma cuvenită în raport cu gradul 
de invaliditate permanentă stabilit 

nale. generali si ofițeri superiori, oa
meni de cultură si artă.

Erau prezent! șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, ata
șați militari, alti membri ai corpului 
diplomatic.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în perioada 23 septembrie — 6 
octombrie a.c. ne-a vizitat tara o de
legație a Societății ecuadoriano- 
române. condusă de ing. Fernando 
Montenegro. Delegația a avut între
vederi si a efectuat vizite la institu
ții cultural-stiintifice. de învătămînt. 
precum si la obiective social-econo- 
mice din Capitală si județele Prahova 
Si Brașov.

*
O delegație japoneză, condusă de dl. 

Mishio Kishimoto, președintele filia
lei din Osaka a Asociației de priete
nie Japonia-România. decanul Facul
tății de limbi străine din Osaka, a fă
cut o vizită in tara noastră.

Delegația a avut întrevederi la 
Ministerul Educației si învătămîntu- 
lui. la I.R.R.C.S.. la Universitățile din 
București și Cluj-Napoca și a vizitat 
diferite obiective economice, social- 
jsulturale și turistice din Capitală și 
provincie.

★
La București a fost semnat, joi la 

amiază. Protocolul de schimburi ar
tistice pe anii 1978 și 1979 între Agen
ția română de impresariat artis
tic — A.R.I.A. — si Agenția artistică 
poloneză Pagart. S-a stabilit, cu acest 
prilej, realizarea spectacolului cu 
„Oedip" de Enescu. la Teatrul Mare 
din Varșovia și a spectacolului cu 
„Castelul cu stafii" de Moniuszko Ia 
Opera Română din București.

Moment științific
In „Cintarea României"
— O interesantă și utilă 

inițiativă clujeană —
Informatica este o știință tînără, 

care scrutează viitorul. Este o știință 
frumoasă pentru că scrutează viito
rul nostru și ne ajută să ni-I pro
iectăm și să ni-1 realizăm așa cum 
îl dorim.

...Selectate și reproduse dintr-un 
context ce prefațează un volum apă
rut recent la Cluj-Napoca, aceste cu
vinte se constituie într-un convingă
tor îndemn de a parcurge cele 270 de 
pagini care de care mai interesante, 
despre știința ce se numește informa
tică, despre contribuția școlii româ
nești la dezvoltarea informaticii uni
versale si contribuția scolii clujene la 
dezvoltarea informaticii românești. 
„Rememorări despre patrie" (de Va
sile Rebreanu), „Tablete de seară"(de 
Gr. Moisil), un fragment din cartea 
„Idealuri și destine" (de Iosif Con
stantin Drăgan), un interviu cu acad. 
Gh. Mihoc despre școala românească 
de informatică, precum și alte lec
turi ce trezesc curiozitatea științifi
că („Probleme în dialogul om-calcu- 
lator", „Corelația dintre știință și 
politică", „Finalitatea sistemelor in
formatice", „Calculatoarele ...și crea
ția ihuzicală, ...și traducerile, ...și 
medicina"), iată piesele de rezistență 
ale acestui almanah științific axat 
pe teme de informatică, de conducere 
și creativitate.

Purtînd drept generic emblema 
„Cîntarea României", lucrarea repre
zintă o interesantă și utilă inițiativă 
apărută în cadrul manifestărilor ști
ințifice organizate în județul Cluj în 
marele festival național. Autori : 
Consiliul județean al sindicatelor, 
Comisia județeană a inginerilor și 
tehnicienilor, Laboratorul județean 
de informatică, Studioul de radio- 
televiziune Cluj.

Apariția acestui volum confirmă 
încă o dată mai vechile preocupări 
clujene în domeniul cunoașterii și 
promovării informaticii, preocupări 
care — printre altele — se materia
lizează și într-un tradițional simpo
zion anual cu caracter internațional.

G. M1TROI

fundamentală a artei noastre socia
liste" („Creația literar-artistică"). 
„Clasele sociale si structura de clasă 
a societății" („Consultații"). „U.R.S.S. 
pe calea construcției comuniste" si 
„Obiective ale dezvoltării agriculturii 
in Republica Socialistă Vietnam" 
(„Din tarile socialiste"). „Politica ra
sistă. de apartheid — crimă împotriva 
umanității" („Viata internațională"). 
„Subdezvoltarea : evoluții in gîndirea 
economică nemarxiștă". „Lumea în
străinării omului si reflectarea ei în 
literatură" („Carențe si idei"). Re
vista mai conține rubrica „Cărți si 
semnificații".

izolate. Vtntul va sufla slab ptnă la po
trivit cu intensificări locale predoml- 
nlnd din sectorul sud-vest, pînă la vi
teze de 40—50 km/oră. In primele di
mineți — ceață locală. Minimele vor fi 
cuprinse intre 4 și 14 grade, mai cobo- 
rite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între ÎS șl 25 de grade. In 
București : Vremea se va menține fru
moasă șl caldă, mai ales in prima par
te a intervalului. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin noaptea șl dimineața. 
Vint slab pînă la potrivit. In primele 
ore ale dimineții ceață slabă. Tempe
ratura ridicată in primele zile va scădea 
ușor la sfîrșitul intervalului.

acesteia
se majorează cu 25%. In limita su
mei asigurate pentru invaliditate 
permanentă totală.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume convenite 
și cele familiale oferă și avantajul 
cuprinderii in asigurare a bunurilor 
casnice și gospodărești, pentru o 
sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță, fără vreo plată de 
primă suplimentară.

*
Tinînd seama de numeroasele îm

prejurări în care se pot produce 
accidentele, de gama largă a riscu
rilor acoperite si de costul avanta
jos al asigurărilor, recomandăm tu
turor cetățenilor contractarea uneia 
sau a mai multor asigurări din cele 
prezentate care garantează acope
rirea consecințelor financiare ale 
accidentelor ort a celor rezultate 
ca urmare a pagubelor produse la 
bunurile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare si 
pentru contractarea de asigurări vă 
putetl adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agentilor si inspectorilor de asigu
rare sau direct oricărei unități 
ADAS.

Marea sărbătoare a Republicii
Democrate Germane prietene

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși.
La cea de-a 28-a aniversare a întemeierii Republicii 

Democrate Gerțnane. vă adresăm. în numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român. Consiliului 
de Stat si Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român, si al nostru personal, dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri si 
poporului Republicii Democrate Germane cele mai calde 
felicitări si un cordial salut tovărășesc.

în România socialistă se bucură de o înaltă prețuire 
activitatea rodnică si succesele remarcabile obținute de 
oamenii muncii din patria dumneavoastră, sub conducerea 
comuniștilor. în dezvoltarea continuă a economiei națio
nale. a științei si culturii. în ridicarea bunăstării mate
riale si spirituale. în înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al Partidului Socialist Unit din Germania pen
tru făurirea societății socialiste dezvoltate în R-D. Ger
mană.

BERLIN
între Partidul Comunist Român si Partidul Socialist 

Unit din Germania, intre Republica Socialistă România 
si Republica Democrată Germană s-au dezvoltat puternice 
legături de prietenie, solidaritate si colaborare pe multi
ple planuri.

