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AM INTRAT ÎN ULTIMUL TRIMESTRU Al ANULUI Producție fizică

de cinste
peste prevederi

și răspundere muncitorească

INTEGRAL ÎNDEPLINITE
Am intrat în ultimul trimestru al 

anului — perioadă de muncă rodni
că, de o importantă hotăritoare pen
tru realizarea cit mai bună si la toti 
indicatorii a planului din cel de-al 
doilea cincinal, pentru depășirea 
substanțială a acestuia. în aceste ul
time trei luni trebuie fructificate pe 
deplin posibilitățile existente in in
dustrie, în economie, în vederea dez
voltării avansului ciștigat in treimea 

' de timp ce a trecut din cincinal, in 
. îndeplinirea sarcinilor de producție, 

a angajamentelor suplimentare. Este 
• cunoscut că, pînă acum, producția 
/ industrială a crescut intr-un ritm de 

peste 11 la sută, superior prevederi
lor planului, obținîndu-se o produc
ție suplimentară, in 20 de luni din 
cincinal, de 24 miliarde lei. Aceasta 
ne dă garanția — sublinia secretarul 
general al partidului — că vom 
realiza cu succes, în întregime, pla
nul pe acest an, precum si angaja
mentele asumate in plus, că se va 
asigura înfăptuirea în bune condiții 
a întregului cincinal si a prevederi
lor suplimentare.

Corespunzător exigentelor stabilite 
de conducerea partidului, ce priori
tăți se ridică în fața colectivelor de 
întreprinderi, a conducerilor de cen
trale si ministere economice în acest 
ultim pătrar al anului ?

Din capul locului, colectivele de 
oameni ai muncii, organele si orga
nizațiile de partid âu datoria să si
tueze permanent în centrul atenției 
realizarea zi de zi, decadă cu decadă 
$i lună de lună, a sarcinilor plani-

ficate sl a celor suplimentare la pro
ducția fizică. Pînă în prezent, la un 
mare număr de produse importante, 
strict necesare economiei naționale, 
planul a fost îndeplinit si depășit. 
— ceea ce demonstrează încă o dată 
caracterul științific. mobilizator al 
politicii economice a partidului nos
tru. realismul sarcinilor planifi
cate. Realizările din cele trei 
trimestre reflectă, totodată, cu pu
tere, munca harnică, avintată, a co
lectivelor de întreprinderi, a tuturor 
oamenilor muncii consacrată înfăp
tuirii obiectivelor planului economic 
din al doilea an al cincinalului, ob
ținerii de producții superioare pre
vederilor, ca bază de sporire a avu
ției societății si. Prin aceasta, de 
ridicare a bunăstării poporului, re
liefată pregnant de începerea majo
rării eșalonate — de la 
lui — a retribuției, a 
ale celor ce muncesc.

Trebuie pus accentul 
ritmică si integrală, de către fiecare 
întreprindere, de fiecare ramură, a 
tuturor produselor fizice — în struc
tura sortimentală si calitativă stabi
lită prin plan, inclusiv a cantităților 
suplimentare — deoarece numai in 
acest mod se asigură onorarea con
tractelor încheiate cu beneficiarii in
terni și partenerii externi, buna 
funcționare a mecanismului nostru 
industrial, al economiei naționale. 
Nici un produs, nici un sortiment 
din cele cuprinse .în plan nu se rea
lizează ca un scop in sine, pentru a 
amplifica volumul producției glo
bale. în ansamblul echilibrat al eco-

mijlocul anu- 
altor venituri

pe fabricarea

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
I

a primit pe ambasadorul Franței
Președintele Republicii Socialiste 

.România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri 7 octombrie, pe am
basadorul Franței, Raoul Delaye, in

vizită de rămas bun, la încheierea 
misiunii sale in tara noastră.

Cu ocazia
tele Nicolae

primirii, intre președin- 
Ceaușescu si ambasado-

ru! Franței a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

URGENTELE AGRICULTURII

ARTA

nomiei noastre planificate, fiecare 
produs are o destinație precisă, ser
vește la satisfacerea unor solicitări 
exprese. Tocmai de aceea se impune 
acționat, acum, cu hotărîre șj ener
gic pentru recuperarea neintirziată 
în aceste luni a restanțelor la ma
șini si utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică si industria meta
lurgică, așteptate pe șantierele pro
ductive din aceste ramuri de bază 1 
la tractoare si autoturisme de teren 
cerute de agricultură, de beneficiarii 
din tară si la export ; lâ vagoane 
de marfă, armături industriale din 
oțel, la ciment si alte materiale de 
construcții atît de solicitate în a- 
ceastă perioadă de maxim efort in 
domeniul investițiilor ; la îngrășă
minte chimice, de livrarea cărora in 
cantitățile prevăzute depind buna 
fertilizai e a arăturilor de toamnă și, 
deci, sporurile de recoltă din anul 
viitor ; la materiile prime și semi
fabricate specifice industriei ușoare. 
Este limpede pentru oricine că orice 
dereglare in mecanismul echilibrat 
al planului, în înfăptuirea acestui 
ansamblu de prevederi armonizați? 
poate determina greutăți in lanț unui 
șir întreg de întreprinderi industria
le, in desfășurarea optimă a activi
tății din investiții, din agricultură, 
din alte ramuri ale producției mate
riale. Iată de ce organele și organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii — pornind de la înțelegerea 
în amănunt a imperativului privind 
fabricarea tuturor produselor plani
ficate, în cantitățile prevăzute și la 
un înalt nivel tehnic si calitativ — 
trebuie să mobilizeze toate for- 

colectivelor din unități, pen- 
ca, prin organizarea supe

rioară a producției sl a muncii, 
să se asigure folosirea cu indici tot 
mai mari a mijloacelor tehnice, a 
capacităților mașinilor si utilajelor, 
a timpului de lucru, în așa fel incit, 
fiecare schimb si fiecare zi de mun-

In industria județului Iași s-a 
realizat, de la inceoutul anului, o 
producție globală suplimentară fată 
de sarcinile de plan in valoare de 
488.6 milioane lei S-au obtinut pes
te prevederi 21 405 mii KWh ener- 
gie electrică. 4 067 tone profile în
doite din otel. 1 760 tone metanol, 
2 600 tone fibre -și fire sintetice. 1.9 
milioane mp țesături. 2 750 tone ulei 
comestibil. 2.1 milioane cărămizi si 
blocuri ceramice, medicamente în 
valoare de 112.5 milioane lei. mobi
lă si mobilier în valoare de 3.8 mi
lioane lei si alte produse. Merită 
subliniat faptul că peste 75 la suta 
din aceste realizări s-au inregistrat 
De seama creșterii productivității 
muncii cu 2,5 la sută fată de planul 
anului în curs. Comparativ cu anul 
trecut, creșterea productivității mun
cii be ansamblul industriei județului 
este de 12.5 la sută. (Manole Corcaci).

Au trecut numai sânte 
ani de cind lalomitenii au 
asistat la tăierea panglicii 
inaugurale a Filaturii de* 
bumbac din Slobozia. Dar in 
acest timp scurt. întreprin
derea si-a creat o tradiție 
atît de evidențiată incit di
rectoarea. inginera Viorica 
Popoacă. mi-a spus cu o 
undă de mindrie : ..Eu sint 
veche ;j.c„ Am venit incă 
dm 1970. direct de pe băn
icile facultății 1“ Și nu e

născută din focul cunoașterii, 
slujindu-și cu ardoare epoca

(Continuare în pag. a III-a)
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Dintre întîmplările 
povestite de scriitori 
pe cind ii însoțeam ca 
reporter în drumurile 
lor, ei scriind despre 
lume, eu despre ei. 
tin minte pe acelea 
în care viata era a- 
bordată ca o operă ar
tistică. mereu în curs 
de elaborare. Era
tunci vremea primelor 
transformări 
taonare. era vremea de 
după iunie 1948. cind 
începuseră si primele 
mari șantiere naționa
le de reconstrucție și 
construcție „a tării 
celei noi", cum scria 
Sadoveanu, era vre
mea cooperativizării 
agriculturii, si scriito
rul care-mi povestea 
mi-a apărut, asemenea 
cerbului ce iese, deo
dată. in cîmpie. Satul 
in care intrase în timp 
de iarnă devenise in 
primăvară cooperati- 
vizat, astfel că nu s-a 
putut abține să nu-mi 
dea pentru ziarul la 
care lucram această 
știre de cîteva cuvin
te, așa cum este, de 
obicei, o știre : „Co
muna X e în întregi
me colectivizată". Ur
ma apoi semnătura, și 
pentru scriitor faptul 
însemna un triumf. 
Chiar așa îmi și spu
nea : „A fost romanul 
meu. Mă poți înțele
ge ?“ Scriitorul era tî
năr (sau așa mi se pă
rea mie) și izbînda, 
înțelegeam bine, tinea 
de propriul său ideal. 
11 văd și-acum aprin- 
zind lampa, bucurin- 
du-se ca un 
„Este imposibil 
ai chibrit, și-n 
e gaz. și sticla 
rată să nu se facă lu
mină". Eram într-un 
sat de pe malul Du
nării să cercetez cazul 
unui tractorist nedrep
tățit. Ajunsesem seara 
tîrziu.. nici nu șfiam 
unde aveam să dorm 
și l-am găsit pe el. 
M-a întîlnit pe șosea

revolu-

copil : 
dacă 

lampă 
e cu-

orbecăind. „Ce-i cu 
dumneata ?“. „încerc 
s-ajung la sfat. Nu 
mai e nimeni la sfat ? 
Atunci, la gospodărie". 
„Nu mai e nimeni 
nici la gospodărie", 

la instructo- 
„Eu 

de 
in- 
am 
de

mai 
la 

„Atunci, J 
rul de partid11, 
sint instructorul 
partid. Vino". Am 
trat într-o curte, 
urcat niște scări 

deschislemn și s-a 
ușa și omul a aprins 
lampa. După ce i-am 
spus motivul, a înce
put să mormăie ne
mulțumit. „Eu de ce 
nu știu 7 Nu se poa
te ! Trebuie să știu !“. 
I-am dat instructoru
lui scrisoarea și el 
mi-a spus : „Trebuie 
să mergem imediat 
acolo !“. $i l-am vă
zut ureînd o scară așa 
cum urca lumina lăm
pii în tavan.

Ceva mai tirziu (tre
cuseră ani 1) mă aflam 
in munții Argeșului, 
într-o dimineață în 
care zorile mi se pă
reau că se arătaseră 
sus de tot ; și mi se 
părea că nu ele se ri
dicau, ci zidul curbat 
în formă de potcoavă 
pe care cădeau verti
cal, învelind în plăci 
subțiri pantele abrup
te si soclurile de pă
duri ce porneau de la 
bază, ca și cum galbe
na potcoavă de cal 
fantastic s-ar fi aflat 
încă pe jumătate în 
pămînt și o tortă mis
terioasă ar fi împin
s-o veșnic în afară. 
Și am avut, deodată, 
nu senzația, ci chiar 
viziunea mișcării re
ale a munților ce se 
dădeau înlături um
pired văile cu tipete 
de trenuri; și vuiete 
de piatră, și uruit de 
camioane, și scrișnete 
de buldozere, un haos 
indescriptibil de sunete 
sfîrtecate, și. tot atit 
de brusc, s-a lăsat ia
răși liniștea pentru că 
sus. în baraca numită

care au 
lampă a 
de par- 
electric)

proiectanți 
izbucni-

„cameră de oaspeți", il 
intîlnisem. seara tir
ziu, pe scriitorul ca
re-mi povestea o va
riantă a legendei meș
terului Manole — ca
uza fiind pusă pe sea
ma unui izvor de mare 
adîncime. Scriitorul se 
afla acolo de citeva 
luni de zile, intrase in 
subterane. însoțea e- 
chipele de lucru și ur
mărea, clipă de clipă, 
intim plarea de la Ro
tunda. El a scris apoi 
despre această ifitim- 
plare și conflictul era 
dintre cele mai inte
resante, fiindcă, ina- 
inte de a se fi început 
săpăturile pentru ca
nalul de aductiune al 
hidrocentralei (una 
dintre 'sumedeniile de 
hidrocentrale 
înlocuit acea 
instructorului 
tid cu becul 
inginerii - 
prevăzuseră
rea unui izvor freatic 
de mari proporții în 
stare să împiedice o 
vreme înaintarea lu
crărilor. Se săpaseră 
peste cinci sute de 
metri liniari, pe sub 
pămînt se crease o a- 
devârată autostradă 
cu lumini puternice și 
aer condiționat, o mul
țime de instalații func
ționau fără încetare, 
dar iată că peste toată 
această suflare subte
rană plutea amenin
țarea izvorului freatic. 
Scriitorul a stat acolo 
pină cind Manole și-a 
făcut în așa fel aripile 
încit să învingă căde
rea. Și astfel, în locul 
izvorului amenințător 
și-a deschis loc un 
altul, izvorul încrede
rii. Și astfel, acel iz
vor care făcea 
tele să se lase („mun
tele se lăsa 
umerii mei"

mun-

și pe
- po-

Vasile BARAN
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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RUBRICILE NOASTRE : • Cuvîntul cititorilor, cu- 
vîntul oamenilor muncii • Faptul divers • Note de 
lectură • Sport • Din țările socialiste • Răsfoind 

presa străină • De pretutindeni

'cile facultății 1“ 
nimic paradoxal în această 
„vechime" cită ____ „ —.
brica a demarat bine șl are 
un palmares' bun si conti
nuu la toate comDartimen- 
tele : creșterea producției, 
calitate, reducerea costurilor 
de producție, excelentă la
bilitate a ' cadrelor, int.i- 

spiritului muncilo- 
in toate brigăzile, 

toate acestea rezolvate in 
număr covîrșitor 
neret, medite de 
colectivului fiind de 
mai 22 de ani. iar in con
siliul oamenilor muncii, di
rectoarea. secretara comi
tetului de parțid. contabila- 
șefă si o bună parte din 
muncitoarele fruntașe avînd 
toate sub 30 de ani. Fabrica 
este așadar o rampă de 
lansare a tineretului nostru 
revoluționar spre o afirma
re temeinică, prin muncă 
si pentru muncă. însoțită de 
o activitate civică, etică si 
artistică (participare cu

vreme ta

rirea 
fese

de ti- 
vîrstă a 

rii.1-

Stadiul recoltării sfeclei de zahăr in cooperativele agricole la data de 7 octombrie a.c.
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succes la „Cîntarea Româ
niei") exemplară.

Peste 90 la sută din ma
șini au fost concepute șl 
realizate in țară, la Cluj- 
Napoca, cadrele tehnice au 
fost instruite în unități 
similare din Lugoj, Ti

căminecadrelor), au două 
pentru necăsătoriți, au un 
ales simt estetic _ 
produsele finite, cît și in ac
tivitatea culturală de masă 
(In ziua in care am fost in 
fabrică participam la o te-, 
le-emisiune la I.A.S. Ogra-

atît in

sa profesională, prin matu
ritatea sa politică. ..La in
trarea în funcțiune a între
prinderii — îsi amintește 
secretara comitetului de 
partid, Florica Ioniță, venită 
aici de la Filatura română 
de bumbac din Capitală —

Ce vo spune vîrsta
medie de 22 de ani?

VO FABRICĂ TÎNĂRĂ, UN COLECTIV TÎNĂR 
ÎNTR-UN ORAȘ TÎNĂR: SLOBOZIA

------------------------ ------  Reportaj de Al. ANDRIȚOIU ----------------------------
mișoara. Pucioasa etc.; prin 
spiritul de colaborare și 
întrajutorare muncitoreas
că. specific economiei noas
tre socialiste. Multe din 
fete învață la fără frec
vență, din setea de cul
tură necesară însușirii ne
contenite a tehnicii îna
intate. De obicei se mărită 
cu muncitori de la combi
natul chimic, statornicin- 
du-se în oraș, unde li se dau 
sau isi construiesc locuințe 
(un factor de stabilitate a

de, unde. 'alături de actori 
reputat! ca Ion Marinescu. 
Adela Mărculescu. Melania 
Cirie. Virgil Ogăsanu si 
alții au participat cu zes
trea lor artistică si munci
toare de la F.B. Slobozia). 
Dintre cei ce muncesc și 
creează în fabrică. 85 la 
sută sînt femei. Un puter
nic detașament muncitoresc, 
aveam să mă conving, nu 
numai prin numărul său. ci, 
mai ales, prin competenta

numărul comunistelor putea 
fi numărat pe degete". A- 
cum. mai mult de o treime 
constituie forța dinamiza
toare a întregului colectiv.