întîlnirile si convorbirile la cel mal înalt nivel, tot mai 
frecvente în ultimii ani. au constituit de fiecare dată 
prilej de impulsionare puternică a relațiilor noastre bi
laterale In toate domeniile de interes reciproc. Sintem 
ferm convinși că. actionînd în spiritul convorbirilor si al 
documentelor semnate împreună cu prilejul rodnicei vi
zite efectuate în vara acestui an în tara dumneavoastră, 
de care ne amintim cu multă plăcere, legăturile de Prie
tenie. solidaritate si conlucrare frățească dintre partidele 
si țările noastre vor cunoaște o amplificare tot mai în
semnată. ceea ce corespunde intereselor ambelor noastre 
Donoare. triumfului cauzei socialismului si păcii în lume.

La sărbătoarea națională, vă transmitem, stimat! tova
răși. dumneavoastră si. prin dumneavoastră, ponorului 
Republicii Democrate Germane cele mal bune urări de 
noi si tot mai mari succese în edificarea socialismului.

Proclamarea, acum 28 de ani. a 
Republicii Democrate Germane, 
stat al muncitorilor si țăranilor, 
a deschis în fata poporului aces
tuia calea unor ample și pro
funde schimbări revoluționare. Tot
odată. crearea R. D. Germane s-a 
înscris ca un eveniment remarcabil 
în istoria postbelică a Europei, 
marcînd apariția în centrul conti
nentului a unui important factor 
de progres și pace.

Oamenii muncii din R. D. Ger
mană. sub conducerea P.S.U.G., au 
înlăturat într-un timp scurt urmă
rile gravelor distrugeri lăsate 
de război, au asigurat conso
lidarea puterii populare, lichi
darea claselor exploatatoare, victo
ria socialismului la orașe si sate. 
Paralel cu modernizarea unor in
dustrii de tradiție — construcția de 
mașini, optica, chimia — au fost 
create noi ramuri industriale 
— electronica, construcțiile navale, 
petrochimia — a fost considerabil 
lărgită baza energetică. Astăzi, în 
ceea ce privește volumul producției 
industriale. R. D. Germană se si
tuează printre primele zece țări 
în lume. Prin transformarea socia
listă a agriculturii, s-a asigurat o 
dezvoltare Intensivă a producției 
agricole. Progrese însemnate au fost 
dobindite. de asemenea. în dome
niile științei. învățămîntului, cul
turii și artei. în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.

în prezent, clasa muncitoare, ță
rănimea cooperatistă, intelectuali-

Recepție oferită de ambasadorul Republicii 
Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ambasadorul 
acestei țări la București, Siegfried 
Bock, a oferit, joi seara, o recepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretefr al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Eugen Jebeleanu, vice

Embleme de prestigiu 
pe întinderile albastre

— „Gute Reise, Căliman ! Und viei 
Erfola 1“ (Călătorie bună, Căliman. 
Și mult succes !“).

Cuvinte calde, din inimi de prie
teni. Le-au rostit constructorii de la 
șantierul naval din Stralsund, cind 
și-au luat rămas bun de la „odrasla" 
lor. vasul de pescuit oceanic „Căli
man". Erau adresate echipajului ro
mânesc care o „înfia". în ziua' cind 
l-am vizitat, „Căliman" era gata să 
pornească, cu pavilionul românesc 
înălțat pe catarg, peste mări si ocea
ne, ca inca un rod al strinsel coo
perări dintre cele două țări socia
liste.

...Traulerele de la Stralsund și-au 
dobîndit reputație pe plan mondial. 
Dar nu numai ele. La șantierul 
„Neptun" dm Rostock am văzut con- 
fecționîndu-se portcontainere ultra
moderne. Acolo, sau la șantierele din 
Warnemlinde, Wismar sau alte 
porturi de pe țărmul Balticii se con
struiesc pacheboturi, cargouri de 
mari tonaje, nave pentru cerce
tări științifice, nave de dragaj 
și nave-macarale. care formează 
zestrea flotei comerciale și de pescuit 
a R.D.G. sau sînt livrate la export. 
Fiecare din aceste vase incorporează 
realizările a diferite uzine, caracteri
zează dezvoltarea economiei R.D.G. 
în ansamblu, reflectă nivelul înalt al 
științei si tehnicii, hărnicia si capa
citățile creatoare ale clasei munci
toare. Iată de ce mi se oare nimerit 
a vorbi despre industria constructoa
re de vapoare in ziua aniversării în
temeierii Republicii Democrate Ger
mane.

...Este, de altfel, o ramură care are 
tinerețea și vigoarea primului stat 
german muncitoresc-tărănesc. Desi
gur, antecedente au existat: Ros- 
tockul își are tradițiile lui : aci doar 
s-a construit primul vapor cu elice. 
Dar portul înfloritor de pe vremea 
Hansei a agonizat în perioada na
zistă și a fost aproape complet 
distrus în timpul războiului. în anii 
postbelici, nu numai că a renăscut, 
dar a devenit cunoscut pretu
tindeni pentru intensa lui acti
vitate atît portuară, cît si de con
strucții de nave. Aci este și sediul 
principal al industriei construcțiilor 
de nave ale R.D.G., care — așa cum

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

tatea muncesc cu abnegație șl en
tuziasm pentru înfăptuirea hotărîri
lor celui de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G. privind făurirea în con
tinuare a societății socialiste dez
voltate și crearea premiselor fun
damentale pentru trecerea treptată 
spre comunism.

Comuniștii, întregul popor român 
urmăresc cu interes și profundă 
simpatie activitatea constructivă a 
oamenilor muncii din R. D. Ger
mană. se bucură sincer de crește
rea continuă a prestigiului său pe 
arena internațională.

Cu deosebită satisfacție se poate 
constata că raporturile de prietenie 
și solidaritate statornicite între ță
rile poastre, legăturile de coopera
re multilaterală s-au dezvoltat con
tinuu. cunoscînd în prezent un ni
vel ridicat și cele mai variate for
me de manifestare.

Un rol esențial, decisiv, în deter
minarea cursului ascendent al re
lațiilor bilaterale îl au raporturile 
de colaborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.S.U.G., contactele direc
te între conducerile de partid și de 
stat din cele două țări. în primul 
rind Întîlnirile si convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker. în acest sens, vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă anul 
acesta în R.D.G. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fruntea unei 
delegații de partid si de stat, la 
scurtă vreme după vizita de 
prietenie a tovarășului Erich Ho
necker. a constituit un eveni
ment politic de cea mai mare 

președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Neculai Agachi, Maxim Ber- 
ghianu, Suzana Gâdea și Bujor 
Almășan, miniștri, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico-, 
lescu, adjunct al ministrului apărării 
naționale, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ni s-a spus în cursul vizitei la cen
trala acestei ramuri — V.V.B. 
Schiffbau — înglobează 20 întreprin
deri — șantiere, uzine constructoare 
de mașini șl Instalații pentru mare 
— la care lucrează 52 000 de oameni.

...De aceeași centrală tine si VEB 
Volkswerft (întreprinderea de stat 
„Șantierul poporului") din Stralsund, 
specializată în construirea de mari 
traulere. Aci totul a pornit de la zero, 
zicala „orice început e greu" 
fiind confirmată de aspre realități : 
peste tot ruine, lipsă de experiență, 
de specialiști. A existat însă destoi
nicia și dîrzenia muncitorilor. însu
flețiți de partidul comuniștilor. Și,

însemnări de călătorie

în lupta cu greutățile, ei au învins. 
Prin introducerea, in 1950. a lucrului 
la „bandă rulantă" s-a realizat tre
cerea la producția efectiv indus
trială de serie mare. Emblema șan
tierului — „clasicul" vas cu pînze
— apare anacronică în condițiile în 
care la Stralsund se produc super- 
traulere. la nivelul exigentelor pro
ducției moderne.