Sîntem in zona miracu
loasă a Bărăganului, pe ur
mele Pseudokinegeticos-u- 
lui odobescian. aproape de 
Ciulnita lui Duiliu Zamfi- 
rescu si în deschiderea spre 
meleagurile brătlene zugră
vite 
tele

de Panait Istra ti. Șa- 
din preajmă au nume

de frumoasă rezonantă pa
triotică : Dragos Vodă. Ste
fan Vodă. Nicolae Bălces- 
cu... Din aceste comune au 
venit multi dintre muncito
rii si muncitoarele fila
turii de astăzi. într-o fostă 
comună mai mare, renăscu
tă azi pe verticalele unul 
modern oraș industrial. în 
blocurile cochete si. multe 
din ele. cu profil original, 
ieșit din stereotipie, locu
iesc familii de muncitori 
de la filatura de bumbac, 
de Ia combinatul chimic, de 
la întreprinderea de lacta
te. de la alte unităti indus
triale din oraș sau din a- 
propiere. toate ctitorite re
cent. Cunoscindu-le pe viu. 
îti dai seama că realitățile 
din acest tinăr municipiu, 
ca din atîtea alte localități 
ale tării, sint argumente ale 
justeței politicii partidului 
nostru comunist, ale clar- 
viziunii secretarului său ge
neral in construcția civili
zației socialiste ne baza in
dustrializării. a dezvoltării 
armonioase a tuturor zone-.. 
lor patriei, cu precădere a 
celor rămase în urmă. Unul 
din pilonii de nouă civiliza
ție pe acest meleag este si 
Filatura de bumbac din 
Slobozia, care intră în a- 
ceastă constelație cu curcu
beu. deschis către Dunăre, 
pînă la marele combinat 
ce se înaltă la Călărași.
(Continuare în pag. a II-a)

Slobozia — tînâr oraș ialomițean

Cuvîntul „Independență"

s-u scris cu sîngele eroismului
Avem în fata ochilor un 

caiet plin de Însemnări, in- 
sumind circa 400 de pagini 
ilustrate cu 45 de fotogra
fii, apartinind sergentului 
voluntar Constantin lones- 
cu. veteran din . primul 
război mondial, domiciliat 
in Tecuci. în 1916. autorul 
acestui autentic jurnal de 
front avea șaisprezece ani 
și jumătate.

„Eram in clasa a III-a a 
gimnaziului din Tîrgu Ocna 
cînd tara și-a chemat fiii 
la arme. Imprgună cu 20 
de colegi am cerut să fim 
trimiși pe front, ca volun
tari. Eu am fost respins din 
cauza virstei. Am insistat, 
dar n-a fost chip. Prin- 
tr-un -șiretlic, mi-am pro
curat un act de naștere din 
care rezulta că am optspre
zece ani. Așa am ajuns in 
rîndurile Regimentului 24 
infanterie din Tecuci, co
mandat de colonelul Cră- 
ciunescu. Sub drapelul a- 
cestei unități m-am stră
duit să-mi fac datoria, ca 
Si tatăl meu. care, cu 40 
de ani în urmă, a luptat 
in Regimentul 2 linie. 
Grivita și Plevna, tot 
voluntar..."

Cu modestie, autorul 
semnărilor continuă : 
desea mă văd în linia întîia 
a celor care, cu trupurile 
si iubirea lor de patrie, au 
înăltat în calea cotropitori-

zid de netrecut la 
Mârășești si Oituz.

Experiențe înaintate
pe șantiere

Sistemul de lucru cu plata în 
acord global, care si-a demon
strat din plin avantajele in uni
tățile Grupului de șantiere con- 
strucții-montaj al întreprinderii 
de cariere ș'i mine noi Oltenia, 
a fost preluat spre aplicare de 
întregul colectiv al șantierului 
nr. 2. Astfel, incepind cu șeful 
de șantier și terminind cu lucră
torii din serviciile auxiliare și 
de deservire — practic. întregul 
efectiv al șantierului realizează 
in acord global lucrările de a- 
samblare a excavatoarelor cu 
rotor, a mașinilor de haldat, 
benzilor de transport și a celor
lalte utilaje componente ale li
niilor tehnologice de pregătirea 
viitoarelor cariere carbonifere 
din zona Rovinarilor. Sistemul 
a fost generalizat la nivelul bri
găzilor și s-a extins simțitor la 
cel al loturilor. Aceasta explică 
faptul că timpul de montaj la 
excavatoarele cu 
scurtat. în medie. 
100 de zile.

rotor a fost 
cu aproape

la
ca

în- 
„A-

Prin extinderea
inițiativelor muncitorești

Cu o lună în urmă, pe șantie
rul termocentralei Turceni-Gorj, 
a fost constituită o nouă brigadă 
specializată in confecții metali
ce. a cărei oonducere a fost în
credințată lăcătușului _____
Iancu. Autor al unei importante 
inițiative — „Să realizăm toate 
piesele de dimensiuni mici din 
deșeuri" — lansată la începutul 
anului, aceasta a dus la economi
sirea a 3 000 kg metal. în a- 
ceeași brigadă a fost adoptat un 
nou sistem de organizare a mun
cii : repartizarea oamenilor din 
brigadă pe formații minime, cu 
sarcini precise la termene sca
dente riguros fixate. în acest' 
fel. într-o singură lună de ac
tivitate, brigada a înregistrat o 
depășire a productivității mun
cii cu peste 10 000 lei pe lucră
tor și un volum record de 
montaj : 45 tone tablă striată și 
grinzi metalice asamblate.

(Agerpres).

Marin

lor acel
Mărăști. __ .. _________
în tranșee înotam în apă 

• și noroi. Răbdam de foa
me. Dar încrederea in vic
torie ne otelea trupurile si 
voința. Suferințele celor 
rămași pe pămîntul stră
bun cotropit. îndemnul 
Moldovei in tata căreia fă-

de șef de patrulă de cer
cetare. Zilnic făcea 2—3 
recunoașteri la inamic. Nu
mai in perioada ianuarie- 
septembrie 1917 a executat 
270 de misiuni, atît pe timp 
de zi. cit și pe timp 
noapte. Cu prilejul unei 
semenea recunoașteri, 
observat că spre Soveja

de
a-
a

Răsfoind jurnalul de front 
al unui veteran 

din primul război mondial, 
portdrapel în bătălia de la Mărăști

cusem zid reprezentau pen
tru noi un viu imbold în 
greaua dar dreapta bătălie 
în care eram angajați..." 

însemnările celui mai 
tînăr ostas al Regimentului 
24 infanterie, care a primit 
botezul focului in sectorul 
Poiana încărcătoarei, cota 
711. din Munții Vrancei. a- 
duc în prim-plan faote de 
mare curaj și spirit de sa
crificiu. multe trăite chiar 
de el. Lectura jurnalului 
prilejuiește cititorului mo
mente de adîncă emoție pa
triotică, de mindrie pentru 
trecutul de vitejie al nea
mului.

Multă vreme, tînărul vo
luntar a Îndeplinit funcția

veau loc mișcări de che- 
soane de artilerie ale ad
versarului. A început să 
transmită imediat date des
pre ele. Dar un cîine al 
inamicului l-a auzit si a 
început să latre. El însă 
nu și-a întrerupt transmi
sia. Alarmați, nemții l-au 
descoperit și au început să 
tragă asupra lui. A scăpat 
ca prin minune, iar focul 
artileriei noastre, reglat 
după informațiile primite 
din partea curajosului vo
luntar, a nimicit subunită
țile dușmane.

înaintea începerii marii 
bătălii de la Mărăști i s-a 
acordat onoarea de a ti

portdrapelul Regimentului 
24 infanterie. „Cînd mi s-a 
așezat pe umăr cureaua, și 
drapelul a fost fixaț în toc 
mi-au dat lacrimile de 
emoție și bucurie".

O dată începută ofensiva, 
s-a aflat mereu în prima 
linie. Tabloul descris e 
zguduitor. „S-a încins o 
luptă corp la corp, pe viată 
și pe moarte. Lovituri, va
iete, gemete, strigăte dis
perate. M-am trezit în fata 
unui adăpost. O rază de 
lumină m-a ajutat să-i văd 
pe germani. împreună cu 
caporalul Alexandru Pasă
re. le-am trimis in dar 
cîteva grenade. N-a mai 
scăpat nimeni. Intr-un a- 
dăpost de mortiere am gă
sit. morti. un bătrîn si o 
fată de 12—13 ani. Ne-am 
plecat asupra lor cu sme
renie. Aveau palmele în- 
singerate de muncă. Nemții 
ii folosiseră la construirea 
adăpostului in care se a- 
flau. In drum spre Mă
răști. am întîlnit un alt bă- 
trin. de 70—80 de ani. Plin- 
gea. Sfîșiat de durere, ne-a 
cintat din vioară o doină. 
Parcă îl aud și azi. Mare 
și bun e sufletul românu
lui".

Colonel
Constantin ZAMFIR
(Continuare in pag. a IV-a)

CU PRILEJUL ADOPTĂRII NOII CONSTITUȚII

A UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA
Cu prilejul adoptării noii Constituții a Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste, am deosebita plăcere ca, în numele Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român și al meu personal, să vă adresez cele mai calde 
felicitări dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri, 
popoarelor sovietice prietene.

Adoptarea noii constituții. în preajma celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, marchează un moment de o 
deosebită semnificație în marea operă înfăptuită de popoarele frățești ale 
Uniunii Sovietice, sub conducerea Partidului Comunist, pentru făurirea 
societății comuniste în patria dumneavoastră.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de strinsă prietenie 
și colaborare pe multiple nlanuri dintre partidele si tarile noastre se vor 
dezvolta si aprofunda continuu. în spiritul înțelegerilor stabilite cu ocazia 
întîlnirilor pe care le-am avut împreună, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

Vă transmit, stimate tovarășe Brejnev, dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor Uniunii Sovietice 
cele mai sincere urări de noi succese în înfăptuirea obiectivelor trasate de 
Congresul al 25-lea al P.C.U.S. pe calea luminoasă a comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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Idei care rodesc pe solul fertil al conlucrării dintre consiliile populare și cetățeni ■
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Un arbust 
original

Pensionarul Gheorghe Zdroba 
din Satu Mare, pasionat iubitor 
al florilor si pomilor, a descope
rit in grădina ginerelui său un 
arbust cum nu mai văzuse pini 
atunci. Nimeni nu i-a putut 
spune denumirea acestui arbust 
care se acoperă vara de flori 
minunate, asemănătoare garoa
felor, al căror număr mal că il 
întrece pe cel al frunzelor. S-a 
adresat Grădinii botanice din 
Cluj-Napoca, din partea căreia 
a primit următorul răspuns : 
„Arbustul se numește -Punica 
granatum-, iar fructele sale — 
rodii, care sint foarte gustoase. 
Arbustul este originar din sud- 
estul Asiei. Ne-am bucura dacă 
ne-ați trimite o crenguță 
două in vegetație, ca să-l 
mulțim". Rugăminte la 
G.Z. a răspuns prompt cu 
duzină de crenguțe !

Călătorie 
întreruptă

Lucrătorilor de miliție aflați 
pe peronul gării din Brasov li 
s-a părut că una din călătoarele 
coborite din trenul abia sosit ar 
fi cam dezorientată, ca un om 
care poposește pentru prima 
dată intr-un loc necunoscut. Ba, 
mai mult : se chinuia, biata 
de ea. cu un bagaj extrem de 
voluminos. Cind unul din lucră
torii de miliție a încercat să-i 
vină in ajutor cu eventuale in
formații. care i-ar fi fost — cre
dea el — utile (adică încotro 
merge, dacă știe ce troleibuz o 
duce pină in centru, dacă isi con
tinuă călătoria cu un alt tren), 
pasagera s-a simtit deodată, foc 
de jenată și nu mai știa cum să 
scape de el. Văzind că încearcă 
să dispară, precipitat, a fost in
vitată la miliția gării, unde s-a 
constatat că de fel este din 
Cluj-Napoca si că sosise la Bra
sov cu un intreg bazar de lucruri 
furate (două ' magnetofoane. un 
aparat de radio, bluze etc.) sus
trase de la cetățeni din Ineu si 
Pîncota, județul Arad.

Cine îl 
cunoaște...

Șeful miliției județului 
colonel Gheorghe Digulescu. 
scrie : „Cu toate măsurile luate 
pină acum de noi, nu am reușit 
încă să dăm de urma lui Nicolae 
Drăguț, fiul lui Nistor și Maria, 
născut la 6 august 1938. cu ulti
mul domiciliu în Petroșani, 
str. Independenței, bloc 19. și cu 
ultimul loc de muncă în portul 
Constanța. Numitul Nicolae Dră
guț i-a părăsit pe cei patru co
pii minori ai săi și nu le achită 
pensia de întreținere la care a 
fost obligat prin hotărîre jude
cătorească. Iată de ce, în numele 
celor patru copii, vă rugăm să 
ne sprijiniți, prin cititorii rubri
cii «Faptul divers» — așa cum 
ați mai făcut și altă dată, cu 
bune rezultate — pentru ca tatăl 
fugar să fie găsit". Cine il cu
noaște este rugat să anunțe pri
mul organ de miliție.

Arheologică
în incinta ansamblului de ar

hitectură medievală al fostei 
curți domnești a lui Alexandru 
cel Bun — pe locul căruia se 
află acum Palatul Culturii din 
Iași — s-au descoperit noi măr
turii deosebit de prețioase. După 
cum ne informează arheologul 
Nicolae Pușcașu. au fost scoase 
la iveală resturi de construcții 
medievale, între care si porțiuni 
din zidul care înconjura cetatea 
domnească, precum și 
datînd din perioada

sau 
in- 

care 
o...

Dolj, 
n-e
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vestigii 
culturii 

Cucuteni. De asemenea. în zona 
arheologică Sf. Sava s-a desco
perit un atelier de olărie de 
mari dimensiuni, în cuptorul 
căruia s-a găsit o întreagă șarjă 
de vase puse la ars. Ceramica 
are ornamentații bogate. înfăti- 
șind edificii de arhitectură mo
numentală.

Un accident
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neobișnuit
9

O lntîmplare neobișnuită s-a 
petrecut în comuna Priboieni, 
județul Argeș. Un cetățean și-a 
extins, improvizat, un cablu 
electric, pe care l-a prins de 
cuiul unui stîlp aflat în apro
piere de gardul vecinului. De 
același cui, respectivul a legat 
și sirma de susținere a viței de 
vie_ care se întinde prin toată 
curtea. Prin atingere cu cablul, 
sirma s-a încărcat cu electrici
tate. Pericol de electrocutare. 
De același cui, vecinul său și-a 
prins și el o sîrmă pe care 
să-și întindă nevasta rufele la 
spălat. Sîrmă care s-a dovedit 
și ea purtătoare de curent _ e- 
lectric. Deunăzi, soția lui, cînd 
să ia de pe sîrmă rufele, a fost 
electrocutată. Aceeași soartă a 
avut și soțul ei, care a venit 
s-o salveze.

Tot viteza!...
O autobasculantă a Direcției 

județene de drumuri si noduri 
Botoșani plecase, ca de obicei, in 
cursă. Era încărcată cu mixturi 
asfaltice. La volan, tot ca de 
obicei, se afla Marcel G„ un ti- 
năr de 25 de ani. Dar nu ca de 
obicei, conducătorul auto mergea 
cu autobasculanta ca la un raliu. 
Pe scurt : viteză excesivă. 
Poate că ar fi ajuns să-si dea 
seama pe parcurs de pericolul la 
care singur se expune si expun# 
Si pe ceilalți participanti la tra
ficul rutier dacă nu se intimpla 
să-i apară in cale o curbă. Din 
cauza vitezei. M.G. a pierdut 
controlul volanului. tamponînd 
violent autobasculanta de o alfa, 
care venea din sens invers. Re
zultatul : M. G. n-a mai putut 
fi
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I Isalvat.
Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scinteii"

Biroul Comitetului județean de partid și Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean Brașov au analizat in cadrul unei șe
dințe de lucru comune modul în care organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare — județean, municipal, orășenești și co
munale — se ocupă de rezolvarea propunerilor si sesizărilor făcute de 
cetățeni. La baza analizei au stat constatările reieșite în urma unei 
investigații întreprinse la un mare număr de consilii populare, uni
tăți economice si instituții din județ, ca si cele ale membrilor co
mitetului județean de partid și ai comiietului executiv al consiliului 
popular județean, făcute direct, la fața locului, în mijlocul oamenilor.

— Principala concluzie care s-a 
desprins — ne spune tovarășul An
drei Sorcoiu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean — este aceea că 
tot mai multe organe și organizații 
de partid, consilii populare, condu
ceri de întreprinderi si instituții re
zolvă cu simt de răspundere propu
nerile făcute de cetățeni. Astfel, din 
cele peste 5100 de propuneri făcute 
de cetățeni de la ultimele alegeri si 
pină acum. în special în cadrul a- 
dunărilor cetățenești, la întilnirile 
deputaților cu alegătorii lor. au fost 
soluționate pină acum peste 4 000.

— Ce semnificație au aceste două 
cifre ?

— In primul rînd. cele 5100 pro
puneri reflectă participarea tot mai 
largă a maselor la conducerea tre
burilor obștești, ca o expresie a a- 
dîncirii continue a democrației noas
tre socialiste. Aceasta demonstrează 
eficacitatea măsurilor luate de con
ducerea partidului si statului nostru 
pentru perfecționarea cadrului orga
nizatoric instituțional, a formelor si 
metodelor de conducere menite să 
asigure condiții ca la elaborarea de
ciziilor să se tină seama într-o mai 
mare măsură de opiniile oamenilor 
muncii, de propunerile si sugestiile 
acestora. Cea de-a doua cifră re
flectă importanta pe care orcanele 
și organizațiile de partid si de stat 
o acordă valorificării propunerilor 
formulate de cetățeni. Trebuie sub
liniat faptul că majoritatea celor 5 100 
propuneri vizează unele din proble
mele majore ale județului, cum ar 
fi o dezvoltare economică și socială 
a tuturor zonelor si localităților, va
lorificarea unor resurse locale. îm
bunătățirea serviciilor, a activității 
în comerț, protejarea mediului în
conjurător. executarea unor lucrări

edilitar-gospodărești. de larg inte
res cetățenesc.

Pe baza propunerilor și sugestiilor 
cetățenilor au fost initiate o serie 
de acțiuni de larg interes public, 
între altele, s-a suplimentat numă
rul de locuri în căminele de nefa- 
miliști. Tot pe baza propunerilor for
mulate de cetățeni — care au fost 
fundamentate prin studii si analize 
temeinice în confruntare cu cerin
țele reale ale populației — la Făgă
raș. Brașov și Săcele au fost con

rețelei de străzi si drumuri, de sis
tematizare a circulației rutiere, de 
dezvoltare a rețelei comerciale si de 
servicii.

Trebuie subliniat faptul că Ia 
transpunerea în viată a propunerilor 
făcute au participat cetățenii înșiși, 
în frunte cu deputății lor. De pildă, 
în orașul Rupea cetățenii au pres
tat peste 50 000 de ore de muncă 
patriotică la lucrările de prelungire 
a aductiunii de apă potabilă, la lăr
girea și supraînăltarea digului de 
protectie a orașului de inundații, a 
canalizării văii Fișer și la alte lu
crări. decopertînd și transportînd 
zeci de mii mc de pămînt. Un alt 
exemplu : lucrările de reconstruire 
și modernizare de pe strada Lungă 
din Brasov, lucrări la care cetățenii 
au efectuat zeci de mii de ore de 
muncă patriotică. La Bunești — co
muna cea mai îndepărtată din județ 
— cetățenii au prestat peste 30 000

însemnări pe marginea unei analize privind 
modul în care se traduc în viață propunerile 

cetățenilor în județul Brașov

struite și date tn folosință noi uni
tăți sanitare. Lor li s-au adăugat 
dispensarele umane din localitățile 
Bupești. Prejmer, Homorod și Hăl- 
chiu. Alte unități spitalicești , sint 
incluse în planuri pentru a fi con
struite în actualul cincinal la Cod- 
lea. Predeal. Victoria si Rîșnov. Ca 
rezultat al cerințelor formulate de 
cetățeni prin propuneri, dar și ca 
urmare a participării lor la muncă 
patriotică. în județ s-au mai con
struit si amenajat 100 săli de clacă. 
11 grădinițe si creșe. mai multe că
mine culturale.

Acțiuni de mare amploare si va
rietate s-au desfășurat în ultimii doi 
ani si ne linia ridicării gradului de 
urbanizare a orase'or. de dezvoltare 
și înflorire a tuturor localităților. în 
anroape fiecare localitate urbană 
s-au executat ori se află în curs de 
execuție lucrări de alimentare cu 
apă și canalizare, de modernizare a

ore muncă patriotică la construirea 
dispensarului uman, la amenajarea 
a trei săli de clasă și a unui ate- 
lier-școală. în timp ce locuitorii co
munei Vulcan au efectuat si ei pes
te 20 000 ore muncă patriotică la 
ridicarea unui nou local de scoală 
și amenaiarea. unui nou drum co
munal. Aici, ca si în alte localități 
brașovene, numeroase lucrări — cum 
ar fi introducerea și extinderea re
țelei de apă potabilă. amenajarea 
sau înfrumusețarea unor străzi si 
centre civice comunale — s-au exe
cutat exclusiv prin contribuția cetă
țenilor.
. Un factor hotărîtor în rezolvarea 

propunerilor făcute de cetățeni l-a 
constituit ajutorul direct. îndrumarea 
și controlul permanent efectuate de 
membrii comitetului județean de 
partid și ai consiliului popular ju
dețean. Menținerea unei evidente 
clare a propunerilor făcute, urmă
rirea periodică a stadiului de solu

ționare a acestora, controalele siste
matice efectuate de către colective 
de activiști de partid și de stat. în
tilnirile dintre cetățeni cu deputății 
și cu autoritățile locale, analizele 
efectuate asupra aplicării lor în șe
dințele comune ale biroului comi
tetului județean de partid și ale co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, analize făcute di
rect la fata locului. în localitățile 
județului sau în întreprinderi. au 
permis să fie găsite soluții Si posi
bilități pentru rezolvarea lor.

O experiență valoroasă oferă în 
acest sens Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal Bra
șov, care la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni analizează, în cadrul unei șe
dințe la care iau parte directorii 
unor întreprinderi și șefii serviciilor 
consiliului, stadiul rezolvării propu
nerilor și sugestiilor adresate de ce
tățeni organelor locale.

— Faptele arată însă — ne spunea 
vicepreședintele comitetului executiv 
al consiliului popular județean — că 
nu toate propunerile făcute de ce
tățeni și-au găsit pină acum rezol
varea. Desigur, unele nu și-au de
monstrat utilitatea sau oportunita
tea. Altele nu pot fi. deocamdată, 
rezolvate din lipsa fondurilor nece
sare. Dar pentru că multe din a- 
cestea își dovedesc necesitatea im
perioasă pentru județ — cum ar fi 
cele referitoare la construirea cen
turii rutiere de ocolire a municipiu
lui Brașov, construirea unui hotel la 
Făgăraș și a altuia la Rupea, aco
perirea canalului Timiș care traver
sează Brașovul și altele — rămîn în 
continuare pe agenda de lucru a con
siliilor populare. Mai bine de 200 
din propunerile nerezolvate sînt no
minalizate acum în planurile consi
liilor populare sau ale unor între
prinderi, urrriînd să fie. rezolvate în 
actualul cincinal.

Nu-i mai puțin adevărat insă că 
unele propuneri nerezolvate puteau 
fi soluționate mai devreme dacă 
s-ar fi manifestat mai mult interes 
și perseverentă din partea unor con
silii populare. întreprinderi si insti
tuții.

N. MOCANU

Mărfuri de sezon
în magazinele cooperației de consum

în această perioadă. în toată,tara, 
magazinele cooperativelor de con
sum au fost aprovizionate cu o 
gamă largă de mărfuri pentru se
zonul de toamnă — iarnă. în ma
gazinele universale. Supercoopuri. 
Suoermagazine s-au pus in vînza- 
re modele noi de confecții pentru 
femei si bărbați : rochii, taioare. 
sacouri. costume, făglana. nardeSie. 
pantaloni, fu*te. bluze etc. La rîn- 
dul lor. raioanele de galanterie si 
marochinărie prezintă un sortiment 

.variat de tricotaje, baticuri, lenie- 
' rie. ciorapi, cămăși, umbrele, poșe
te. cordoane, mănuși si altele.

Pentru dotarea locuințelor, maga
zinele mari sau specializate din 
centrele intercomunale oferă cum
părătorilor articole de folosință în- 
de’ungată. care se pot cumpăra si 
cu plata în rate : diferite tipuri de 
televizoare, aparate de radio, mașini 
de cusut, mașini de spălat rufe, fri

gidere. aspiratoare de praf, mobi
lă (dormitoare, sufragerii, camere 
de zi. bucătării si piese separate). 
Totodată, magazinele cooperativelor 
de consum oferă sobe de încălzit, 
mașini de gătit, borcane pentru 
conserve. precum si materiale pen
tru construcții si de întreținere, ca : 
ciment, var. oămînturi colorate, 
vopsele, pensule, faianțe si altele.

Una din direcțiile prioritare ale 
activității comerciale a organizații
lor cooperatiste o constituie, in con- 
tinuare. gospodărirea si repartizarea 
fondului de marfă astfel ca în 
toate localitățile rurale să se asi
gure desfacerea unui sortiment cît 
mai variat de produse de calitate, 
potrivit cu cerințele maselor de con
sumatori.

în fotografie : aspect din interiorul 
Sunercoopului din Corabia.

CINE SEAMĂNĂ MUNCĂ 

...CULEGE BUNĂSTARE
împreună cu vicepre

ședintele consiliului popu
lar al comunei Străoane. 
județul Vrancea. Vasile 
Pistol, admirăm cîteva din 
noile case. mari și fru
moase. inăltate în ultimul 
timp pe strada principală- 
La un moment dat. însoți
torul s-a oprit în fata 
unei clădiri : ..Dacă vreți 
să vedeți de unde am por
nit. vă propun să intrăm 
pentru cîteva clipe la... 
muzeu". -La intrare, alături 
de alte mărturii ale isto
riei comunei, zărim un mic 
panou intitulat ..Străoane 
1944“ (un fel de anuar sta
tistic). pe care îl reprodu
cem textual : învățămînt — 
o grădiniță cu o educatoa
re. 2 școli cu 14 cadre ; 
cultură — un cămin cultu
ral ; agricultură — un teh
nician veterinar ; bunăstare
— 29 biciclete, o motoretă. 
13 aparate de radio. Care 
este replica de azi a corhu- 
nei ? învățămînt — 4 gră
dinițe cu 8 educatoare ; o 
creșă nouă ; 4 școli cu 24 
săli de clasă. 2 laboratoare, 
un atelier-școală. 52 profe
sori și învățători : cultură
— 3 cămine culturale cu 6 
formații artistice. 2 cine
matografe. 4 biblioteci cu 
un fond de circa 18 000 
cărți. 1 muzeu ; sănătate
— 2 dispensare cu 14 ca
dre ; agricultură — 7 spe
cialiști cu studii superioa
re. 11 tehnicieni ; bună
stare — una din trei fami
lii are televizor. în dotarea 
populației se atlă peste 
1 300 de frigidere, aragaze, 
mașini de spălat si cusut. 
800 biciclete. 31 motorete, 
20 autoturisme. 1 794 abo
nați la rețeaua de radiofi- 
care.

Desigur, la temelia tutu
ror acestor prefaceri în 
viata economico-socială a 
comunei stă munca înfră
țită a oamenilor de aici, 
grija permanentă a parti
dului si statului nostru 
pentru continua îmbunătă
țire a condițiilor de muncă 
și viată ale țărănimii. Noi
le măsuri privind creșterea 
veniturilor lucrătorilor din 
agricultură, creșterea pen
siilor. majorarea alocațiilor 
de stat pentru copii cu
prinse în programul parti
dului de creștere mai ac
centuată a nivelului de trai 
al poporului în actualul

cincinal vor contribui la 
satisfacerea în mai mare 
măsură a cerințelor de 
consum ale populației ru
rale, la asigurarea unui 
trai mai îmbelșugat pentru 
fiecare familie in parte.

— Perioada cea mai rod
nică. cea mai bogată în rea
lizări pentru comuna noas
tră. ca de altfel pentru în
treaga țară — a continuat, 
vicepreședintele după ce 
ne-a prezentat datele „la 
zi" ale comunei — a fost 
perioada de după Congre
sul al IX-lea al partidului. 
De atunci și pină acum s-a 
reînnoit mai bine de o cin
cime din fondul locativ al

de la 1.2 milioane lei la 5.7 
milioane lei. Oamenii se 
hrănesc mai bine, se îm
bracă mai' bine. Au cres
cut de cîteva ori vinzările 
și consumul de ulei, zahăr, 
produse zaharoase, conser
ve de carne, preparate de 
carne etc. în 1965. intr-un 
trimestru, se vindeau. în 
medie, pe familie, produse 
textile-confecții si încăl
țăminte de 70 lei. Azi a- 
ceastă valoare a crescut de 
5 ori. într-un singur tri
mestru. sătenii din Străoa
ne cumpără în prezent bu
nuri de folosință îndelun
gată și articole de uz cas
nic de peste o jumătate de

Răsfoind „anuarul statistic” 
al comunei Străoane-Vrancea

comunei ; puterea de cum
părare a populației a cres
cut de peste 4 ori ; în a- 
ceastă perioadă întreaga 
comună a fost electrificată 
și s-a introdus apă curentă 
în toate satele componen
te : s-au construit principa
lele edificii sociale de care 
dispunem în prezent... Dar 
în această perioadă s-a în
noit nu numai înfățișarea 
comunei. S-a înnoit și mo
dul de a gîndi și a trăi al 
sătenilor : cu toții sînt 
conștient! de faptul că 
sursa bunăstării lor o re
prezintă munca, recoltele 
de la an la an mai bogate 
obținute în C.A.P. Asa se 
explică marile mutatii din 
nivelul de trai al țăranilor 
din Străoane — si nu nu
mai de aici.

în arhiva cooperației de 
consum consultăm regis
trele de vînzări din 1965 si 
le comparăm cu cele de 
azi. Dacă în 1965 se vin
deau în comună — cores
punzător nivelului de veni
turi de atunci — mărfuri 
alimentare în valoare de 
1.3 milioane lei. astăzi vo
lumul lor a sporit — ca ur
mare a creșterii veniturilor 
populației — la 3.3 milioa
ne leu De asemenea, va
loarea mărfurilor nealimen- 
tare cumpărate de săteni a 
crescut în aceeași perioadă

milion de lei. tot atît cit 
cumpărau înainte într-un 
an și jumătate. în moi 
deosebit a sport t și valoa
rea prestărilor de servicii 
oferite locuitorilor de aici : 
de la 180 000 lei în 1972 la 
739 000 lei. Adică, in 5 am, 
de peste 4 ori mai mult.

— Cînd m-am căsătorit,. 
In 1963 — ne spune țăranul 
cooperator Dumitru V. 
Popa — tot inventarul fa
miliei mele se compunea 
dintr-un șifonier. 2 paturi, 
un bufet si 4 scaune. A- 
cum am casă nouă. mare, 
frumoasă, am mobilă, tele
vizor și bogăția cea mai de 
preț — 3 copii, din care 
primii doi școlari, amîn- 
doi premianti. Singura 
Sursă a veniturilor noastre 
bănești a fost si este mun
ca in C.A.P. Muncesc si eu 
și soția la cooperativă, 
unde realizăm împreună 
cistiguri anuale de 15 000— 
20 000 lei. Plus 4 000—5 000 
kg de produse.

— într-adevăr. comuna 
a crescut odată cu coope
rativa agricolă — ne spu
ne Anton Olaru. președin
tele C.A.P. în 1965. oame
nilor le reveneau cam 22 
lei la ziua-muncă. Azi. ca 
urmare a modernizării a- 
griculturii. a unei partici
pări mai intense a săteni
lor la muncă, valoarea pro

ducției globale a crescut 
la peste 23 milioane ltț. iar 
pe această bază sumeie 
cuvenite membrilor C.A.P. 
au crescut și ele la peste 11 
milioane lei. sporind co
respunzător și valoarea zi- 
lei-muncă la aproape 40 lei. 
Din fondurile sale, coope
rativa asigură pensiile si 
alocațiile pentru copii, iar 
pentru aductiunea de apă 
și pentru construirea creșei 
și a celor 3 grădinițe noi 
din comună. C.A.P. a 
alocat în ultimii ani alți 
peste 4 milioane lei.

Răspunsul la întrebarea 
„cum trăiește azi țăranul 
român" ar. fi însă in
complet dacă nu am avea 
in vedere și gradul său de 
instrucție, de cultură.

— Dacă înainte de elibe
rarea tării — ne spune Ni- 
culina Stoica. secretarul 
adjunct al comitetului de 
partid din comună — știu
torii de carte din Străoane 
se puteau număra pe de
gete. astăzi nu e copil care 
să nu fie cuprins in siste
mul de invătâmint. Dar si 
adultii învață. Avem în
scriși peste 2 000 de cursanti 
la universitatea populară 
și la învătâmintul agricol, 
în ultimii 10 ani. numărul 
spectatorilor de film a 
crescut de 7 ori, iar al vîn- 
zărilor de cărți de peste 
6 ori. Altul este și gradul 
de conștiință al țăranului 
de azi. lucru reflectat preg
nant în munca sa. în par
ticiparea sporită la dezvol
tarea producției agricole 
din C.A.P.. la realizarea 
obiectivelor de interes so
cial din comună. în 1976 
participarea la muncă pa
triotică s-a ridicat la peste 
1.6 milioane lei. de aproa
pe 5 ori mai mult decit in 
urmă cu 10 ani.

...Țărănimea se bucură 
de întreaga grijă a parti
dului si statului. Este un 
adevăr probat în toți anii 
construcției socialiste, pre
tutindeni în tară, iar exem
plul comunei Străoane. la 
care ne-am oprit în rîn- 
durile de fată, nu face de- 
cît să confirme regula.

Mihai IONESCU
Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scinteii"

Vîrsta —
22 de ani

(Urmare din pag. I)
...Ninge cu fulgi de bumbac în hala 

enormă in care mă conduce tovară
șa Ionită, secretara comitetului de 
partid, dar stratul de zăpaua tropi
cala al bumbacului este mereu înlă
turat cu setea de curățenie cu care 
sint înlăturate straturile de frunză 
așternute pe străzile reședinței ju
dețene in aceasta frumoasă toamnă 
pe cimpia română.