...Pășim pe poarta largă a șantie
rului. străbatem lungi drumuri uzi
nale, dar, surprinzător, nu zărim 
încă marea. Părțile componente ale 
vaporului, fabricate aci sau în întreprinderi auxiliare, sint asamblate nu 
sub cerul liber, cum este cazul în
deobște. ci în bale speciale de montai
— de unde pornesc apoi spre asam
blare si lansai. în hale, oamenii sînt 
putini, operațiunile sînt cvasiintegral 
mecanizate si automatizate. Cele mai 
noi cuceriri ale științei îsi găsesc ra
pid aplicații practice : bunăoară, la
serul — în sudură.

în condiții tehnologice mereu mai 
avansate s-au realizat aci, la „Șan
tierul poporului", peste 1 000 de 
vase de pescuit. Fiecare generație — 
Prometeu, Tropic, Atlantik — mar- 
cind parametrii superiori de funcțio
nare. Nici aceștia, considerați ca 
apogeu. Adunarea cadrelor de bază, 
tinută în acele zile, a avut ca obiect 
principal problemele de „Intensivisie-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

însemnătate, care, oglindind trăini
cia sentimentelor reciproce, a des
chis noi și ample perspective pen
tru adîncirea raporturilor de co
laborare dintre cele două țări, spre 
binele popoarelor lor, al cauzei ge
nerale a socialismului, progresului 
și păcii în lume.

în spiritul Tratatului de prietenie 
dintre cele două țări și corespun
zător orientărilor stabilite în cadrul 
contactelor la nivel înalt, an de an 
s-au intensificat schimburile de 
mărfuri ; s-a diversificat nomen
clatorul lor. accentul punîndu-se pe 
livrarea reciprocă de mașini și alte 
produse industriale. Un rol tot mal 
important și o pondeie tot mai sub
stanțială revin formelor înaintate 
de cooperare, respectiv cooperării 
și specializării în cercetare, proiec
tare și producție. De asemenea, cu
noaște o continuă dezvoltare co
laborarea în domeniul culturii, ar
tei. învățămîntului. Concomitent, se 
dezvoltă conlucrarea țărilor noastre 
pe plan internațional în vederea 
promovării telurilor securității și 
colaborării în Europa șt în întreaga 
lume.

Cu prilejul sărbătorii naționale -a 
Republicii Democrate Germane, 
poporul român adresează din toată 
Inima poporului din R.D.G., prieten 
și tovarăș în lupta pentru socialism 
și pace, urarea fierbinte de a ob
ține noi și mari succese în con
strucția socialistă, în activitatea 
dedicată înfloririi continue a pa
triei sale.

Telegrame
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 

aniversări a întemeierii Reoublicii 
Democrate Germane. Ministerul Afa
cerilor Externe. Consiliul National al 
Frontului Unității Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
Consiliul National al Femeilor. Comi
tetul National pentru Apărarea Păcii, 
alte organizații de. masă si obștești si 
instituții centrale au transmis tele
grame de felicitare organizațiilor si 
instituțiilor similare din R. D. Ger
mană.

(Agerpres)

rung“, formulă care în R.D.G. defi
nește procesul complex de ridicare a 
calității și eficientei economice. în
deosebi prin accelerarea progresului 
tehnico-științific.

...Cel mai / recent tip de pescador 
produs la Stralsund este „Atlantik- 
supertrawler", — o navă-fabrică, in 
cea mai mare parte automatizată, 
destinată prinderii, prelucrării și con
gelării peștelui. Din aoeastă familie 
face parte și „Căliman". pe care-1 
vizităm împreună cu comandantul 
român al vasului, tovarășul Secuiu, 
și cu șeful construcției de nave pen
tru România, tovarășul Dittmar. Din 
explicațiile lor aflăm că supertraule- 
rul pescuiește pînă la 1500 m adîn- 
cime și are o capacitate de prelu
crare de pînă la 60 tone de pește 
zilnic. Cei 91 memhri ai echi
pajului au la dispoziție cabine, 
săli de mese, bucătării, club, al căror 
confort exprimă grija pentru condi
țiile de viață ale personalului. în 
mod deosebit retine atenția asa- 
numitul „stand de control al punții"
— „creierul electronic" al vasului — 
unde o aparatură sofisticată asigură 
bunul mers al navigației, localizarea 
bancurilor de peste, comunicația cu 
exteriorul.

...în cabina căpitanului — portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si o 
fotografie de la recenta sa întîlnire 
cu tovarășul Erich Honecker. Un 
simbol al rodniciei colaborării fră
țești dintre cele două popoare, al do
rinței comune ca ea să se dezvolte 
necontenit. Conform acordurilor exis
tente. în viitor alte nave, fabricate în 
R.D.G.. vor înzestra flota României, 
tot așa cum instalații, ansamble și 
uzine întregi, livrate de România — 
cum este cea de la Eisenhuttenstadt, 
sporesc potențialul economic al R.D.G. 
în astfel de fante vii. concrete, se 
materializează prietenia, colaborarea, 
întrajutorarea dintre popoarele noas
tre. animate de aceleași idealuri.

....Viei Erfolg" — au spus, la des
părțire. constructorii de la Stralsund.
— „Noi și mari succese" — le-au 
răspuns membrii echipajului ..Căli
man". Și și-au strîns prietenește 
mîinile.

Ion FINTiNARU
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Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

DEZBATERILE DE POLITICA GENERALA EVIDENȚIAZĂ

Imperativul edificării unei noi ordini 
economice mondiale

NAȚIUNILE UNITE. — De la tri
misul special: Lista vorbitorilor 
din ultimele zile din cadrul dez
baterilor politice generale ale ac
tualei sesiuni a O.N.U. a inclus 
reprezentanții unui șir de state 
în curs de dezvoltare, care, în 
mod firesc, au acordat atentie pro
blemelor specifice. în special celor 
cu privire la necesitatea edificării u- 
nei noi ordini economice. Subliniind 
că ..incapacitatea de a se aborda 
problema decalajelor cu clarviziune 
si într-un spirit echitabil ar primej
dui serios pacea lumii" (ministrul a- 
facerilor externe al Columbiei. In- 
dalecio Lievano Aguirre), că „pentru 
milioane de oameni care trăiesc in 
țările in curs de dezvoltare mici 
singura speranță o constituie făuri
rea noii ordini pe baza conlucrării 
economice internaționale" (ministrul 
de externe din Barbados, Henry de 
Boulay Forde) si arătând, pe de altă 
parte, că „instaurarea noii ordini e- 
conomice ar stimula rezolvarea ce
lorlalte probleme care confruntă o- 
menirea" (ministrul de externe al 
Salvadorului. Alvaro Ernesto Marti
nez). vorbitorii si-au expus păreri
le asupra căilor prin care să se poa
tă ajunge cit mai grabnic la reali
zarea acestui imperativ. S-a relevat 
în mod deosebit — asa cum a făcut 
ministrul de externe al Tanzaniei. 
Benjamin Mkapa — că Declarația si 
Programul de acțiune cu privire la 
instituirea noii ordini economice In
ternationale. Carta drepturilor si în
datoririlor economice ale statelor si 
rezoluția celei de-a șaptea sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U., 
privind cooperarea economică inter
națională constituie documente fun-

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

ge Macovescu, șeful delegației româ
ne la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., a fost primit de pri
mul ministru al Malayeziei, Da
tuk Hussein Bin Onn, care a ru
gat să 6e transmită președintelui 
Nicolae Ceausescu un salut cordial, 
iar poporului român cele mai bune 
urări de prosperitate. In timpul con
vorbirii s-au evidențiat posibilitățile 
existente de dezvoltare a relațiilor 
româno-malayeziene în diferite do
menii de activitate si voința de a se 
fructifica aceste posibilități.