Aveam să fac cunoștință, la texti
le. ca și la atelierul mecanic, cu una 
din preocupările constante ale orga
nizațiilor de partid : grija pentru ti
neret. pentru formarea sa in spirit 
revoluționar. Nici nu poate fi alt
cum : aici tineretul constituie ma
joritatea. Ca și în viată, pașii 
în muncă se învață. nu. nu-i 
vorba de dădăceală. ci de un 
drum croit drept. Iată. brigada 
condusă de tinara comunistă Ecate- 
rina Comșa, Fruntașă tot anul, frun
tașă și în anii trecuți, cu planul de
pășit an de an și lună de lună. De 
fapt, zi de zi și ceas de ceas, căci 
altfel nu se poate rotunji întregul. 
Șefa brigăzii este din comuna Sudiții 
de Ialomița. Și ea e destul de „ve
che" aici, a venit incă din... 1973, 
după ce a școlit știința și arta texti
lelor in Lugojul Banatului. Tocmai a' 
primit locuință nouă, după numai 
cinci luni de la căsătorie, dar nu și-a 
prăznuit nici nunta, nici luna de mie
re. A lăsat ca în timpul verii să-și 
petreacă concediul de odihnă celelal
te tovarășe din echipă — era nevoie 
de ea în rezolvarea urgentă a unor 
probleme de producție.

Totul depinde nu numai de cît 
muncim, ci de cum muncim și de cit 
de perseverentă ne e munca, îmi spu
ne o fată din brigadă. Maria Cante- 
mir, subliniindu-și cu bucurie numele 
voievodal. De-o vreme incoace, mer
gem cu tinerele angajate la un pro
gram cultural frumos. Ia club, la ci
nema. Ea a atins performanța de a 
lucra la cinci mașini, ca și Ana A- 
rion. colega și vecina sa de muncă. 
Celelalte fete parcă se plimbă printre 
mașini. Ai putea crede că totul e o 
elegantă promenadă indusl^ială dacă 
n-ai ști că o singură neatenție a o- 
chiului, a pasului, a mîinii ar face 
din firele care curg fluent pe suveici 
un nod gordian.

Totul e în ordine și în efervescentă, 
în această uzină cu inimi mari cit 
Slobozia, cît Ialomița, cît țara.

...Ce toamnă frumoasă. îmi spunea 
poetul Dan Deșliu. participant și el la 
spectacol. Dar el nu știa că pe mine 
m-au nins, încă de pe acum, fulgii de 
bumbac de la F. B. Slobozia, o zăpa
dă care. în decembrie, va fi deja „ve
che" după termenul tradițional și 
conventional acordat vechimii în tî- 
nărul oraș industrial Slobozia.

Cuvî ritul 
cititorilor,
CUVINTUL 

OAMENILOR
MUNCII

S-au adunat, au constatat și... duși
au fost. Așa trebuie să se desfășoare

controlul și ajutorul ?
TIBERIU VEREȘ. maistru la 

Combinatul de celuloză și hîrtie clin 
Dej :

Colectivul combinatului nostru 
■ reușește să se înscrie și în acest an 
in ritmul eforturilor pe care le de
pun oamenii muncii din întregul 
județ Cluj pentru realizarea sarci
nilor și angajamentelor. Pe primele 
trei trimestre planul de producție a 
fost realizat în proporție de 107,1 
la sută, cu o depășire valorică de 
56 milioane lei. Cu bune rezultate 
ne înscriem și pe linia celorlalți 
indicatori, inclusiv cei de eficiență. 
Nu prevedem greutăți in realizarea 
planului anual și a angajamente
lor. Pregătirile pentru anul viitor 
sint avansate, se desfășoară nor
mal.

Ne îngrijorează însă situația con
strucției instalației de celofibră tip 
bumbac. Și aceasta nu atît pe anul 
in curs — căci lucrările deși au 
început cu mare întîrziere rămine- 
rile/în urmă vor fi complet lichi
date și se va realiza ceva și peste 
prevederi. Este vorba de anul vii
tor, cînd volumul de investiții va 
fi de 350 milioane lei, din care 200 
milioane construcții-montaje, fată 
de 24 milioane în acest an. Pentru 
ca acest volum mare de investiții 
să poată fi demarat de pe acum si 
lucrările să se desfășoare ritmic 
este necesară asigurarea neîntirzia- 
tă a proiectelor de execuție de către 
Institutul de cercetări si proiectări 
pentru industria celulozei și hîrtiei 
din Brăila. Pină în prezent a fost 
predată constructorului documen
tația doar pentru un volum de 
32 milioane lei, absolut insuficient 
pentru lucrări de o asemenea am
ploare.

Nota redacției : Situația rela
tată de cititorul „Scinteii" ne sur
prinde, întrucît, la 3 septembrie, 
am participat la o analiză, la fața 
locului, organizată din inițiativa 
Comitetului municipal de partid 
Dej. La aceasta au participat cadre 
cu munci de răspundere din direc
ția de investiții a Ministerului Eco
nomiei Forestiere și a Mate
rialelor de Construcții. repre
zentanți ai Centralei celulozei 
și hîrtiei. Institutului de cerce
tări și proiectări pentru industria 
celulozei și hîrtiei Brăila și alți 
factori implicați în realizarea aces
tei investiții. Atunci s-a încheiat 
și „tradiționala" minută semnată 
de cei prezențl, în care erau stipu
late termene de rezolvare a pro
blemelor (care au fățut ca investi

ția să înceapă cu 3—4 luni întîr
ziere, fapt sesizat și de ziarul nos
tru incă la 8 iunie a.c.). Printre 
altele, s-a stabilit că pînă la finele 
lunii septembrie să fie predată 
constructorului documentația la ni
velul prevederilor de plan pe 1978, 
pentru ca acesta, adică Grupul de 
șantiere construcții forestiere Cluj, 
să poată întocmi comenzile de ma
teriale, să execute lucrări de închi
dere la hala „preparația chimică", 
in vederea asigurării unor condiții 
de lucru pe timp de iarnă etc. Și 
iată, după numai o lună, ne pome
nim că minuta a rămas „minută", 
că nimic, sau aproape nimic •- 
după cum ne spunea și ing. Andrei 
Lazăr, directorul tehnic al Combi
natului de celuloză si hîrtie Dej — 
nu s-a realizat. Directorul grupului 
de șantiere, ing. Nicolae Frandes. 
ne spunea și el nu numai că nu 
este în posesia documentației ia 
nivelul planului pe 1978, dar nici 
nu dispune măcar de specificații 
pentru piloții axelor 14—19 ce tre
buia să-i primească încă in luna 
iunie a.c. în ce privește documen
tația pentru instalația de filatură, 
nu există documentație decit pen
tru un volum foarte mic. Nici pen
tru centrala termică nu s-a primit 
documentația, deși „minuta" era 
scadentă la sfîrșitul lunii septem
brie. Pe șantier lipsesc agregatele, 
întreprinderile de exploatarea a- 
gregatelor minerale din Roman și 
Slatina nu și-au onorat în întregi
me obligațiile. Șantierul este des
coperit cu 30 000 tone agregate ne
cesare pentru lucrările de pregă
tire, planificate să se realizeze in 
timpul iernii. Interesant, că la șe
dința de analiză din 3 septembrie 
s-a afirmat că aprovizionarea cu 
agregate nu-i o problemă, întrucît 
balastierele fac parte din rețeaua 
ministerului care patronează inves
tiția. Dimpotrivă, s-a pus problema 
aprovizionării cu agregate din sur
se mai apropiate, unde există ase
menea unități.

Ne întrebăm, dacă cu atîta ușu
rință s-au uitat cele înscrise in mi
nută, pe care și-au pus semnătura 
atiția oameni cu răspundere, ce 
rost mai aveau organizarea acestei 
analize, deplasarea la Dej a atitor 
cadre de la București, Brăila, Bra
șov etc. Numai ca să „admire" 
cum utilaje de mare capacitate 
deplasate aici stau nefolosite pen
tru că n-au asigurat front de lu
cru ? (Al. Mureșan, corespondentul 
„Scinteii").

Un fructuos schimb de experiență
NICOLAE DONGEA. activist al 

Comitetului orășenesc Cimpina al 
P.C.R. :

Aici. în Cimpina, oraș cu vechi 
tradiții revoluționare, oamenii mun
cii sînt preocupați ca ideile mobi
lizatoare din euvîntările secreta
rului general al partidului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu — la cele 
două consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. să-și găsească grab
nică materializare.

în scopul înfăptuirii acestor indi
cații si orientări, la nivelul comite
tului orășenesc de partid a fost or
ganizat un fructuos schimb de ex
periență. S-a evidențiat că in opt 
luni s-a realizat suplimentar un în
semnat spor de producție, obtinîn- 
du-se un avans de 8 zile în înde
plinirea planului, materializat în 
reductoare de turatie. trolii de as
persor. mașini, utilaje, instalații si 
scule pentru exploatarea sondelor, 
mobilă, benzină, uleiuri, precum si 
în executarea unui însemnat volum 
de reparații la tractoare si motoare 
grele, piese de schimb s.a. De ase
menea. s-a înregistrat peste sarci
na planificată o productivitate de 
6 640 lei pe angajat, iar la export 
s-a dat peste olan o producție în 
valoare de 1 500 000 lei valută.

Problemele care au suscitat inte
res. rezultate din cuvîntul partici-

pantilor la schimbul de experiență, 
s-au referit la stilul si metodele de 
lucru folosite în planificarea si or
ganizarea muncii. S-au abordat a- 
semenea aspecte ca solutionarea 
problemelor care se ridică în între
prinderile industriale pentru creș
terea indicelui de utilizare a masi- 
nilor-unelte: valorificarea mai bună 
a potențialului tehnic si uman pen
tru ca ritmul de creștere a produc
tivității muncii să tină pasul cu cel 
al înzestrării tehnice si a ne înscrie 
în realizarea sarcinilor suplimentar^ 
de ridicare cu doi-trei la sută a' 
acesteia : amplificarea preocupărilor 
în fiecare întreprindere, secție, ate
lier si loc de muncă pentru mărirea 
gradului de mecanizare si automa
tizare a proceselor de producție, u- 
tilizarea in scop productiv a între
gului timp de lucru. întărirea ordi
nii si disciplinei în producție, rea
lizarea prevederilor de plan privind 
costurile de producție si. îndeosebi, 
diminuarea cheltuielilor materiale, 
domeniu în care mai există încă 
neajunsuri : promovarea pe scară 
largă a progresului tehnic, asimila
rea unor noi produse si renroiecta- 
rea celor în execuție, perfectiona
rea tehnologiilor de fabricație, a 
normelor tehnice si a calității pro
duselor : îmbunătățirea condițiilor 
de muncă si viată ale angaiatilor.

Tot pe drum, pe drum...
N. NICOARA, Brașov:
La începutul lunii aprilie a.c. 

am depus la unitatea nr. 5 len
jerie bărbătească a cooperativei 
„Munca colectivă" din Brașov 
material pentru confecționarea a 
două pijamale. La termenul sta
bilit, pijamalele nu erau însă 
terminate. Au urmat alte ter
mene, alte drumuri bătute de
geaba pînă la unitatea respec
tivă. De fiecare dată, ca un 
laitmotiv, șefa unității, Maria La- 
teș, imi spunea : „Mai treceți peste 
cîteva zile". Aceasta a durat aproa
pe două luni. Cînd, jn sfîrșit, le-am 
văzut gata și le-am îmbrăcat, am 
rămas stupefiat. în fiecare dintre 
ele mai încăpea unul ca mine. Din

nou amînări, din nou drumuri, din 
nou promisiuni, din nou „Mai. tre
ceți peste cîteva zile". Așa a mai 
trecut o lună. Cînd au fost din nou 
„terminate", altă surpriză. Una din 
cămășile pijamalelor era prea mare, 
iar pantalonul prezenta două rup
turi. E de înțeles, cred, ce a mai 
urmat. Pare incredibil, dar toată a- 
ceastă poveste a durat șase luni, 
în care am făcut peste 30 de dru
muri pină la unitatea respectivă.

Mai este oare vorba în acest caz 
de solicitudine și interes pentru ca
litatea serviciilor ? Cu atît mai mult 
cu cît conducerea cooperativei cu
noaște de multă vreme asemenea 
deficiențe, dap nu a luat pînă acum 
nici un fel de măsuri.

Ecouri la sesizările rubricii
Răspunsul confirmă; a mai rămas 

doar rezolvarea
în legătură cu nota critică pu

blicată în rubrica din „Scinteia" nr. 
10 871. direcția domeniului public 
din cadrul Consiliului popular al 
municipiului București ne-a trimis 
un răspuns. întru totul formal, sem
nat de tovarășul director I. Iepu- 
reanu. ..Containerele de beton pen
tru depozitarea gunoiului menajer 
din cartierul Titan — se arată în 
răspuns — au fost construite de 
D.G.D.A.L. în momentul de fată

I.S.B. a plasat în această zonă con
tainere metalice de mare capacita
te. făcîndu-le ne cele din beton 
inutile". Or. în ziar tocmai acest 
fapt se critica. Asemerlea contei- 
nere. pentru care s-au, consumat 
importante cantităti de beton si 
tortă de muncă, stau de pomană 
de luni de zile. Cind vor fi totuși 
ridicate snre a li se găsi o altă 
întrebuințare 7
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în toată țara, timpul cald, însorit cheamă la muncă spornică

SFECLA DE ZAHĂR: CARTOFII: FRUCTELE:

însilozarea și prelucrarea
Dintre lucrările agricole ale a- 

cestei perioade se detașează prin ur
gentă recoltarea, transportul din cîmn 
Si insilozarea sfeclei de zahăr. Nece
sitatea intensificării acestor lucrări 
este argumentată atît de faptul că. 
după cum rezultă din datele centrali
zate la Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, oină la 7 octom
brie a.c. sfecla de zahăr a fost strînsă 
de pe numai 47 la sută din suprafața 
cultivată, cit si. mai ales, de perioada 
înaintată de timp în care ne aflăm. 
Am solicitat cîteva precizări tovară
șului dr. ing. Gheorghe Rizescu. di
rectorul general al Centralei de pro
ducție si industrializare a sfeclei de 
zahăr, despre desfășurarea recoltării, 
transportării. însilozării și prelucrării 
sfeclei de zahăr si despre ceea ce tre
buie făcut concret pentru impulsiona
rea acestor lucrări.

Recoltarea. Se poate aprecia că 
pină în momentul de fată. în an
samblu. recoltarea s-a desfășurat în 
bune condiții, conform graficelor 
stabilite. Cu toate acestea, deși în 
unele județe — Hunedoara. Vaslui, 
Cluj. Prahova. Tulcea, Dîmbovița. 
Buzău. Neamț. Galati. Brăila. Ba
cău — lucrările sînt avansate, in alte 
județe — Covasna. Harghita. Sucea
va. Satu Mare, Brașov — există se
rioase rămîneri în urmă. Ținînd sea
ma că acum există condiții foarte 
bune de lucru si. mai ales, că pentru 
a doua jumătate a lunii octombrie 
previziunile meteorologice indică ploi 
si temperaturi scăzute. Ministerul A- 
griculturii a stabilit ca sfecla de za
hăr să fie recoltată in totalitate pină 
la 15 octombrie. Iată de ce. pentru 
perioada următoare, una din sarcinile 
prioritare ale organizațiilor de partid 
din agricultură, ale comandamentelor 
locale si conducerilor unităților agri
cole este de a asigura pretutindeni 
folosirea la capacitate maximă a 
combinelor, dislocatoarelor si mobili
zarea forțelor necesare, astfel ca re
coltarea sfeclei de zahăr să se desfă
șoare la capacitatea maximă de pre
luare a fabricilor de zahăr si a baze
lor de recepție. Prin folosirea tutu
ror forțelor mecanice si umane si or

de la C A P. Ucea de Jos, ludețul Brașov, au venit zeci de elevi de la Liceul 
merelor este in toi. Imediat după cules, merele sint sortate și expediate

Foto : N. Buică

’Jtila|e de mare capacitate utilizate la recoltarea sfeclei de zahăr, pe ogoarele C A P. Balaciu, județul Ialomița (fotografia din stingă). în sprijinul cooperatorilor 
industrial din Orașul Victoria, pentru a grăbi culesul cartofilor (fotografia din mijloc). în livezile cooperativei agricole Topoloveni, județul Argeș, recoltarea 

beneficiarilor (fotografia din dreapta)

ganizarea temeinică a muncii este 
posibil și necesar ca zilnic să se re
colteze cite 6—7 mii de. hectare cu 
sfeclă de zahăr.