în cadrul întâlnirii ministrului ro
mân cu ministrul afacerilor exter
ne al Liberiei, Cecil Dennis jr., 
s-a dat expresie satisfacției pen
tru evoluția pozitivă a raportu
rilor de colaborare între cele două 
țări. Ministrul liberian a arătat că 
are plăcuta îndatorire de a transmite 
din partea președintelui William Tol
bert jr. și a soției sale, Victoria Tol
bert, un mesaj prietenesc președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, Împreună cu expri
marea voinței Liberiei de a acționa 
statornic pentru traducerea în viată a 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt. Cecil Den
nis jr. a ținut să sublinieze în mod 
deosebit rolul șefului statului român 
în promovarea securității șl coope
rării internaționale.

Cu prilejul convorbirilor cu minis
trul afacerilor externe al Indiei, Atal 
Bihari Vajpayee, s-a apreciat sta
diul dezvoltării relațiilor prietenești 
între cele două țări, s-a dat expresie 
dorinței reciproce de a le amplifica 
pe mai departe, în special în dome
niul economic.

PROCESE ÎNNOITOARE PE MERIDIANELE LATINO-AMERICANE

Intensificarea mișcărilor țărănești impatriva sistemului latifundiar
....REFORMA AGRARA EST.E UN 

PROCES IREVERSIBIL, CORES
PUNZĂTOR ASPIRAȚIILOR VI
TALE ALE MILIOANELOR DE 
ȚĂRANI" — sublinia președintele 
peruan Francisco Morales Bermudez 
la reuniunea prilejuită de a opta a- 
niversare a legii agrare.

...UN RAPORT AL INSTITUTU
LUI COLUMBIAN PENTRU RE
FORMA AGRARĂ arată că 6,5 mi
lioane de țărani columbieni. adică 64 
la. sută din populația rurală, trăiesc 
intr-o stare de „pauperitate absolu
tă" : 190 000 de familii nu au pămint, 
iar 5 000 lucrează ca dijmasi sau a- 
rendează loturi sub 15 hectare.

în ultima vreme, asemenea știri 
— într-un sens sau altul — sînt de
osebit de frecvente ; ele ilustrează 
realități acute din agricultura țărilor 
latino-americane. preocupările strin
gente de a se adapta învechitele rân
duieli agrare necesităților actuale de 
dezvoltare economico-socială. Dacă 
multe din centrele urbane latino-ame
ricane se disting astăzi printr-o dez
voltare dinamică, nu este mai puțin 
adevărat că ele rămîn doar niște oaze 
Înconjurate de întinse deserturi ru
rale. unde trecerea deceniilor sau 
chiar a secolelor a lăsat prea puține 
urme. Pe aceste spații, mase de mi
lioane de oameni sînt lipsite de pă- 
mînt. de știință de carte, de posi
bilități de a-si satisface elementare 
trebuințe.

Prin varietatea formelor de relief 
si condițiile pedoclimatice. America 
Latină este o zonă deosebit de do
tată pentru cultivarea mai tuturor 
principalelor produse agricole. La o 
populație de numai 8 la sută din to
talul mondial, ea posedă 27 la sulă 
din păminturile arabile si imense 
suprafețe de pășuni, potential ilus
trat grăitor de faptul că Argentina. 
Brazilia si Uruguayul se numără 
printre cei mai mari exportatori de 
came. piei. lină. orez, porumb si za
hăr. în ansamblu, continentului lati- 
no-american îi revin peste trei sfer
turi din exportul mondial de cafea, 
două treimi din cel de banane și 
mai bine de o treime din producția 
de cacao. Și acestea chiar în condi
țiile unei foarte slabe utilizări a pă
mântului. atît ca suprafețe cultivate, 
cit și ca indice mediu de productivi
tate. Schitînd perspectivele unei uti
lizări integrale a potențialului, spe
cialiști ai F.A.O. ne asigură că Ame
rica Latină ar putea realiza o pro

damentale pentru un nou tip de re
lații între națiuni, bazate ne egali
tate. justiție si interdependentă re
ciprocă. Evidențierea valorii acestor 
documente, la. a căror elaborare tara 
noastră si-a adus, asa cum se știe, 
o contribuție substanțială, in spiritul 
Programului prezentat în raportul la 
Congresul al XI-lea al partidului de 
tovarășul Nicolae Ceausescu Si aj 
Declarației referitoare la noua ordine 
economică, din 1975. atestă, o dată 
in plus, viabilitatea si iustetea po
zițiilor pentru care militează Româ
nia socialistă. în același timp, s-a 
evidențiat că noua ordine implică. în 
mod necesar, participarea țărilor în 
curs de dezvoltare la adoptarea tu
turor deciziilor ne plan internatio
nal (Mohammed Shamsul Hur. mi
nistrul de externe din Bangladesh).

Președintele Republicii Cipru, Spy
ros Kyprianou, a reafirmat poziția 
țării sale în sprijinul aplicării rezo
luțiilor Consiliului de Securitate, 
„astfel Incit să se pună capăt înde
lungatelor suferințe ale poporului 
cipriot — fie că este vorba de ciprio- 
ții greci, fie de clprioții turci".

Ministrul , afacerilor externe al 
Albaniei, Nesti Nașe, a reafirmat so
lidaritatea țării sale cu cauza dreaptă 
a popoarelor din Africa australă și 
a poporului palestinean. Popoarele 
oprimate din lumea întreagă se pot 
bizui întotdeauna pe poporul albanez 
ca pe un prieten de nădejde, a 
spus el.

Ministrul afacerilor externe al 
Marocului, Abdel Hakim Laraki, a 
cerut ca Națiunile Unite să răs
pundă menirii sale și speranțelor o- 
menirii, contribuind efectiv la curma
rea cursei înarmărilor.

S-a subliniat, totodată, însemnăta
tea extinderii dialogului internațional 
și, în acest cadru, a contactelor poli
tice dintre România și India, inclu
siv în cadrul „Grupului celor 77“ și 
al mișcării nealiniaților, în vederea 
rezolvării problemelor acute care 
confruntă omenirea, a făuririi noii 
ordini economice și politice mondiale.

Șeful delegației române s-a întllnit, 
de asemenea, cu Moshe Dayan, mi
nistrul afacerilor externe al Israelu
lui. în cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de situația 
din Orientul Mijlociu. Miniștrii au 
făcut un schimb de păreri asupra 
eforturilor politico-diplomatice ce se 
Întreprind în aceste zile pentru a se 
realiza progrese în soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu.

în favoarea normalizării relațiilor 
economice dintre Cuba și S. U. A.

WASHINGTON 8 (Agernres). — 
Blocada economică si comercială in
stituită de Statele Unite împotriva 
Cubei trebuie să fie ridicată în mod 
unilateral, asa cum a si fost impusă, 
si fără condiții prealabile — a decla
rat agenției Prensa Latina ministrul 
cubanez al comerțului exterior. Mar
celo Fernandez Font, la plecarea sa 
din Washington. El a făcut o vizită 
neoficială de trei zile, la invitația 
„Consiliului de comerț Est-Vest“. 
instituție particulară nord-americană 
care promovează comerțul S.U.A. cu 
țările socialiste.

Font a subliniat că ridicarea bloca
dei trebuie să constituie primul pas 
pentru angajarea de negocieri vizînd 
alte probleme ale relațiilor dintre 

ducție agricolă suficientă pentru 
populația întregii lumi.

Cu toate acestea, aproape jumătate 
din cei peste 300 milioane de locui
tori ai continentului suferă de sub
nutriție, iar în vaste regiuni, ca 
nord-estul brazilian sau podișul An- 
zilor, face ravagii „foamea violentă", 
în sensul ascutimii și cronicitătii 
acesteia. Ea rămîne o realitate 
permanentă, de pildă, pentru- ma
joritatea bolivienilor, care trăiesc 
într-o tară unde suprafața cultivată 
pe locuitor este mai mare decît în 
Franța, iar potențialul cultivabil îl 
întrece pe cel francez cu cîte patru 
hectare de persoană. Revista ..Ceres", 
editată de F.A.O.. informează că 
„deși Brazilia dispune de mai multă 

• „Foamea violentă" pe pămînturi ale abundenței • Cînd „agro- 
bussiness“-ul preferă garoafele • Reforma agrară - imperativ al 

momentului

suprafață cultivată De locuitor decât 
Statele Unite. în ultimii ani procen
tul populației braziliene subalimen- 
tate a crescut".

Cum s-a ajuns la asemenea con
traste flagrante 7 în genere, agricul
tura Americii Latine este dominată 
de două extreme : ori proprietățile 
sînt atît de mari Incit latifundiarii 
nu au interesul sau posibilitățile să 
le cultive integral, ori sînt prea mici 
ca să poată asigura țăranului 
necesarul pentru existentă. Mo
șiile ating pe alocuri dimensiuni 
uriașe : în urmă cu cîtiva ani, 
în Brazilia s-a vîndut o proprie
tate agricolă de... 570 000 hectare, si
tuată în Amazonia, la prețul de 100 
milioane dolari. Cîteva zeci de pro
prietari stăpinesc întregul pămint al 
Patagoniei australe (110 000 kmp) aflat 
la sud de paralela 42. Intr-un șir de 
țări ca Brazilia. Columbia. Argenti
na. Paraguay. Guatemala. Honduras, 
proprietățile de zeci si chiar sute de 
mii de hectare sînt un aspect 
frecvent. In timp ce milioane de oa
meni nu au deloc pămint sau dis
pun de loturi insuficiente asigurării 
traiului. Peste 60 la sută din terenu
rile fertile ale continentului se află 
în stăninirea unui număr restrîns de 
mari moșieri, care reprezintă doar 
doi la sută din totalul DODulatiei. iar 
trei sferturi din cultivatorii indepen

BELGRAD Reuniunea pentru securitate 
și cooperare în Europa

BELGRAD 6 — Trimisul special 
Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
în capitala Iugoslaviei continuă lu
crările reuniunii reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa.

Luînd cuvîn'tul în plenara reuniunii, 
reprezentantul Finlandei a relevat 
necesitatea ca la dezvoltarea proce
sului de edificare a securității și 
cooperării în Europa să-și aducă 
contribuția toate statele, mari sau 
mici. „Finlanda, a spus vorbitorul, 
consideră că este necesar să se ac
ționeze cu consecvență pentru înfăp
tuirea unor măsuri în direcția de
zarmării în Europa, pentru oprirea 
cursei înarmărilor".

Șeful delegației Islandel a apreciat 
că reuniunea de la Belgrad trebuie 
să reprezinte o continuare a proce
sului istoric început la Helsinki.

Reprezentantul Austriei a arătat că 
în opinia guvernului său reuniunea 
de la Belgrad trebuie să marcheze 
noi pași concreți care să facă posi
bilă instaurarea unei păci trainice 
în Europa.

„în prezent — a spus în discursul 
său șeful delegației Cehoslovaciei — 
cea mai urgentă sarcină o constituie 
oprirea cursei înarmărilor si reali
zarea dezarmării nucleare". Apre
ciind că actuala reuniune de la 
Belgrad are misiunea de a contribui 
la realizarea acestor obiective, repre
zentantul cehoslovac a declarat că, 
în vederea eliminării pericolului 
unui conflict mondial, este necesară 
nu numai înregistrarea activităților 
militare, ci si adoptarea unor măsuri 
concrete în domeniul dezarmării.

Șeful delegației R. F. Germania a 
accentuat importanta pe care o are 
asigurarea continuității procesului 
de destindere în viata continentului 
european. „Ideea de destindere, a 
arătat el, implică eforturi pentru 
eliminarea treptată a factorilor care 
provoacă încordare, pentru reducerea 
forțelor armate, . pentru îmbunătă
țirea schimbului de informații și a 
contactelor în toate domeniile, ca și 
pentru noi progrese în cooperarea 
economică, în conformitate cu prin
cipiile încorporate in Actul final de 
la Helsinki". El a subliniat, de aseme
nea, că guvernul R.F.G. privește fa
vorabil includerea aspectelor militare 
ale securității în procesul de reducere 
a încordării în Europa. Reprezentan
tul vest-german a prezentat, de ase
menea. poziția cunoscută a tării sale 
în problema drepturilor omului, pozi
ție caracterizată, în principal, de 
preocuparea de a se justifica imigra
rea forței de muncă sub pretextul 
reunificării familiilor.

Reprezentantul luxemburghez a re
levat că Actul final nu poate con
stitui o cotitură istorică dacă toate 
țările semnatare nu vor contribui la 
realizarea prevederilor sale.

Reprezentantul statului Liechten
stein a arătat că de la Helsinki și 
pînă acum s-au înfăptuit multe lu
cruri pozitive, însă sarcina trasată 

cele două țări, probleme ce trebuie 
abordate bilateral.

Referindu-se la perspectivele co
merțului dintre tara sa si Statele 
Unite, Fernandez Font a spus că o- 
dată depășite problemele în suspen
sie, obstacole principale în proce
sul de normalizare a relațiilor lor. 
între cele două state ar putea fi 
promovat un schimb comercial nor
mal. Perspectivele sânt mari — a afir
mat el — date fiind gradul de com
plementaritate al economiilor Cubei 
si Statelor Unite si apropierea geo
grafică dintre cele două țări. După 
cîtiva ani — a adăugat ministrul 
cubanez — Statele Unite pot ocupa 
poziția de principal partener comer
cial al Cubei, între țările capitaliste.

denți rămîn doar cu 7 la sută din 
suprafața arabilă.

Polarizarea proprietăților pînă la 
limite de-a dreptul incredibile si ex
ploatarea de tio semifeudal, practi
cată încă pe'larg de moșieri, se sol
dează cu un nivel de producție, pe 
ansamblu, foarte scăzut, fiindcă, pe 
de o parte, tehnica agricolă rămîne 
inaccesibilă majorității țăranilor cu 
proprietăți mici, iar moșierul prefe
ră să exploateze mina de lucru abun
dentă si. deci ieftină,. a țăranilor 
dezmoșteniți, decît să facă investiții 
în mașini si utilaje agricole. Iată de 
ce. cu tot potențialul lor. țările la
tino-americane se află în situația 
paradoxală de a importa anual cam 
a treia parte din produsele agricole 

necesare (5.7 miliarde dolari în 1976). 
îndeosebi alimente.