Trebuie combătută energic atitudi
nea unor specialiști de a lăsa spre 
sfîrsitul lunii recoltarea sfeclei, pe 
considerentul că aceasta mai creste în 
greutate, deoarece survenirea unor 
condiții de lucru nefavorabile poate 
face ca pierderile să fie mai mari 
decît cîștigul la care se speră. Aseme
nea situații, care nu trebuie să se 
mai repete, s-au înregistrat anul tre
cut, cînd suprafețe mari au rămas ne
recoltate din cauza înrăutățirii condi
țiilor de recoltare si transport

Transportul. De la început trebuie 
menționat că transportul la fabrici
le de zahăr și bazele de recepție se 
desfășoară necorespunzător. în mul
te județe ne cimp se află mari can
tități de sfeclă recoltată de mai 
multe zile — Mures — 65 000 tone. 
Olt — 19 000 tone. Sibiu si Timiș cîte 
15 000 tone. Arad — 12 000 tone. Ba
cău. Bistrita-Năsăud si Suceava cîte 
11 000 tone etc. Este cunoscut că ti
nerea sfeclei pe cîmn. sub cerul liber, 
provoacă pierderi mari atît în greu
tate. cit. și în conținutul de zahăr. 
Cu fiecare zi de ședere în cîmn. pier
derea de greutate este de 1,5 la sută 
la grămezile mici si de 1 la 
sută la grămezile mari, iar pier
derea de zahăr de 0.20 la sută la 
grămezile mici si de 0.15 la sută la 
cele mari. Iată deci argumente con
vingătoare care pledează pentru mă
suri ferme ca sfecla recoltată să nu 
fie lăsată nici o zi pe cimp. Aceas
ta presupune, pe de o parte, o co
relare perfectă între ritmul de re
coltare si asigurarea mijloacelor de 
transport si. ne de altă parte, ca în 
fiecare cooperativă agricolă să se for
meze echipe mixte, atît pentru re
coltare. cit si pentru încărcarea si 
descărcarea mijloacelor de transport, 
în mod deosebit se cere că în jude
țele Dolj. Brăila. Ilfov. Neamț. Ba
cău. Iași. Vaslui si Botoșani coman
damentele județene să ia măsuri pen
tru a asigura ritmic mijloacele nece
sare transportării întregii producții 

aflate pe cîmp. în același mod se cere 
să acționeze si organele C.F.R. pen
tru transportul sfeclei la fabricile de 
zahăr. în primele 5 zile din luna oc
tombrie s-au asigurat vagoane nu
mai pentru 90 la sută din planul de 
transport pe căile ferate. Din aceas
tă cauză, pe rampele unor gări s-au 
adunat zeci de mii de tone de sfeclă, 
ceea ce îngreunează serios activita
tea de recoltare si preluare.

Depozitare-însilozare. Toată sfecla 
de zahăr recoltată peste capacitatea 
de prelucrare a fabricilor trebuie in- 
silozată în cele mai bune condiții, 
pentru a fi prelucrată în lunile de 
iarnă. Această acțiune trebuie să se 
facă cu cea mai mare răspundere. 
Subliniem cîteva cerințe esențiale de 
care trebuie să se tină seama. Se va 
însiloza numai sfecla proaspătă, 
turgescentâ si sănătoasă, transporta
tă de la cîmp. imediat după recol
tare. Este obligatoriu, de asemenea, 
ca sfecla să fie fără impurități si 
fără pămînt. Pe tot parcursul depo
zitării specialiștii au datoria să con
troleze permanent modul de conser
vare. urmărind zilnic temperatura 
din silozuri, care nu trebuie să de
pășească 4 grade.

Prelucrarea. în această perioadă de 
vîrf a recoltării sfeclei este imperios 
necesar ca toate fabricile de zahăr 
să funcționeze la întreaga capacita
te. Or. nici acum unele fabrici, cum 
sînt cele din Urziceni si Tăndărei nu 
merg din plin. Centrala de 
specialitate a luat măsuri pen
tru îndreptarea situației. deta- 
sînd în aceste două întreprinderi 
specialist! din cadrul centralei si de 
la alte unitătl similare. Este în in
teresul economiei naționale, al nos
tru. al tuturor, să se acționeze în 
continuare cu toată răspunderea ca, 
în cel mai scurt timp, aceste între
prinderi. ca si cele din Giurgiu și 
Sascut să funcționeze cu toată capa
citatea de prelucrare, astfel ca ni
mic din producția de sfeclă de zahăr 
din acest an să nu se piardă.

Aurel PAPADIUC

se cere intensificată 
recoltarea

accelerarea transportului
■ ■■ w ■■și livram

. în unitățile agricole din județul 
Brasov recoltarea cartofilor pentru 
sămîntă si consum a intrat în stadiul 
final. Pînă in prezent, cartofii au 
fost strinsi de pe 80 la sută din su
prafața cultivată, lucrările fiind în 
avans fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Un număr însemnat de 
cooperative agricole, printre care 
cele din orașele Săcele., Rîșnov și 
Zărnești, din comunele Voila. Bod, 
Budila, Crisbav și altele au încheiat 
culesul cartofilor, in timp ce în alte 
unități, cum sînt cele din orașul 
Codlea. din comunele Hărman. Șer- 
caia si altele, se lucrează pe ultimele 
suprafețe.

Deși. în ansamblu, lucrările sînt 
avansate, nu poate fi neglijat faptul 
că măi sînt. totuși de recoltat încă 
circa 2 000 hectare. Referitor la aceas
tă situație, ing. loan Mănoiu. direc
torul direcției agricole județene, ne-a 
declarat :

— Avem condiții ca in cinci zile 
bune de lucru să încheiem recoltatul, 
în acest scop, asa cum a stabilit co
mandamentul județean, au fost luate 
măsuri energice, cum ar fi desfășu
rarea lucrărilor de recoltare în două 
schimburi, prin folosirea mai bună 
a mijloacelor mecanice si fontei de 
muncă. La unele unități s-au creat 
condiții pentru sortarea cartofilor si 
ne timpul nopții. De asemenea, din 
unitățile, care au încheiat recoltatul, 
combinele au fost trimise în alte uni
tăți rămase mai în urmă. Prin aceste 
măsuri. în ultimele zile, ritmul de 
recoltare a fost. în medie, de circa 
300 hectare. Pozitiv este faptul că, 
spre deosebire de anii precedenti. în 
această toamnă între principalele lu
crări — recoltat, sortat, transport de 
pe cîmn si livrat — nu au existat 
decalaje mari. Drept urmare. în pre
zent mai avem ne cîmp doar 4 000 
tone cartofi.

Am urmărit cum se acționează 
concret în mai multe unităti coope
ratiste din Cîmpia Bîrsei. Cooperati
va agricolă Hărman. Toată lumea se 
găsea pe cîmp. Eroul Muncii Socia

liste. loan Girceag. președintele 
cooperativei, ne spunea : ..Mai avem 
de recoltat 35 hectare. în trei zile 
încheiem lucrarea. Livrarea cartofi
lor s-a făcut în pas cu recoltatul. 
Pînă în prezent au fost expediate 
beneficiarilor 2 500 tone". Cu atît mai 
de neînțeles ni s-a părut situația de 
la cooperativa agricolă Prejmer. ve
cină cu aceea din Hărman. unde sla
ba organizare a lucrului este eviden
tă la tot pasul. La ora 10.30, circa 
800 elevi, studenti si cooperatori mai 
mult omorau timpul decît lucrau. 
Motivul ? Nu li se arătase incă ce au 
de făcut, lipseau sacii si gălețile. Și. 
în vreme ce la cîmp forțele priso
seau. trei selectoare de mare capaci
tate nu funcționau nici la ora 11 
deoarece lipseau oamenii care să 
le servească. Și în alte coope
rative agricole — Sînpetru. Lisa. Be- 
rivoi. Hîrseni — deși există forte su
ficiente. din cauza slabei organizări 
a muncii s-a creat un decalai mare 
între cantitățile de cartofi recoltate 
si cele transportate. Există si o altă 
situație, pe care o supunem atenției 
organelor agricole centrale, pentru a 
fi.grabnic soluționată. Pe rampele de 
încărcare ale gărilor din Bod. Hăr
man si Budila se află mari cantităti 
de cartofi de sămînță. care nu pot 
fi expediate beneficiarilor. Motivul ? 
Organele agricole din județele Buzău. 
Hunedoara. Timiș. Cluj. Alba si al
tele nu au trimis încă desfășurătoa
rele pe unitățile beneficiare. Din a- 
ceastă cauză Agrosem Brasov nu știe 
ne ce adrese să expedieze cartofii.

Măsurile luate de organele de 
partid si agricole din județul Brasov 
au determinat în multe unităti agri
cole intensificarea lucrărilor de re
coltat. sortat si transport, a cartofi
lor. Aceeași atentie. după cum am 
văzut, trebuie să se acorde în toate 
unitățile agricole, astfel ca nici un 
tubercul să nu rămînă pe cîmp. să 
nu se piardă.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

în articolul intitulat ..La ce folo
sește „modernizarea" transportului, 
dacă fructele rătnin. zile la rind. in 
grămezi pe cîmp 7“ semnalam, prin
tre .altele, neajunsurile provocate de 
faptul că unele unităti beneficiare nu 
preiau merele de la I.A.S. Băicoi. 
județul Prahova. în ritmul stabilit 
prin grafice. Care sînt cauzele res
tantelor înregistrate ? Ce măsuri s-au 
luat pentru ca drumul merelor din 
livezi la beneficiari să fie cit mai 
scurt ? Iată răspunsurile primite din 
partea celor vizați.

• Savu Nicolae, director comercial 
al întreprinderii de magazine Goștat 
din București: ..în 
această perioadă 
avem de preluat 
hantități mari de 
fructe și de la alți 
furnizori. De a- 
ceea am organizat 
munca în așa fel, 
incit să aducem in 
primul rind fruc
tele de la unitățile 
situate la distan
tele cele njai mari. Pentru a putea 
respecta însă graficele cu toate uni
tățile producătoare, in ultimele zile 
am asigurat mai multi oameni pentru 
repararea ambalajelor și am închiriat 
un număr mai mare de mașini de la 
I.T.A. București. Totodată. în urma 
semnalării din ziar, am trimis la 
I.A.S. Băicoi încă un delegat. Asigu
răm pe pomicultorii din Băicoi că, 
pînă la 10 octombrie, vom prelua 
întreaga cantitate de mere reparti
zată. Știind că I.A.S. Băicoi îsi va 
depăși planul de producție, am hotă- 
rît ca si noi să preluăm suplimentar 
o anumită cantitate de mere".

• Nicolae Sitov. directorul comple
xului comercial Gostat din județul Ia
lomița : „Pînă acum, forțele au fost 
concentrate în special la însilozarea 
cartofilor. Nu-i mai puțin adevărat 
că nici nu am avut suficiente am

balaje pentru fructe. încenînd însă 
de ieri, am procurat ambalajele ne
cesare si am trimis la I.A.S. Băicoi 
mai multe mașini. Urmare a celor 
sesizate prin ..Scînteia". vă asigurăm 
că am luat măsuri să putem trans
porta zilnic circa 20—25 tone de mere, 
adică de două ori mai mult decit 
pînă acum".

• Ion Dogaru, directorul comple
xului comercial Gostat din județul 
Vrancea : „Intr-adevăr, asa cum se 
spune în articol, avem si noi de ri
dicat de la I.A.S. Băicoi 360 tone de 
fructe. Pînă acum am preluat numai

15 tone, iar după 
apariția ziarului 
am trimis două 
mașini pentru un 
nou transport. Nu 
am putut urgenta 
preluarea întregii 
cantități de fruc
te, deoarece nu 
am avut asigura
te mijloacele de 
transport necesa

re. lucru pe care ne străduim să-1 
rezolvăm in zilele următoare".

• Iulian Lungu. contabii-șef al 
complexului comercial Gostat din ju
dețul Buzău : „Graficul de livrare a 
merelor întocmit de I.A.S. Băicoi s-a 
făcut fără asentimentul nostru, sta- 
bilindu-se ca întreaga cantitate de 
300 tone să fie ridicată între 1 si 15 
octombrie. Am solicitat întreprinderii 
din Băicoi să ne livreze încă din 
ultima decadă a lunii septembrie cîte 
10 tone de mere pe zi. avînd în ve
dere atît capacitățile noastre de de
pozitare. cit si cele de transport. A- 
ceastă cerere nu a fost luată în con
siderare de conducerea întreprinderii 
agricole de stat din Băicoi. înoepînd 
din 5 octombrie am trimis mașini 
pentru a transporta câte 15 tone mere 
pe zi".

• La complexul comercial Gostat 
din județul Galați am fost informați 
că. în sfîrșit. a fost trimis un delegat 
la I.A.S. Băicoi pentru a se începe I 
preluarea celor 200 tone de mere re
partizate.

★

Din răspunsurile primite rezultă că. 
deși cu oarecare intirziere. in majo
ritatea unităților beneficiare s-au luat 
măsuri pentru ca. în zilele următoare, 
să se intensifice prelyarea si trans
portul fructelor. Greu de explicat 
este poziția conducerii comnlexului 
comercial Gostat din județul Buzău. 
Pe de o parte, a solicitat să înceapă 
transportul fructelor încă din luna 
septembrie, dar pe de altă parte în 
primele 5 zile din luna octombrie nu 
a trimis nici măcar o mașină la 
Î.A.S. Băicoi. Cit despre felul cum 
înțelege conducerea complexului co
mercial Gostat din județul Galați să 
se achite de obligațiile ce îi revin, 
comentariile sînt de prisos. Amintim 
un singur lucru : pină la 15 octom
brie. recoltarea și preluarea fructelor 
trebuie să se încheie.

Ion TEODOR
șl corespondenții „Scînteii"

(Colectivului Combinatului de lianți 
Si azbociment din Fieni i-a revenit, 
în acest an, cinstea de a chema la 
întrecere unitățile din ramura in
dustriei materialelor de construcții. 
Angajamentul — ambițios prin obiec
tivele stabilite — trebuia să conducă 
la fructificarea exemplară a rezer
velor existente în domeniul produc
ției si eficientei economice, la fina
lizarea în bune condiții a lucrărilor 
de investiții aflate în execuție. Ce 
prevedea angajamentul asumat ?

• OBȚINEREA UNEI PRO
DUCȚII SUPLIMENTARE ÎN 
VALOARE DE 15 MILIOANE 
LEI. CONCREȚIZATĂ ÎN 20 MII 
TONE CIMENT. 120 KM TUBURI 
DE AZBOCIMENT. MAȘINI ȘI 
PIESE DE SCHIMB PENTRU 
UTILAJE SPECIFICE RAMURII 
ÎN VALOARE DE 3,5 MILIOA
NE LEI.

• DEPĂȘIREA CU 8 LA SUTA 
A SARCINILOR DE EXPORT.

• O CREȘTERE A PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII FAȚĂ DE 
NIVELUL PLANIFICAT CU 5 100 
LEI PE ANGAJAT.

• REDUCEREA SUPLIMENTA
RĂ A COSTURILOR TOTALE 
DE PRODUCȚIE CU 1 MILION 
LEI.

• ÎNCASAREA A 3 MILIOA
NE LEI BENEFICII SUPLIMEN
TARE.

• PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
CU O LUNĂ MAI DEVREME A 
INSTALAȚIEI DE VAR MĂCI
NAT ȘI ATINGEREA PARAME
TRILOR PROIECTAȚI CU 3 
LUNI IN AVANS.

• CALIFICAREA A 120 MUN
CITORI ȘI CUPRINDEREA ÎN 
CURSURI DE PERFECȚIONARE 
A 1 650 ANGAJAȚI.

Principalul - 
buna organizare

— In luna ianuarie, cînd am sta
bilit angajamentul, dezbătîndu-1 în 
organizațiile de partid. în fiecare 
secție si formație de lucru, a reie
șit cu claritate că aceste obiective 
vor putea fi realizate numai în con
dițiile antrenării întregului nostru 
colectiv la îndeplinirea lui punct cu 
punct, printr-o riguroasă organizare 
a muncii, ne spunea secretarul comi
tetului de. partid al combinatului. 
Eroul Muncii Socialiste. Gheorghe 
Mihăilescu. Drept urmare, colectivul 
fiecărei secții din combinat si-a în
tocmit un grafic exact pe luni si 
săntămîni. în care erau evidențiate 
cu precizie, pe de o parte, sarcinile 
de plan, iar pe de altă parte pro
ducțiile suplimentare care trebuiau 
realizate concomitent.

Graficele întrecerii stabileau cu 

claritate viteza de înaintare necesa
ră îndeplinirii angajamentului : de 
pildă. în fiecare zi. un spor de pro
ducție de 54,8 tone ciment si 330 me
tri liniari de tuburi din azbociment.

Sarcina principală revenea, desigur, 
liniei de 3 000 de tone, dar nici li
niile de 800 de tone, nici cele de 
300 nu au fost neglijate. în plus, ca
riera de calcar de la Lespezi, la care 
se executau lucrări pentru deschide
rea a noi etaje de extracție, cuptoa
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rele de clincher si de var. amestecă- 
toarele. intr-un cuvint. întregul me
canism al combinatului trebuia re
glat la aceeași viteză de lucru.

Bilanțul realizărilor, dună trei tri
mestre, arată limpede că acest sever 
examen al bunei organizări a pro
ducției si a muncii a fost trecut cu 
succes. Astfel, combinatul a livrat 
pină acum suplimentar :

• 23 MII TONE CIMENT
• 180 KM TUBURI DE AZBO

CIMENT
• 25 600 TONE CLINCHER ;
• 50 MII TONE CALCAR ;

Deci, acest important punct al an
gajamentului anual este nu numai 
îndeplinit, ci si depășit. Demn de re
ținut este si faptul că structura pro
ducției suplimentare este formată. în 
cea mai mare parte, din cimenturi 
superioare, cu rezistente inițiale si 
finale mari, utilizate îndeosebi la 
prefabricate, tuburi de presiune din 
azbociment sau în industria petro
lieră.