Odată cu procesul de extindere mai 
accentuată a relațiilor capitaliste în 
acest sector economic, s-au înmulțit 
în ultimii ani plantațiile Și fermele 
dotate cu tehnică modernă, al căror 
randament atinge chiar parametrii 
din țările industrializate. De altfel, 
asemenea unități s’nt deseori filiale 
ale unor societăți străine si produc 
de regulă pentru export ; ca atare, 
ele nu contribuie aproape deloc la 
îmbunătățirea situației țărănimii, a 
populației din propria tară. Cînd nu 
demult prețul zahărului De Diata 
mondială s-a dublat, salariul real aJ 
unui „machetero" — tăietor de tres
tie de zahăr — din Republica Domi
nicană a scăzut sub nivelul anterior. 
Putin ti oasă ,agrobusiness“-ului — 
cum sînt numite unitățile capitaliste 
moderne din agricultură — că țăra
nii nu au ce să mănânce : ceea ce 
contează pentru el este conjunctura 
Dietei externe, profiturile mari. Asa. 
de pildă, marii cultivatori din Sina
loa produc mai mult roșii pentru 
americani decît porumb pentru ne
voile interne, cîștigînd de 20 de ori 
mai bine, proprietarii columbieni trec 
de la grîu la garoafe cu aceeași des
tinație și iși multiplică astfel profi
turile de 80 de ori !

Exceptînd amintitele ferme moder

atunci este încă valabilă si nu se 
poate considera că a fost îndepli
nită. Problema drepturilor omului, 
după părerea guvernului meu, a ară
tat vorbitorul, trebuie privită sub 
toate aspectele sale, în lumina Actu
lui final de la Helsinki. Hotărîtor 
este să-i ajutăm pe oameni să tră
iască în pace si libertate în tara lor. 
în problema drepturilor omului, nici 
o tară nu-și poate impune propriile 
criterii.

Șeful delegației spaniole a decla
rat că tara sa urmărește să joace un 
rol activ si creator pe arena euro
peană, sub semnul întăririi colabo
rării internaționale si al respectării 
principiilor Națiunilor Unite si a 
normelor dreptului internațional. 
Arătînd că problemele legate de 
drepturile omului au constituit ade
sea subiect de polemică în relațiile 
internaționale, vorbitorul a spus că 
nu trebuie să se uite că luptăm îm
potriva dominației economice sau 
politice care împiedică crearea cli
matului pentru afirmarea libertății.

Reprezentantul Greciei a relevat 
necesitatea ca toate delegațiile să 
contribuie la identificarea unor noi 
măsuri în vederea înfăptuirii preve
derilor Actului final. El a amintit, ca 
un eveniment important, reuniunea 
economică interbalcanică ce a avut 
loc anul trecut, la Atena, si care a 
abordat problemele concrete ale in
tensificării colaborării în diverse do
menii între statele din zonă. Evocînd 
situația din Cipru, vorbitorul a men
ționat că. după opinia tării sale, ac
tuala stare de fapt grevează asupra 
procesului de edificare a unei secu
rități reale pentru toate popoarele 
europene.

Șeful delegației franceze a relevat 
elementele importante aduse de Con
ferința de la Helsinki conceptului de 
destindere. „Actul final, a spus el. ne 
reamintește că necesitatea destinderii 
trebuie să primeze asupra politicii 
blocurilor, ne reamintește legătura 
strinsă existentă între securitatea 
europeană și securitatea mondială".

■ ■BBIIIBIHHIEI

agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-polo- 

jțg Președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste, Miu 
Dobrescu, care întreprinde o vizită 
oficială în R.P. Polonă, a avut con
vorbiri cu Jozef Tejchma. minis
trul culturii si artelor. Președintele 
C.C.K.S. a fost primit de Jerzy Lu- 
kaszewicz, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

La Bonn a avut 1°°0 nou®con_ 
vorbire între Hans-Jurgen Wlschnew- 
ski, secretar de stat pe lîngă cance
larul federal al R. F. Germania, și 
Michael Kohl, șeful reprezentan
ței permanente a R. D. Germane 
în R.F.G. Au fost discutate probleme 
privind normalizarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două state ger
mane.

Tîrgul internațional teh- 
jjJq s-a deschis la Stockholm. Parti
cipă o mie de firme din 24 de țări. 
România este reprezentată de nouă 
întreprinderi de comerț exterior.

Represiuni în Republica 
Sud-îfricanâ. In‘ i^tustanui 
Venda au avut loc noi manifestații 
ale tinerilor negri împotriva menți
nerii practicilor discriminării in 

ne. în peisajul agrar predomină 
structurile vetuste, marcate de pre
zenta sistemului latifundiilor, care 
frinează dezvoltarea economică, men
ține o piață internă îngustă, consti
tuind totodată o cauză a agravării 
problemei alimentației și reprezen- 
tind. ne plan politic, reazemul 
principal al regimurilor reacționare. 
Iată de ce îndelungata luptă a țără
nimii latino-americane pentru schim
barea structurilor agrare cunoaște în 
anii din urmă o amploare si un grad 
de combativitate fără precedent, de
venind o componentă puternică a cu
rentului înnoitor, a mișcării antioli- 
garhice si antiimperialiste de pe con
tinent.

Din ce în ce mai frecvent, știrile 

sosite din acea regiune a lumii in
formează despre desfășurarea unor 
puternice acțiuni de luptă contra do
minației moșierești si monopoliste. 
Buletinul Federației Sindicale Mon
diale menționează că în trei ani fe
derațiile țărănești din țările Americii 
Latine si-au dublat numărul de ade
renți, iar grevele, demonstrațiile si 
marșurile organizate de ele în acest 
răstimp depășesc pe cele înregistrate 
înainte într-un deceniu. în unele 
târî, lupta pentru obținerea pămîn- 
tului acaparat de moșieri îmbracă 
forme dintre cele mai ascuțite, in
clusiv ale luptei armate, ale răscoa
lelor țărănești. Acțiunile țărănești 
sînt tot mai des sprijinite de mun
citorii de la orașe si de alte cate
gorii sociale, continuîndu-se astfel un 
proces de creare a bazelor de alian
ță muncitorească-țărănească.

Pentru milioane de țărani latlno- 
americani. înfăptuirea de reforme 
agrare profunde. în cadrul unor re- 
formulări radicale ale sistemelor 
economice, constituie o necesitate 
imperioasă — aceasta a fost una 
din concluziile majore ale con
ferinței institutelor de drept din 
America Latină, desfășurate în ca
pitala Columbiei și care a subli
niat prioritatea restructurării siste
melor semifeudale din agricultura 
continentului. Problema în cauză a 
înregistrat avansuri într-o serie de

Secretarul general al P. C. din Marea Britanie 
a primit pe reprezentantul P. C. R.

LONDRA 6 (Agerpres). — Gordon 
McLennan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Britanie, 
l-a primit, la Brighton, pe tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care participă, din 
partea Partidului Comunist Român, 
ca invitat la cea de-a 76-a Confe
rință anuală a Partidului Laburist 
din Marea Britanie.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis secretarului general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie un cor
dial mesaj de salut, precum și urări 
de sănătate și noi succese.

Gordon McLennan a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile sale, împreună 
cu cele mai sincere urări de sănătate 
și succes în activitatea pe care o des

Delegația de partid și de stat a R. S. C. 
si-a încheiat vizita în R. D. G.■

BERLIN 6 (Agernres). — Comuni
catul comun publicat la încheierea 
vizitei în R.D. Germană a delegației 
de partid si de stat a R. S. Ceho
slovace, condusă de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. președintele R.S.C.. 
evidențiază însemnătatea noului Tra
tat de prietenie, colaborare si asisten
tă mutuală dintre R.D.G. si R.S.C..

încheierea convorbirilor ungaro-polone
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — La

8 octombrie s-au încheiat convorbi
rile între Jânos Kădâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. precum si între Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliului de 

școli. Politia a deschis focul, uclglnd 
doi tineri.

In documentul finalal se- 
mînarului International cu tema „Si
tuația copiilor In lumea contem
porană si sarcinile organizațiilor de 
femei si ale altor forțe sociale în 
pregătirea Anului internațional al 
copilului", desfășurat la Praga, parti
cipants salută organizarea în 1979 a 
Anului internațional al copilului, 
apreciind că acesta trebuie să devină 
un an al solidarității cu copiii din 
țările cu regimuri dictatoriale, fas
ciste și rasiste.

Naționalizări în Angola. 
Un comunicat publicat la Luanda 
anunță trecerea sub controlul guver
namental a întreprinderilor electro
tehnice stabilite în Angola sl comer
cializarea produselor acestora.

In cadrul relațiilor de înfră
țire existente intre orașele Iași 
Si Poitiers și al acțiunilor de 
sărbătorire In Franța a cente
narului Independenței de stat a 
României, la Poitiers au fost 
inaugurate expoziția „Lupta 
poporului român pentru unitate 
Si independentă națională re
flectată în arta plastică" si o 
expoziție de pictură.

țări, unde s-au elaborat proiecte de 
reformă agrară, marcate de sensi
bile diferențieri. Dacă unele din a- 
ceste Droiecte au rămas doar piese 
de arhivă, fără să aducă vreo atin
gere rînduielilor existente (în Hon
duras. Paraguay. Nicaragua), ba 
chiar s-au soldat cu o fortificare a 
pozițiilor moșierești. în alte țări au 
fost concretizate în exproprieri de te
renuri ale latifundiarilor, plătite din 
fondurile statului si răscumpărate de 
țăranii împroprietăriți într-un anu
mit termen. Reforme agrare de am
ploare au fost legiferate în Mexic — 
cea mai veche — iar în ultimul de
ceniu Peru, Panama, Costa Rica, 
Ecuadorul și alte cîteva țări au tre
cut si ele la aplicarea unor progra
me similare.

Prin amploarea suprafețelor expro
priate se distinge Peru, unde, dună 
1969, aproape 6 milioane hectare de 
teren moșieresc au trecut în stăoî- 
nirea țăranilor. în cursul aplicării 
reformei au luat ființă forme colec
tive de muncă si de proprietate asu
pra pămîntului. constituindu-se circa 
1 500 de „societăți agricole de interes 
social", „cooperative agricole de pro
ducție". „comunități țărănești" ș.a. ; 
pentru sute de mii de familii țără
nești s-a deschis astfel perspectiva 
unei vieți noi. a participării directe 
la eforturile generale pentru progresul 
economic si social al tării. Prefaceri 
asemănătoare se înregistrează si în 
Panama, unde guvernul actual pro
movează organizarea de „asentamien- 
tos", forme de cooperative agrare.

Evident, asemenea prefaceri nu 
avansează pe un teren neted, ci în 
confruntare permanentă cu forțele 
oligarhice aflate în alianță cu cercu
rile monopoliste străine. Dominanta 
evenimentelor în satul latino-ameri- 
can o constituie însă o creștere 
a influentei forțelor pentru care 
înfăptuirea reformei agrare — acest 
deziderat segular și lozincă de 
luptă a țărănimii continentului — 
Înseamnă azi. mai mult ca ori- 
cînd, un imperativ al progresu
lui economic și social. Cu spriji
nul clasei muncitoare și al ce
lorlalte forte progresiste, țărănimea 
muncitoare latino-americană luptă 
pentru înfăptuirea unor prefaceri 
structurale, care să dea oămîntu) 
celor ce-1 muncesc, condiție esențială 
a ridicării nivelului de trai al po
poarelor. a propășirii economice si 
sociale a țărilor respective.

Vasile OROS 

fășoară în fruntea partidului și sta
tului român.

în cadrul convorbirii s-a făcut o 
Informare reciprocă privind preocu
pările și activitatea celor două par
tide și un schimb de opinii privind 
dezvoltarea relațiilor dintre ele.

★
Tovarășul Iosif Banc a avut, de 

asemenea, întîlniri și convorbiri cu 
Michael Foot, lider-adjunct al Parti
dului Laburist, cu lordul Elwyn 
Jones, președintele Camerei Lorzilor, 
cu membri aj guvernului englez, 
precum și cu J. Lestor, președintele 
Partidului Laburist, și membri ai Co
mitetului Executiv National al Parti
dului Laburist, cu alti delegați la 
conferință.

La întîlniri a participat ambasa
dorul României în Marea Britanie, 
Pretor Popa.

semnat în cursul vizitei. Examinînd 
evoluția situației Internationale, păr
țile si-au exprimat speranța că țările 
reprezentate la reuniunea de la 
Belgrad vor face totul pen
tru ca aceasta să se desfășoare în spi
ritul Conferinței de la Helsinki, intr-o 
atmosferă de lucru, constructivă si șă 
devină un nou pas pozitiv în pro
cesul destinderii.

Miniștri al R. P. Ungare, și Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone. în a- 
ceeași zi, Edward Gierek și Piotr 
Jaroszewicz au părăsit Budapesta, 
plecînd spre patrie.

Premiul Nobel 
pentru literatura

Premiul Nobel pentru literatură a 
fost atribuit, anul acesta, poetului 
spaniol Vicente Aleixandre. pen
tru poezia sa novatoare „care, avind 
rădăcinile în tradiția lirismului spa
niol si în curentele moderne, ilus
trează condiția umană în Cosmos sl 
în societatea contemporană".

Plenara C.C. al P.C. din 
Kustna a avu* 1°° *n ziieie <te * 
și 6 octombrie. Partlcipanțil au dez
bătut probleme actuale ale politicii 
interne, intre care acțiunile ce ur
mează să fie întreprinse de oame
nii muncii împotriva sporirii impo
zitelor șl altor măsuri ale guver
nului care prejudiciază interesele 
populației. Plenara a discutat, de a- 
semenea. probleme organizatorice șl 
a elaborat planul de activitate a par
tidului pe anul 1978. Președintele 
P.C. din Austria. Franz Muhri, a 
prezentat un raport.

0 declarație a delegatului 
permanent al României 

ia UNESCO
PARIS 6 (Agerpres). — în ședința 

de joi a Consiliului Executiv al 
UNESCO, delegatul permanent al Re
publicii Socialiste România la această 
organizație. Marcel Ghibernea, a 
făcut o declarație în legătură cu ca
zul cetățeanului român Sorin Dumi
trescu. care a lucrat mai multi ani 
in calitate de funcționar în Secreta
riatul UNESCO.

Reprezentantul român a informat 
că respectivului i s-a retras de către 
autoritățile române calitatea de func
ționar international, ca urmare a 
constatării unor infracțiuni de ordin 
financiar, comise de acesta în timpul 
în care își desfășura activitatea la 
UNESCO ; încâlcind legile tării, el a 
frustrat statul român de o importantă 
sumă de bani în valută, pe care 
o datora. în conformitate cu legisla
ția în vigoare a Republicii Socialiste 
România. în declarație s-a reamintit 
faotul bine cunoscut că un funcționar 
international rămîne cetățean al tării 
sale, supus legilor si normelor juridice 
ale acesteia, că actele lui nu pot fi 
scoase de sub jurisdicția națională și 
în nici un caz el nu intră sub autori
tatea juridică a conducerii aparatului 
organizației internaționale sau a per
soanei care răspunde de activitatea 
curentă a acesteia. Ca atare, autori
tățile române au considerat, pe bună 
dreptate, că întrucît cetățeanul în 
cauză nu se mai bucură, datorită in
corectitudinilor sale, de încrederea 
ce poate i.ustifica menținerea înves
titurii în aparatul unui organism in
ternațional. dispare orice temei ca el 
să mai funcționeze Ia UNESCO. 
Orice încercări, pe motive subiective, 
de relații personale, de a se face 
presiuni pentru menținerea respec
tivei persoane în aparatul funcționă
resc al UNESCO nu numai că nu au 
nimic comun cu prerogativele orga
nizației. dar. mai mult decît atît, pot 
căpăta caracterul unor ingerințe în 
treburile interne ale tării noastre — 
fapt total incompatibil cu menirea 
organizației.