Reparațiile 
efectuate Ia timp 

asigură cîștig de timp
Desigur, la realizarea acestor spo

ruri de producție au contribuit nu
meroasele măsuri tehnice și organi
zatorice aplicate în combinat, antre
narea puternică a întregului colectiv 
pentru onorarea angajamentului. Tot

odată, succesele înregistrate pînă 
acum atestă eficiența muncii organi
zației de partid, care a urmărit stă
ruitor îndeplinirea angajamentului 
asumat în întrecere, preocuparea 
consiliului oamenilor muncii pentru 
rezolvarea tuturor problemelor lega
te de aceasta.

între direcțiile de acțiune pentru 
îndeplinirea angajamentului, roadele 
cele mai bogate le-a adus pină acum 
îmbunătățirea activității de revizii 
și reparații a liniilor tehnologice. Pe 
drept cuvint, se poate afirma că, în 
această direcție, colectivul combina
tului a cîștigat o experiență pozitivă, 
care trebuie extinsă cit mai rapid 
în toate unitățile similare. Directorul 
întreprinderii, inginerul Gheorghe 
Dragomir, ne-a prezentat-o succint :

— în primul rînd, graficele întoc
mite pentru executarea reparațiilor 
au fost respectate întocmai. Liniile 
tehnologice trebuie reparate si revi
zuite nu atunci cînd „cad", ci după 
perioada normată de funcționare. Ex
periența anilor anteriori ne-a demon

strat că producțiile realizate pe sea
ma prelungirii duratei de funcțio
nare se pierd, deoarece timpul nece
sar reparațiilor și reviziilor se pre
lungește, iar costul acestor lucrări 
depășește cu mult prevederile. In 
al doilea rind, este esențial modul de 
organizare al întregii activități de 
revizie și reparație. De la aprovizio
narea cu piesele și subansamblele 
necesare, testarea prealabilă ,a zidă
riei cuptoarelor, formarea schimbu

rilor formațiilor de lucru — totul 
trebuie organizat pină Ia detaliu, 
astfel îneît perioada de oprire să 
fie scurtată la maximum.

Iată, de altfel, cum decurge acum 
reparația liniei de 3 000 tone ciment.

Termenul normat pentru lucrare 
este de 50 de zile. Graficul stabilit 
pentru executarea ei s-a fixat pen
tru.. 7 zile, adică o scurtare de 
peste 7 ori a perioadei planificate. 
Punctul critic al întregii lucrări îl 
constituie realizarea zidăriei cupto
rului rotativ, o cămașă interioară de 
cărămidă refractară care trebuie apli
cată într-un tub de otel de cîteva 
zeci de metri lungime, cu un dia
metru de 5 metri. „Cheia" reducerii 
duratei acestei lucrări o constituie 
mecanizarea. Astfel, la aproviziona
rea cu cărămidă se folosește paleti- 
zarea. Operațiile de demolare a ve
chii zidării si evacuarea acesteia se 
execută tot mecanizat. în aceste con
diții se asigură rapid un front larg 
de lucru echipei de zidari conduse de 
Nicolae Gr. Neagu. Concomitent, se 
efectuează reviziile părții mecanice 

si electrice, ale sistemelor de auto
matizare ale liniei de ciment. O ast
fel de organizare constituie suportul 
reducerii perioadei de revizie de la 
9 zile, cît a durat ultima lucrare, la 
7 zile în prezent. Experiența de Ia 
Fieni trebuie rapid generalizată si la 
combinatele de la Hoghiz și Deva, 
unde se află în funcțiune linii tehno
logice similare. Pledează pentru 
aceasta efectele economice deosebite 
înregistrate, sporurile de producție 
obținute la Fieni. prin creșterea gra
dului de exploatare a instalațiilor.

Angajamentul - 
un tot unitar

Dacă în realizarea producțiilor su
plimentare. de clincher, ciment si tu
buri de azbociment. îndeplinirea con
tractelor la export, productivitatea 
muncii, investiții, colectivul combi
natului și-a onorat si depășit încă 
de pe acum angajamentul asumat 
— fapt pentru care i se cuvin, de
sigur, felicitări — trebuie arătat că la 
unele prevederi se înregistrează res
tante. La ce ne referim concret ? An
gajamentul prevedea reducerea supli
mentară a costurilor de producție cu 
1 milion lei. in principal, prin eco
nomisirea a 1 000 tone combustibil 
convențional, 100 tone metal și dimi
nuarea importului de azbest. Aceste 
economii s-au realizat. Dar. în ace
lași timp, depășirea consumurilor 
de energie electrică a anulat. în bună 
măsură, efectul pozitiv al economisi
rii celorlalte materii prime. în loc de 
un milion lei economii. în 8 luni, 
acestea însumează numai 192 mii lei. 
Fără măsuri hotărîte. fără întronarea 
la toate locurile de muncă a unui 
spirit gospodăresc mai accentuat, pre
vederile angajamentului. în planul 
eficientei economice, nu vor putea fi 
îndeplinite integral.

O analiză serioasă trebuie între
prinsă de colectivul combinatului si 
în ceea ce privește sarcina asumată 
privind obținerea de beneficii supli
mentare. Pentru că producțiile su
plimentare trebuie să fie realizate 
în condițiile unei înalte eficiente e- 
conomice.

Bunele rezultate obținute nînă 
acum de cimentistii de la Fieni. hotă- 
rîrea si ambiția de care sînt animați 
constituie argumente solide care pot 
si trebuie să mobilizeze Întregul co
lectiv de aici la îndeplinirea exem
plară a tuturor prevederilor angaja
mentului care se însumează într-un 
tot unitar în al doilea an al cincina
lului.

Dan CONSTANTIN 
Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii"

PLANUL Șl ANGAJAMENTELE -
INTEGRAL ÎNDEPLINITE

(Urmare din pag. I) 
că, fiecare decadă si lună să se sol
deze cu randamente maxime în pro
ducție.

Baza sigură, calea principală de 
îndeplinire și depășire a planului 
producției fizice — la care, în repe
tate rinduri, s-a referit secretarul 
general al partidului — o constituie 
ridicarea substanțială a productivită
ții muncii, realizarea sarcinilor de 
creștere suplimentară de toate între
prinderile. Sporind stăruitor pro
ductivitatea muncii — respectiv, 
cantitatea de produse fabricate în- 
tr-o unitate de timp: minut, oră, 
schimb de lucru, zi — crește, impli
cit, și volumul producției fizice ob
ținute de un lucrător, un colectiv de 
întreprindere, o ramură industrială. 
Ce însemnătate are mărirea sus
ținută a randarftentului muncii se 
desprinde din următoarea compara
ție: la nivelul acestui an, sporirea cu 
un procent a productivității muncii 
în industria republicană — luind în 
calcul productivitatea medie planifi
cată — echivalează cu o creștere de 
producție egală cu aceea realizată 
de peste 22 000 de angajați.

în acest scop. în toate în
treprinderile. secțiile și atelie
rele industriale trebuie să se ac
ționeze pe multiple planuri pentru 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație, sporirea gradului de me
canizare și automatizare, perfecționa
rea organizării muncii și a, produc
ției, întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc fie muncă, în fiecare com
partiment al activității economice. 
Acțiunile tehnice și organizatorice 
trebuie organic împletite cu activi
tatea politică si educativă. în scopul 
mobilizării conștiințelor — fie că este 
vorba de muncitor, maistru, inginer, 
economist sau de director — pentru 
abordarea frontală a problemelor ri
dicării randamentului muncii: meca
nizare și automatizare curajoase, or
ganizare științifică : reducerea la 
strictul rațional posibil a „necali- 
ficatilor" și „auxiliarilor" ; pre
starea a cel puțin 50 la sută din 
timpul de muncă al specialiștilor in 
activitatea nemijlocit productivă; e- 
liminarea hotărîtă a tot ceea ce mai 
erodează forța productivă a muncii.

Producție fizică tot mai spornică 

și de calitate superioară, productivi
tate a muncii inaltă, dar in condi
țiile unei eficiențe economice lot 
mai bune! — deci, maximă atenție 
ța consumurile de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil, la di
minuarea cheltuielilor neeconomicoa- 
se, la înlăturarea a tot ceea ce în
seamnă pierderi de timp, de capaci
tăți tehnice ș.a. Nimănui nu-i pot fi 
indiferente costul de producție, be
neficiul, acumulările bănești ce revin 
economiei, societății noastre socia
liste. adică întregului popor. Toc
mai prin producție fizică con
cretă. prin înalte creșteri ale 
productivității muncii și prin mari 
sporuri de eficacitate se întărește și 
mai puternic, în continuare, eco
nomia viguroasă a țării, se am
plifică venitul nostru național, se 
consolidează, deci, baza pentru ri
dicarea bunăstării noastre, a fiecărui 
om al muncii și a întregului popor.

Perioada ultimului trimestru al a- 
nului este și un „timp fierbin
te" pentru pregătirea exemplară a 
activității din 1978, anul trei al cin
cinalului revoluției tehnico-științifice. 
Se cunosc sarcinile de plan pe anul 
viitor, sublinia secretarul general al 
partidului — și se cunosc din vară, 
de 6 luni — și trebuie luate toate 
măsurile pentru ca încă de la în
ceputul anului să asigurăm îndepli
nirea exemplară a tuturor obiective
lor, astfel îneît — să reținem bine 
indicația — să nu mai fie necesar ca 
la jumătatea lui *78 să luăm măsuri 
deosebite. Ca atare, prioritățile 
sînt : perfectarea grabnică și
științifică a contractelor economi
ce de aprovizionare tehnico-mate- 
rială și vînzare a produselor „la 
intern" și export; încărcarea la ma
ximum a capacităților tehnice cu 
producție fizică utilă economiei na
ționale; mecanizarea, automatizarea, 
organizarea — acest triptic al țărilor 
superior dezvoltate, generator al 
unei înalte productivități și eficien
te; iar toți — de la director la mun
citor — să-și facă datoria! Datoria 
— la cel mai înalt grad de profesio- 
nalitate și conștiință partinică, da
toria izvorită din convingerea că 
bunăstarea noastră depinde de munca 
noastră I
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CERINȚE ALE CELEI DE-A DOUA EDIȚII
A FESTIVALULUI NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI”

fiecare nouă expoziție de 
o înriurire 
mai puțin 

mai mult sau 
intensă asupra.

artă exercită 
mai mult sau 
profundă, 
niai puțin 
conștiinței oamenilor, asu-’, 
ora sensibilității lor. Deve
nită mijloc de întâlnire si 
de confruntare între artist 
si privitor a gindurllor des
pre lume, lucrarea de 
artă este una dintre veri
gile princioale ale acestui 
proces cultural. Venind in 
întâmpinarea acestei necesi
tăți educative, fiecare spațiu 
nou cîstigat pentru expu
nere (si ultimii ani ne-au 
oferit numeroase exemple 
de valorificare în acest 
scop a celor mai variate si 
uneori neașteptate simeze : 
holuri de policlinici, de tea
tre și cinematografe, spatii 
interioare ale unor mari în
treprinderi industriale etc.) 
este în același timp o cale 
de îmbogățire a valorilor 
culturale existente și de 
creare a unui teren prielnic 
viitorului.

O recentă inițiativă a U- 
niunii artiștilor plastici a 
dus la deschiderea in spa
țiosul si luminosul hol al 
I.I.R.U.C. a unei microex- 
pozitii de pictură. Artiști 
bine cunoscuti publicului 
precum Ion Musceleanu, 
Margareta Sterian. Viorel 
Mărgineanu. Dan Hatmanu, 
Stefan Cilția, Sorin Ilfovea- 
nu, S. Iclozan, Petru Po- 
povici, Constantin Blen- 
dea, 
liana 
tiști 
riați 
aparținind 
diferite, au prezentat și 
acum lucrări valoroase, 
probante pentru seriozita
tea atitudinii, pentru gravi
tatea cu care ne-au obișnuit 
numeroase manifestări an
terioare.

Succesul dâosebit al ex
poziției printre muncitorii 
și inginerii întreprinderii 
a demonstrat o dată mai 
mult că publicul, de cele 
mai variate categorii, nu 
numai, că urmărește activi
tatea artistică, dar manifes
tă treptat’ o receptivitate 
sporită. Am început con
vorbirea noastră cu picto
rul Viorel Mărgineanu. se
cretar al U.A.P., inregis- 
trîndu-i cîteva impresii 
produse de acest mod de a 
prezenta creația artistică 
în ambianța marilor 
tregrinderi.

„Există la noi. 
spus interlocutorul, 
de-o parte o remarca
bilă și substanțială capaci
tate creatoare, iar pe de 
altă parte un public care 
prețuiește și înconjoară 
creația artistică cu o grijă 
deosebită. Experiența pri
mei ediții a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei", numeroasele întâlniri

cu vizitatorii expozițiilor, 
cu cele mai diverse catego
rii de oameni ai muncii la 
care am participat, întîlniri 
fie în sălile de expoziții, 

• fie în. cluburile unor mari 
întreprinderi industriale sau 
chiar în locuri de producție 
mi-au demonstrat o dată 
mai mult că avem un pu
blic deosebit de atent, de 
receptiv. Păstrez, de pildă, 
o plăcută amintire asupra 
discuțiilor foarte interesan
te pe care le-am purtat la 
Academia „Ștefan Gheor
ghiu" cu activiști de partid 
veniți din diferite județe 
ale țării. Alături de alți co
legi de breaslă am prezen
tat acolo, fiecare, un nu
măr de lucrări. Pe margi
nea lor am întreținut un 
dialog care mi-a demon-

românești contemporane, In 
care au prins contur și for
mă lucrările participanților 
la prima ediție a Festiva
lului național „Cintarea 
României". Deși ponderea 
cea mai mare în concurs a 
revenit creației amatoare 
(au concurat 7 660 de mem
bri a 656 de cercuri de artă 
plastică), care a fost aportul 
specific al artiștilor plastici 
profesioniști ?

V. M. Unul dintre ciștâ- 
gurile cele mai de seamă 
ale primei ediții a festiva
lului mi se pare a fi lăr
girea bazei de masă a acti
vității artistice. In cele 
mai multe unităti econo
mice. instituții au activat 
cercuri de artă plastică. AȘ 
aminti aici, de pildă, deo
sebitul nivel artistic la care

V. M. Noua ediție a 
„Cîntării României", care 
începe acum și se va des
fășura pe parcursul a doi 
ani, va sta sub semnul îm
plinirii a 35 de ani de la 
eliberare. Reflectarea vieții 
contemporane va rămine 
pentru artiștii noștri o temă 
permanentă de reflecție. 
Așteptăm ca si pînă acum 
numeroase reușite artistice, 
corespunzătoare pluralității 
modalităților 
adecvate 
testi. si 
participant, 
să cuprindă 
convingător 
temporane.

în privința _ 
fesioniste, față de prima 
ediție am dori să antrenăm 
in concurs un potențial ai"

de expresie 
structurii sufle- 
gîndirii fiecărui 

menite, toate. 
Si să exprime 
realități con-
activității pro-

Un dialog mai amplu.
mai fertil

., Constantin Blen- 
Szemleny Csaba, Li- 
Tudorache 

dintre cei 
ca factură

unor 
au 

lucrări

ș.a., ar
mai va- 
stilistică, 
generalii

in-

ne-a
pe

tv
PROGRAMUL I
12,00
12,05
12.30
13.30
14.05

14,40

15,10

intre artist și public
Convorbire cu pictorul Viorel MĂRGINEANU

strat, din partea unor oa- 
meni din cele mai variate 
domenii de activitate, un 
nivel ridicat de înțelegere 
a artei plastice. dorința 
unei mai profunde cunoaș
teri a problemelor de meș
teșug, a preocupărilor noas
tre.

Acum cîteva zile mi-au 
fost restituite lucrări care 
alături de multe alte pic
turi și sculpturi ale colegi
lor mei au inaugurat prin- 
tr-o amplă expoziție noua 
casă de cultură din Alba 
Iulia. Aceasta constituie, de 
asemenea, o altă formă a 
dialogului cu publicul ; 
limbajul artistic și nu cu- 
vintul fiind menit de aceas
tă dată să dialogheze direct 
cu spectatorii. De altfel. în 
cadrul Uniunii artiștilor 
plastici intenționăm ca în 
viitorul cel mai apropiat să 
extindem gama întâlnirilor 
cu publicul prin conferințe 
cu diapozitive, pe variate 
teme de artă contempora
nă, de estetică la marile 
întreprinderi, uzine, insti
tuții".

— Atelierele artiștilor din 
întreaga țară au alcătuit o 
parte, și nu dintre cele mai 
lipsite de importantă, ale 
vastului șantier al creației

s-a prezentat pictura naivă, 
In marea expoziție din sala 
de marmură a Casei Scin- 
teii. Pe lingă aceste succese, 
festivalul a reflectat exact, 
in privința artei profesio
niste. o situație existentă, 
potențialul creator de care 
dispunem. Deși perioada 
de pregătire a fost scurtă, 
am înregistrat o amplă 
participare a pictorilor, 
sculptorilor, graficienilor și 
artiștilor noștri decoratori 
la toate etapele concursu
lui. Au participat variate 
forțe artistice care au în
lesnit. implicit, o privire 
complexă nu numai asupra 
unor modalități diferite de 
abordare a tematicii pro
puse. dar mai ales asupra 
tendinței foarte accentuate 
a artiștilor contemporani de 
a pătrunde mai profund în 
spațiul social.

— în această ordine de 
idei, pe baza experienței 
pozitive acumulate în pri
ma ediție, ce măsuri de or
din organizatoric se impun 
pentru mai buna desfășura
re a celei de-a doua ediții, 
pentru ca acest festival in
trat de acum în tradiția 
vieții noastre artistice să 
înregistreze cote valorice 
superioare ?

puțin folosit : 
___ institutelor de 
plastice. De obicei a- 
absolventi în mare 
repartizați în invătă- 
îsi desfășoară activi- 
în diferite județe ale 
pierzînd de cele mai 

multe ori contactul cu co
legii mai mari, nu totdea
una sprijiniți de forurile 
județene să-si desfășoare o 
activitate de creație. Dorim 
ca în noua etapă să ne ocu
păm mai atent de aceste 
forțe artistice. Dorim, de 
asemenea, să creăm cena
cluri in județele în care a- 
semenea forme de organi
zare nu există, cenacluri cu 
care să ținem o legătură 
permanentă, pe care să Ie 
ajutăm, să le îndrumăm.

Dată fiind amploarea de
osebită a noii ediții, larga 
participare a artiștilor din 
întreaga țară, insuficiența 
spațiului de expunere (sala 
Dalles poate cuprinde doar 
260 de lucrări) rămine în 
continuare o problemă de 
rezolvat in favoarea repre
zentării cit mai exacte a 
întregului nostru, potential 
creator. De asemenea, pen
tru o mai bună desfășurare 
a tuturor etapelor cred

tistic mal 
absolvenții 
arte 
cești 
parte 
mint 
ta tea 
tării

că ar trebui fixate si res
pectate cu precizie datele 
de predare a lucrărilor.

— festivalul „Cintarea 
României" a constituit pen
tru artiștii amatori o peri
oadă fertilă in care s-a în
registrat ridicarea nivelului 
calităfii artistice a întregii 
lor activități. Cum vor fi 
ei sprijiniți in continuare 
de către U.A.P. î

V. M. Și in prima ediție, 
cercurile artiștilor amatori 
de pe lingă marile unităti 
economice, scoli sau facul
tăți din toată tara au pri
mit din partea noastră un 
sprijin eficient. Membri ai 
uniunii noastre s-au depla
sat periodic în mijlocul 
creatorilor amatori, a căror 
activitate au indrumat-o, cu 
care au dezbătut probleme 
teoretice. au vizitat îm
preună expoziții, au fixat 
teme de studiu. De ase
menea. selecția de calitate 
a lucrărilor pentru festival 
a fost asigurată prin parti
ciparea acestor creatori cu 
mare experiență artistică 
în toate juriile artiștilor 
amatori.

Dorim, desigur, ca in vii
toarea ediție a festivalului. 
Și mai ales in timpul pri
mului an care va cuprinde 
cu precădere etapa de masă, 
acest sprijin să devină mai 
substantial. Avem deja un 
nucleu de coordonare a a- 
cestei activități din care 
fac parte un pictor (I. Să- 
listeanu). un sculptor (A. 
Eberwein) si un grafician 
(C. Costa). Ei se vor ocupa 
permanent de activitatea 
artiștilor amatori, vor fa
voriza o legătură mai strîn- 
să a lor cu Uniunea artiș
tilor plastici. Măsurile sta
bilite de conducerea uniu
nii noastre, in urma unei 
prime analize a acestei ac
tivități, vizează o orientare 
mai fermă în direcția creș
terii nivelului artistic și 
implicit a conținutului edu
cativ, asigurarea unei con
tinuități, a permanentizării 
rezultatelor celor mai va
loroase, ale primului Festi
val „Cintarea României", in 
vederea creării unor lucrări 
care să reflecte angajarea 
artiștilor in activitatea ideo
logică. social-culturală a 
tării noastre. Este vorba 
de o angajare autentică, in 
vederea înțelegerii si a 
surprinderii proceselor re
voluționare și ale dezvoltă
rii actuale a României, ih 
vederea găsirii acelor ima
gini artistice 
convingătoare, 
contemporane.

cu adevărat 
emoționante.

Marina PREUTU

Telex
Melodii populare
Odiseea. Episodul 8 
Concert de prinz 
Anchetă socială: 
drum scurt"
întâlnire cu opereta românească și 
interprețli el
Orgi de porumb în Bărăgan

„Drum lung,

15,30 Clubul tineretului
16,25 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret: Stan și Bran
Săptămîna politică internă șl In
ternațională
Fotbal: România — Polonia B.
(Transmisiune directă de la stadio
nul „23 August" din Capitală). In 
pauză: 1001 de seri
Telejurnal
Alegerile pentru consiliile populare
Teleenciclopedia
Film serial: Regan 
întâlnire cu satira șl umorul 
Telejurnal • Sport
Seară de romanțe

17,25

17,40

19.30
19.50
20.10
20.50
21.40
22,20
22,35

Mica enciclopedie
de politologie

Bibliografia enciclo
pedică românească s-a 
îmbogățit cu o reușită 
lucrare, consacrată vo
cabularului politologic. 
Realizată cu participa
rea unui larg colectiv 
de autori, dintre care 
multi tineri, lucrarea 
a beneficiat de coor
donarea unor binecu- 
noscuti specialiști in 
materie.*).

Sînt de subliniat 
înainte de toate te
meinicia si consecven
ta cu care coordonato
rii si autorii au urmă
rit si realizat un dic
ționar politologic în
tr-o perspectivă mar- 
xist-leninistă. hrănită 
de spiritul creator 
propriu activității i- 
deologice a Partidului 
Comunist Român. în
semnele unei aseme
nea abordări apar 
pregnant în configura
rea conținutului co
mentariilor teoretice 
de fond, in analiza si 
interpretarea curente
lor si punctelor de ve
dere nemarxiste din 
politologie. in recu
noașterea existentei 
„problemelor deschi
se". în raport cu care 
..opiniile, chiar în rîn- 
dul cercetătorilor mar
xiști. rămîn încă dife
rite. dacă nu chiar di
vergente".

O atare abordare a 
-permis autorilor ex
plorarea atentă-, anali
za diferențiată, nuan
țată a gîndirii social-

politice pre si nemâr- 
xiste. îndeosebi a prin- 
ci Dalelor orientări din 
nolitologia contempo- 
rană. dialogul cu ele, 
dialog in care se îm
pletesc in mod echili
brat fermitatea si e- 
lastlcitatea. spiritul po
lemic. combativ si 
receptivitatea, necesa
re înj| egală- măsură 
pentrir delimitare, co
municare. asimilare.

în acest spirit, co
lectivul de autori a 
selectat si asimilat or
ganic în substanța ar
ticolelor o informație 
actuală, variată si de 
calitate din toate ariile 
în ceea ce privește 
sursele informaționale. 
O atenție sporită se a- 
cordă, firește, surselor 
românești mai vechi 
sau mai noi. cu deo
sebire evidențierii di
mensiunii politologice 
a diferitelor teze si 
idei din documentele 
Partidului Comunist 
Român. din opera 
secretarului său gene
ral.

Desigur. problema 
cea mai dificilă în al
cătuirea 
de genul 
tate în 
fată este
menilor. Dincolo si in
dependent de posibile 
obiecții, socot că auto
rii (coordonatorii) au 
procedat corect în e- 
sentă. acordînd priori
tate unui fond princi
pal de concepte teore
tice si metodologice m 
funcție de frecventa 
folosirii lor în știin
țele politice contempo
rane. Avind în vedere 
stadiul actual de dez
voltare a științelor po
litice. cred că rezerva 
pe care am putea-o 
formula vizează nu

unei lucrări 
celei prezen- 
rîndurile de 
selecția ter-

(Urmare din pag. I)

Și eroismul

•) Editura științifică 
si enciclopedică. Bucu
rești. 1977. Coordona
tori științifici dr. Ovi- 
diu Trăsnea, dr. Nico- 
lae Kallas : coordonare 
redacțională si lexico
grafică Petre Dan.

_________________________

atît absenta unor ter
meni. cit un oarecare 
surplus de termeni 
comuni, nesnecifici (ne 
referim în soecial la 
termenii metodico-teh- 
nici).

De acord cu autorii- 
coordonatori că o deli
mitare netă si riguroa
să între diverse disci
pline social-umane. 
respectiv intre fondu
rile lor de termeni nu 
este posibilă (decît cu 
prețul unor artificii, 
denaturante ale conți
nutului si terminolo
giei acestora), nu cred 
că se cuvine subesti
mată necesitatea e- 
fortului conștient, per
severent pe viitor 
pentru a snori preci
zia si rigoarea în de
terminarea obiectului 
si limbajului uneia sau 
alteia dintre discipli
nele sociale. în speță 
a nolitologiei.

S-ar mai putea for
mula si alte observa
ții si sugestii. De Pil
dă. în legătură cu ra
portul dintre informa
tiv si interpretativ, 
respectiv cu ponderea 
lor în diverse articole, 
cred că informativului 
ar fi putut si ar fi 
trebuit să-i revină o 
pondere mai mare în- 
tr-o lucrare tio dicțio
nar sau enciclooedic. 
In fine, se cer releva
te inegalitățile in ni
velul de realizare al 
articolelor — atît în 
ceea ce privește con
ținutul. cit si forma, 
acuratețea stilistică și 
lingvistică.

în pofida acestor 
observații. apariția 
Micii enciclopedii de 
politologie* este o certă 
reușită editorială.

Rinduri de pioasă 
recunoștință sînt de
dicate sergenților Con
stantin Florea si Ion 
Potop, care participa
seră și la făurirea in
dependenței de stat a 
patriei, in bătăliile de 
la Grivița. din 1877, 
caporalului Radu Chi- 
riță, căzut la datorie 
în apropiere de Sove- 
ja — vatra copilăriei 
sale, precum și a al
tor eroi ale căror 
inimi au bătut pentru 
victorie și s-au strins 
in luptele pentru plă
mădirea ei. O imagi- 
ne-document îl înfă
țișează pe căpitanul 
Grigore Ignat, din 
celebra companie de 
mitraliere a Regimen
tului 51/52 infanterie, 
ai cărei ostași au fa

Independența
cut dovada unui spi
rit de sacrificiu le
gendar. In apărarea 
cotei 100, viteazul ofi
țer a trimis 
cartușe spre 
de atacatori, 
ca aceștia să 
nemilos baionetele ii 
trupul său.

Rănit la 
drept, bravul 
tar n-a acceptat 
părăsească luata. în 
acele zile hotăritoare 
pentru țară, un ase
menea act era ceva 
obișnuit, firesc. In 
.primele rinduri ale 
luptătorilor era. deci, 
nevoie și de el...

Cuvinte de 
simțire și vibrație se 
găsesc în caietul fos
tului sergent voluntar 
despre George Enes
cu. care îmbărbăta ini
mile ostașilor din tran
șee. „Sonata orimăve-

ultimele 
valurile 
înainte 

implînte

brațul 
volun- 

să

mare

rii“ de Beethoven, in
terpretată de marele 
violonist pe front. în 
urmă cu 60 de ani. isi 
Păstrează si astăzi e- 
courile in sufletul ve
teranului.

...însemnările ser
gentului Constantin 
Ionescu se vor un cald 
omagiu adus celor ce 
au luptat eroic și și-au 
vărsat cu generozita
te singele pe altarul 
independenței patriei. 
Autorul lor le-a tri
mis Ministerului Apă
rării Naționale nu 
pentru publicare, ci 
pentru a fi la îndemi- 
na cercetătorilor, a ti
nerilor 
află la 
central, 
demnă 
unuia din zecile de 
mii de luptători si e- 
roi de la Mărăsti. Mă- 
răsesti si Oituz.

patriei. Ele se 
Muzeul militar

O donație 
de noblețea

(Urmare din pag. I)
vestea scriitorul) a

Ion ALUAȘ

fost 
înlocuit de un altul care 
naște acțiunea omeneas
că. Hidrocentrala e acum 
albă și liniștită, aseme
nea unui vas uriaș an
corat la chei, dar cine, 
trecînd pe aici, in a- 
ceastă tăcere si în această 
tulburătoare frumusețe, se 
mai duce cu gîndul înapoi, 
la luptele acelea atît de 
crîncene în care oamenii 
se măsurau, înfruntîndu-se 
nu numai cu natura, nu nu
mai cu munții (exista si un 
cîntec : „înfruntând furtuni, 
spargem muntii-n pumni"), 
ci si cu ei înșiși ?

L-am întîlnit. așadar, pe 
scriitor în cele mai diferi
te împrejurări de muncă 
și viată. I-am citit cărțile 
dar și răspunsurile directe 
în interviuri. I s-a pus 
scriitorului întrebarea dacă 
acum, in prezent. în lumea 
noastră actuală atît de di
namică. de mare si bogată 
în evenimente, dacă acum 
cind în tara noastră trans
formările revoluționare sint 
atit de profunde, cind cons- 
truindu-se societatea so
cialistă multilateral dez
voltată se pregătește: tot
odată. și omul de miine, 
omul viitorului, specialis
tul și participantul activ la 
întreaga desfășurare a vie
ții sociale, el. psihologul, 
el. cercetătorul mișcărilor 
sufletești mai poate fi ro
mantic? Si scriitorul a răs
puns: Timpul pe care îl
trăim e cel 
E timpul 
revoluționar, 
nit ia luptă 
visul se împlinește. Ce poa
te fi mai romantic ? Iată 
— odată cu revoluția so
cialistă tara Întreagă a

mai romantic, 
romantismului 
Noi am por- 

cu un vis. Și

devenit un șantier miracu
los. S-ar putea zice că el 
a început cu o ladă adusă 
în mijlocul cimpului (ce 
substanță, ce unelte vrăji
te vor fi fost în ea 7). cu un 
camion și o baracă. Au ve
nit acolo activistul de 
partid, inginerul și munci
torii. Și am fost acolo și 
eu. Și odată cu construc
ția combinatului s-a născut 
și cartea. Acea carte nouă 
desore cei care au început 
făurirea unei lumi noi ne

Imagine de la expoziția retrospectivă a pictoriței Margareta Sterian, deschisă la Sala Dalles

Noul an de studiu, sub semnul exigentelor
perfecționării învâtămîntului

EXAMENUL DE BACALAUREAT
prin prisma întăririi legăturilor
scolii cu

9
Perfecționarea conținutului lnvă- 

țămîntului — obiectiv fundamental, 
sub semnul căruia, la apelul secreta
rului general al partidului, se desfă
șoară noul an școlar — necesită 
drept acțiune prealabilă cunoașterea 
amănunțită a plusurilor și minusuri
lor specifice întregului sistem de 
pregătire a tinerilor și, cu deosebire, 
a capacității lor de aplicare creatoa
re, cu inaltâ eficiență practică, a ce
lor învățate. Și cum o asemenea cu
noaștere se realizează pe larg în mo
mentele de sinteză ale învățămîntu- 
ljui, rezultă limpede că examenul pe 
care fiecare tînăr îl susține la absol
virea liceului constituie o adevă
rată probă de încercare pentru 
maturitatea întregii munci de in
struire și educare desfășurate pe 
parcursul primilor 12 ani do studiu. 
Ce demonstrează, din acest punct de 
vedere, examenul de bacalaureat 
(diplomă) din sesiunea iunie 1977 ?

Mai întâi, un nivel de pregătire 
superior anilor precedenti. nivel re
flectat în faptul că 94 la sută din 
absolvenții 
rati reușiți, 
nind medii 
tați liceale 
Tulcea. Teleorman. Sibiu s.a. au ob
ținut un procent maxim de reușiți, in 
altele (Ploiești. Botoșani etc.), pro
centul mediilor bune si foarte bune 
a urcat la peste 80 la sută. Dar nu 
numai datele statistice, ci si înseși 
observațiile comisiilor examinatoare 
favorizează concluzia că proaspeții 
absolvenți ai liceului au un bagaj 
mai larg de cunoștințe, manifestă 
mai multă mobilitate in universul de 
azi al științelor, sînt receptivi la in
formația nouă și. fapt cu totul re
marcabil. posedă temeinice deprin
deri de activitate practică ; o bună 
parte din lucrările practice de diplo
mă ale elevilor liceelor de speciali
tate constituie implicit îmbunătățiri 
aduse mașinilor și utilajelor din în
treprinderile patronatoare. S-au rea
lizat. de asemenea, progrese în ex
primarea scrisă 
iar matematica, 
le-au oferit celor 
tăti sporite de 
active, logice, de bună orientare pro
fesională. Valoarea formativă a lec
țiilor de stiinte sociale îsi pune acum 
pecetea mai puternic asupra concep
ției de ansamblu a tinerilor.