Reprezentantul român a subliniat 
faptul că este pe deplin îndreptățită 
dorința statelor membre ca în apara
tul organizațiilor internaționale, deci 
și al UNESCO, să lucreze oameni de 
o probitate desăvîrșită, care în în
treaga lor activitate dovedesc o 
înaltă tinută etică.’ o corectitudine 
deplină și care, prin aceasta, se 
bucură în primul rînd de încrederea 
țărilor ce-i trimit. Aceasta este una 
din condițiile ca UNESCO să-și poată 
duce la îndeplinire. în mod cores
punzător. înalta misiune ce-i revine 
în promovarea colaborării între po
poare in domeniile culturii, științei 
șiiînvătămîntului. pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectului in
dependentei și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne — principii hotărîtoare în re
alizarea unui climat de adevărată 
destindere și înțelegere interna
țională.

(

DE PRETUTINDENI
• FURNAL GIGANT.

La uzinele siderurgice din Ce- 
repoveț se va construi, pînă la 
sfirșitul actualului cincinal, un 
nou furnal gigant, care va de
păși pe cel de la Krivoi Rog, 
în prezent cel mai mare din 
Uniunea Sovietică. Noul furnal 
va avea un volum util de 5 580 
metri cubi și va produce anual 
peste 4,5 milioane tone de fontă. 
La fel ca la Krivoi Rog, la noul 
furnal se prevede aducerea mi
nereului direct de la exploatare 
cu ajutorul unor benzi rulante. 
Zilnic, uriașul agregat va „în
ghiți" peste 20 000 tone de 
minereu și combustibil. In pre
zent pe șantierul noului furnal 
au început lucrările pregătitoare. 
Construcția se va realiza în 
mijlocul actualelor secții de pro
ducție ale întreprinderilor.

® APARAT FOTO 
COMPUTERIZAT. Sub nu- 
mele de „Konica C-35 AF“, In 
Japonia a fost prezentat un a- 
parat sistem reflex cu vizare 
prin obiectiv tip „Zoom" auto
mat. La acest aparat, alegerea 
diafragmei, expunerea și dis
tanța sînt reglate automat șl 
combinate cu ajutorul unui 
minicomputer. El are o greutate 
de 375 grame și un sistem de* 
declanșare sincronizată a fulge
rului electronic. După cum pre
cizează specialiștii, singurele o- 
perațiuni manuale necesare sînt 
încadrarea și declanșarea.

• OXID DE URANIU 
PE ȘOSEA. După cum trans
mite agenția France Presse, de-a 
lungul unei șosele din statul Co
lorado (S.U.A.) s-au răspîndit, 
la 30 septembrie, 19 tone de 
oxid de uraniu praf. Uraniul — 
a precizat Comisia pentru re
glementarea nucleară — se gă
sea în 50 butoaie de oțel care 
au fost găurite sau sfărîmate in 
cursul ciocnirii camionului ce’ le 
transporta cu trei cai ce traver
sau șoseaua. S-au luat măsuri 
de urgență. în regiunea respec
tivă a fost adusă o prelată de 
mase plastice care a fost întinsă 
deasupra locului accidentului 
pentru a evita dispersarea pra
fului radioactiv de către vîntl

• CRESCĂTORII DE 
GAZELE. Crescătorii de ani. 
male din zonele semldeșertlce 
ale Africii de la liziera cu Sa
hara au început să crească, ală
turi de cornute mari și mici, 
gazele. Kenyanul David Hop- 
kroft a dobîndlt experiență in 
acest domeniu : vasta sa fermă 
de gazele și alte animale sălba
tice — 20 specii diferite — rea
lizează beneficii incomparabil 
mai ridicate decît crescătorii de 
animale obișnuite. Comparativ 
cu o cornută mare, gazela pre
zintă o serie de avantaje : dă 
de 3 ori mai multă carne ; con
sumul de iarbă este redus ; este 
perfect adaptată la climatul 
arid și imună la maladiile care 
decimează adesea turmele de 
vite. în plus, nu distruge ar
buștii, lucru important pentru 
menținerea precarului echilibru 
ecologic din regiune.

• MEMORIILE GRE- 
TEI GARBO. Renumita actri
ță de cinema Greta Garbo șl-a 
scris memoriile pentru o casă 
de edituri americană, dar ma
nuscrisele deja terminate nu vor 
fi publicate decît după moartea 
auțoarei — relevă „New York 
Times". Potrivit ziarului, actrița 
a specificat expres această clau
ză în contractul semnat cu casa 
„Simon and Schuster". Pentru 
a-și scrie memoriile, Greta Gar
bo a primit suma de un milion 
de dolari.

• DESCOPERIREA 
UNUI ORAȘ ANTIC IN
DIAN. Studenți Indieni, car» 
au făcut o excursie într-o zona 
puțin populată, au descoperit în 
jungla deasă, la 30 km de loca
litatea Busakhapatnam, vesti
giile unui oraș antic necunoscut 
științei. Ruinele unor locuințe, 
temple și mînăstiri, mai multe 
bazine pardosite cu piatră, con
strucții de cult, nenumărate 
sculpturi reprezentînd chipuri de 
oameni și animale care datează 
de acum 2 200—2 500 de ani se 
află în curs de studiere. Ele vor 
aduce o nouă lumină asupra tre
cutului acestei regiurft din su
dul Indiei.

• VINĂTOARE DE... 
FILME PORNOGRAFICE, 
în cursul unei „descinderi" e- 
fectuate miercuri la diferite clu
buri din Londra, poliția brita
nică a confiscat peste 50 de fil
me pornografice, ca și o serie de 
aparate de proiecție și materia
le publicitare. Operațiunea in
tervine la cîteva zile după ho
tărîrea luată de Consiliul marii 
Londre de a lansa o campanie 
împotriva „vagabondajului și 
obscenității".

• DIN NOU IN E- 
RUPȚIE. Vulcanul „Taal“, sl- 
tuat pe o insulă la 80 km sud 
de Manila, a început să erupă. 
Coloanele de fum ieșite din cra
ter ating o înălțime de 400 de 
metri. Circa 50 de familii care 
trăiesc în regiunea învecinată au 
fost evacuate, fără a se înre
gistra pînă acum vreo victimă. 
Vulcanul „Taal" este cel mai jos 
vulcan din lume (320 m.), iar 
erupțiile sale din trecut au pro
vocat numeroase victime ome
nești : 1 500 — în 1911 și 200 — 
în 1965.

• UZINĂ PLUTITOA
RE. Brazilia a comandat șantie
relor navale japoneze „I.H.I." 
construcția unei uriașe șalande 
pe care se va monta o uzină 
pentru pastă de hîrtie cu o ca
pacitate de 780 tone pe zl. Uzi
na, care va intra în funcțiune In 
anul viitor, va consuma arbori 
din pădurile Amazoniel, ea în
săși navigînd pe marele fluviu.
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