Desigur. în ansamblul constatări
lor. asemenea aprecieri silit domi
nante. Dar. cum bine se știe, anali
zele temeinice, menite să prezideze 
eforturile de perfecționare a scolii, 
nu se pot limita la aprecieri de an
samblu : ele trebuie să introducă in 
calcul elementele concrete, definitorii 
nu numai pentru configurația actuală 
a tânărului, ci îndeosebi pentru capa
citatea lui de evoluție, de dezvoltare. 
Or. din acest Punct de vedere, rezul
tatele bacalaureatului '77. arată si 
ceea ce trebuie perfecționat: în pri
mul rind. credem, se impune nece
sitatea optimizării metodologiei, a 
stilului de lucru cu elevii in sălile

activitatea
de pro- 
neglija- 
inlocui- 
rutină, 

in une-

scriitor 
acestor

prezentați au fost decla- 
multi dintre aceștia obti- 
peste 8. O seamă de uni- 
din județele Dolj. Vaslui.

si orală a elevilor, 
fizica, chimia' etc. 
mai multi posibili- 
cultivare a gîndirii

de clasă, ca si în atelierele 
ducție. In fond, tocmai 
rea acestor aspecte sau 
rea lor cu elemente de 
statice, formale, prin care,
le locuri, a fost opusă cantitatea 
calității, au condus la situațiile con
semnate si în sintezele despre baca
laureatul '77 : prezenta încă a unui 
număr deloc neglijabil de elevi care 
știu „de toate", însă insuficient de 
sistematic, cunosc multe lucruri, dar 
nu întotdeauna le cunosc profund si. 
ca atare, posibilitatea lor de a le va
lorifica practic, creator rămine ade
sea in urma exigentelor specifice so
cietății noastre multilateral dezvol
tate. Tot astfel se explică și alte de
ficiente : stăpînirea insuficientă a 
deprinderilor de a lega cunoștințele 
într-o perspectivă interdisciplinară 
sau tendința de a absolutiza o latură 
in dauna întregului, cu consecințe 
dintre cele mai nefirești, inclusiv 
asupra comportamentului etioo-moral 
al elevilor.

Drept urmare, asa cum se arată in 
analiza elaborată pe baza informări
lor si dărilor de seamă ale inspecto
ratelor școlare județene, la limba si 
literatura română, de pildă, candida- 
tii vădesc ..slabe posibilități de sin
teză și discemămînt critic, capac i- 
tate redusă de exprimare corectă. în
clinație «ore limbai stereotip, ten
dința de a Înlocui interpretarea va
lorilor etice, estetice si ideologice ale 
scrierilor literare cu simpla povestire 
a acestora". Se constată, de aseme
nea, că ..multi tineri, mai ales in 
preajma bacalaureatului, memorează 
pasaje întregi din studii critice si de 
sinteză, pe care le substituie formu
lărilor personale, exprimării firești". 
Predarea științelor sociale a înregis
trat în ultimii ani un adevărat salt 
calitativ, dar generalizarea acestuia 
este încă în curs. De unde ..greuta
tea pentru unii candidați de a lega 
cunoștințele teoretice asimilate de 
aspectele concrete ale realităților so
ciale. de a descoperi cauzalitatea spe
cifică fenomenelor și evenimentelor 
contemporane, de a înțelege dinamis
mul societății noastre". La fizică, chi
mie si biologie. ..deși. în general, 
chestiunile legate de probleme prac
tice au fost mai bine tratate, unii 
candidați aplică greu instrumentul 
matematic în analiza fenomenului fi
zic. nu au o orientare temeinică in 
ceea ce privește dezvoltarea indus
triei chimice în tara noastră, iar la 
biologie se înregistrează un nivel 
mai scăzut al cunoștințelor de gene
tică si o capacitate redusă de core
lare a cunoștințelor de chimie cu cele 
de anatomie si de biologie". Iar ase
menea aprecieri isi găsesc puncte de 
sprijin si pe terenul altor discipline.

Nimic mai simplist decît ca pe 
baza acestora să se opereze „adaosu
rile de rigoare" în cuprinsul planuri-

cinema

practică
lor si programelor școlare, al manua
lelor etc. In realitate, suplinirea ca
rențelor consemnate.

de acest gen. poate 
printr-un surplus de 
strumentul eficace la 
rei generații, asaltată __ _
plozia informațională", se identifică 
îndeosebi in însușirea spiritului de 
sinteză creatoare, a caipacitătii de a 
vedea în perspectivă si a se adapta 
exigentelor științei si tehnicii. De 
aceea, pătrunzătoare si la obiect în 
informările elaborate pe baza baca
laureatului '77 ni se par nu observa
țiile strict constatative. ci 
de intervenție operativă, 
practice, intre care cadrele 
amintesc creșterea ponderii 
de sinteză, cu aplicabilitate . 
elaborate de elevi individual sau în 
grup, sporirea exercitiilor aplicative, 
cultivarea deprinderilor de muncă 
independentă etc. tocmai în scopul ca 
tinerii să învețe, uneori în chiar pro
cesul producerii bunurilor materiale, 
cum să-si cultive rigoarea si armo
nia gîndirii. gustul pentru esențial, 
priceperea dozării eforturilor si. în
deosebi. receptivitatea la exigentele 
sociale. Chiar si din această enume
rare rezultă că. in actuala etapă, 
cind așezarea scolii pe o bază nouă 
ă f<5st încheiată, sursa esențială a 
eforturilor de perfecționare a conți
nutului învătămîntiului rezidă în fie
care unitate școlară. în condiția 
creatoare pe care trebuie să sl-o aso
cieze orice colectiv didactic.

Sursa esențială, dar nu si singura. 
Pentru că odată cu Îmbunătățirea 
metodologiei didactice pe coordona
tele amintite. Întregul organism șco
lar trebuie să funcționeze astfel co
relat incit să stimuleze si să capteze 
integral valențele de creativitate, 
aplicative. Iar în acest organism 
intră 
mulă depășită, 
dicție cu orientarea școlij 
tre spre sinteză teoretică și prac
tică. a fost remarcată încă din anul 
1973, cu prilejul Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie, cind a fost 
adoptată hotărirea potrivit, căreia 

. „in condițiile generalizării învătămîn- 
tului liceal se va simplifica si per
fecționa examenul de bacalaureat, 
punîndu-se accent pe lucrări de sin
teză sau de diplomă. Modalitatea 
viitoare de organizare a bacalaurea
tului va fi experimentată și apoi de
finitivată". Din păcate, au trecut mai 
mult de patru ani, fără să se fi de
pășit faza studiilor prealabile. Motiv 
in plus ca. cel puțin de acum înair. 
te. si bacalaureatul să se înscrie. 
resc. in 
conținut 
nostru.

ca si a altora 
fi obținută nu 
informație. In- 
indemîna tine- 
intens de „ex-

direcțiile 
soluțiile 

didactice 
lucrărilor 
practică.

și bacalaureatul a cărui for- 
in • vădită contrn- 

noas-

etapa perfecționărilor de 
In care pășește învătămintul

Mihai IORDANESCU

L-am întîlnit pe 
în decursul tuturor 
ani. l-am văzut pe cîmp, 
l-am văzut in uzine, pe 
șantiere, in scoli și labora
toare și 
substituit 
fiindcă 
m-am aflat în situația lui 
mi-am adus aminte de acel 
imperativ . după care scrii
torul nu poate fi decît un 
cetățean al lumii sale, iar 
privirea lui trebuie să fie 
îndreptată mereu spre sen-

spiritul său s-a 
spiritului meu, 

ori de cite ori

ARTA
oămintul românesc. Pe 
urmă, șantierul a devenit 
din ce în ce mai vast, mai 
cuprinzător. Pe bietele saoe 
si loneti de altădată stră
lucește azi ochiul calculato
rului electronic. Trăim in- 
tr-o epocă a științei si teh
nicii si nici un domeniu al 
activității noastre nu poate 
rămine în afara influentei 
ei".

Scriitorul imi mai spune: 
O operă literară dacă nu e 
militantă nu-și are justifi
carea. Literatura trebuie să 
meargă in pas cu întreaga 
dezvoltare a vieții, dacă nu 
chiar cu un pas mai îna
inte. Și imi mai spune: Ma
rile prefaceri care caracte
rizează secolul nostru sînt 
de neconceput fără partici
parea artei, tot așa cum 
arta n-ar fi concepută în 
afara aderentei ei la aces
te transformări. Arta e un 
pedagog eminent. Și nece
sar.

șurile marilor evenimente 
ale patriei, scopul fiind o 
deschidere continuă spre 
înțelegerea lor de către toți 
cetățenii săi.

Toate operele de artă cu 
adevărat mari s-au născut 
în focul cunoașterii. O vre
me in care se petrec schim
bări atît de rapide si fun
damentale poate favoriza, 
cind spiritul omenesc vrea 
să le surprindă sensul, a- 
paritia unor astfel de ope
re. Să mergem la izvoare 
— ne îndeamnă secretarul 
general al partidului — iar 
izvorul e viata. Nu poți să 
scrii o carte a contempo
raneității stînd între pereți 
de plută. Scriitorul mi-a 
mai spus: Nu se poate să 
fii cronicar al unei epoci 
Si să nu stal 
realitate, tot 
se poate să 
fără pămînt.
piu de construcție și de a- 
dincire a democrației so-

cu fata spre 
astfel cum nu 
faci cărămizi 
Procesul am-

cialiste care are loc în țara 
noastră, larga participare a 
oamenilor muncii la viata 
socială cer cunoaștere, cer
cetare. Uneori fenomenul 
pare abstract, nu sare în 
ochi, dar la o privire mai 
atentă ne putem da seama 
pe dată că el este o expre
sie a etapei pe care o par
curgem. că el conturează și 
definește societatea de mîi- 
ne. Realitatea asupra că
reia se apleacă scriitorul e 
patosul creator al poporu
lui pornit cu toate forțele 
să construiască o lume 
nouă. Marea realitate a zi
lelor noastre în care pot 
încolți ideile cele mai în
flăcărate aceasta e: înain
tarea tării spre comunism! 
Ea poate fi exprimată în 
cele mai diferite forme, 
cimpul de observație însuși 
are o multitudine de nuan
țe. Omul constructor activ, 
pe deplin responsabil de 
fiecare acțiune spre binele 
său si al societății — aces
tea sînt conținutul si sim
bolul umanismului spre 
care 
care 
dim — drept cea mai de
plină eliberare si împlinire 
a sa. Acesta e eroul, aceas
ta e opera I

L-am întilnit pe scriitor 
zilele ttecute în sala unui 
club de uzină. Citise un 
fragment de roman și răs
pundea la întrebările celor 
care l-au ascultat. Ceva 
mai înainte însă el luase 
parte și Ia ședința consiliu
lui oamenilor muncii. Nu 
era pentru prima dată ; 
faptul acesta nou îl inte
resa.

Iar cartea la care lucrea
ză se ridică mereu ca o 
construcție vie.

umanismului 
ne îndreptăm si pe 
urmează să-1 dobîn-

• 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, LU
CEAFĂRUL — 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, FESTIVAL — 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
Tănase Scatiu — 15,30;
• Judecătorul Fayard 
ful": FLOREASCA - 
15.30; 18; 20, GRIVIȚA 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Hercule in centrul Pămintului: 
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 pecețl:
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,15,
TOMIS — 9; 12.30; 16; 19,30, VOL
GA — 9; 12,30; 16; 19,30.
a „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 : FLACARA —
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIO
RIȚA — 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.
• Odlseu și stelele — 15,30, Soar
ta Aurei și Argentinei — 17,15;
19,30 : FERENTARI.
• Roșcovanul — 9; 10, 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.

9,30; 11; 12,30; 14, 
------ 19: DOINA.

zis „Șeri- 
9; 11; 13; 
— 9; 11,15;

• Teatrul Național București (sa
la mare): Coana Chlrița — 19,30, 
(sala mică): Acord — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Atepeul Român): Concert simfo
nic — susținut de orchestra „Emi
lia Romagna" (Italia). Dirijor: 
Marcello Panni. Solist: Cristiano 
Rossi (vioară) — 20, (la sala mică 
a Palatului): Ciclul „Talente ro
mânești In concursuri Internațio
nale". Cvartetul „Voces Contem- 
poranae" — 18.
• Opera Română: Hamlet — 1».
• Teatrul de operetă: Leonard
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei): Tineri căsătoriți caută 
cameră — .......
• Teatrul 
dragostei
19.30.
• Teatrul __
nel Warren — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Conversație — 19.
• Teatrul Giuleștl: Regele loan —
19.30. (la Muzeul militar central): 
Imn pentru oamenii acestui pă- 
mtnt — 11. ,
• Teatrul evreiesc de stat: Șomaj 
fără rasă (premieră) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria): 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu": Fortul
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": „An
dersen — 1 povești* — 10, Nota 
zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Povestea timpului pierdut
— 17, (la Tehnlc-club, din calea 
Șerban Vodă 213): Anotimpurile 
minzulul — 17.

19,30.
de comedie: Jocul
șl al Întâmplării —

Mic: Profesiunea doam*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc călduros pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 

adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale și vă transmit cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări, în 
interesul comun al popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

întoarcerea de la 
de prietenie a

Vineri s-a înapoiat de la Pekin 
delegația de prietenie a poporului 
român, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
care a făcut o vizită în Republica 
Populară Chineză.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, de 
activiști de partid și de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Lucrările premergătoare celei de-a XXIII-a 
Conferințe internaționale a Crucii Roșii

în cadrul lucrărilor premergătoare 
celei de-a XXIII-a Conferințe inter
naționale a Crucii Roșii, în ziua de 
7 octombrie au început dezbaterile 
în Consiliul guvernorilor ligii — care 
se va numi, incepind cu această se
siune. Adunarea Generală a Ligii 
Societăților de Cruce Roșie. Ordinea 
de zi a actualei sesiuni prevede, pe 
lingă adoptarea unui regulament in
terior. probleme ca : ajutorul în caz 
de catastrofe, programul de dezvol
tare a societăților naționale, ocroti
rea sănătății, promovarea păcii, lupta 
împotriva rasismului și a discrimi
nării rasiale, protecția mediului în
conjurător.

în materie de ajutoare, delegații 
examinează principiile și regulile care 
stau la baza acțiunilor internaționale 
și măsurile ce se impun pentru îm
bunătățirea planificării în acest sen» 
O atenție specială se acordă malnu- 
triției și foametei, care au devenit 
cronice pentru un mare număr de re
giuni ale lumii, sporirii eficacității 
rolului Crucii Roșii în combaterea a- 
cestor fenomene.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTELE ROMÂNCELa încheierea „mondialelor" de handbal pentru junioare

ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIATĂ CU „BRONZ" 

Dar schimbul de mîine trebuie ajutat să devină „de aur“!
La București și Ploiești s-a înche

iat ieri prima ediție a campionatului 
mondial de handbal rezervat echipe
lor de junioare. Prima concluzie ce 
se poate desprinde este că, așa cum 
s-a desfășurat, cea mai tînără între
cere din foarte bogata agendă com- 
petițională a handbalului mondial a 
reprezentat un succes pe cit de scon
tat pe atît de real. Un succes de 
participare (14 reprezentative din 
Europa și Africa), un succes pe plan 
tehnico-tactic (s-au desprins tendin
țele în selecția elementelor tinere si 
deci s-au întrevăzut direcțiile evolu
ției viitoare a handbalului feminin 
în lume), un succes de organizare 
(țara noastră dovedind și cu acest 
prilej capacități deosebite, pe măsu
ra poziției prestigioase a handbalului 
românesc în lume).

Evident, tehnicienii din fiecare țară 
participantă lă aceste mondiale au 
reținut, și vor discuta în continuare, 
observațiile de specialitate care s-au 
impus, urmînd să procedeze în con
secință pentru pregătirea viitoarelor 
generații de handbaliste și a viitoa
relor garnituri naționale. De pildă, 
mulți așteptau să se dumirească dacă 
a torul handbalului va fi al jucătoa
re.?.» cu gabarit mare ori al celor cu 
îndemînare mare. După părerea 
noastră, răspunsul ar putea fi că in 
primele reprezentative de mîine vom 
vedea handbaliste cu gabarit mare și 
cu îndemînare mare, dar să nu ne 
pripim, ci să lăsăm specialiștii să con
cluzioneze. Noi subliniem numai că 
ierarhia stabilită acum de junioare 
respectă, și reflectă, în linii mari ie
rarhia existentă și cunoscută în 
handbal. De mai multă vreme, cel 
mai puternic potențial feminin în a- 
ceastă disciplină sportivă îl dețin U- 
hiunea Sovietică, Iugoslavia, Româ
nia, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia — una sau alta dintre 
reprezentativele respective trecînd 
mai în față ori rămînînd mai în urmă, 
în funcție de șansă și de pregătirea

AZI, LA FOTBAL România — Polonia B
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală se va desfășura astăzi întil
nirea internațională de fotbal dintre 
reprezentativa României si selecțio
nata secundă a Poloniei. Pentru 
fotbaliștii români acest meci consti
tuie un bun prilej de verificare in 
vederea meciului pe care urmează 
să-1 susțină la 26 octombrie, la Ma
drid. cu formația Spaniei. în cadrul

Pekin a delegației 
poporului român

La plecare, pe aeroportul din ca
pitala R. P. Chineze, delegația a fost 
salutată de Ci Ten-kuei, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi- 

.nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Liao Cen-ci, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, membru al Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari ai 
R. P. Chineze, Iu Gian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Wan 
Pin-nan, președintele Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea.

A fost prezent Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul țării noastre la Pekin.

O altă problemă importantă care stă 
în atenția actualei conferințe o con
stituie întărirea serviciilor si capaci
tății de acțiune a tinerelor societăți 
naționale, ajutorul ne care, potrivit 
Statutului ligii, trebuie să-1 acorde 
Consiliul guvernorilor si societățile 
naționale pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a acestora.

Delegații examinează, de aseme
nea. problemele majore ale lumii 
contemporane, ca pacea, discriminarea 
rasială și protecția mediului încon
jurător. luînd ca punct de plecare 
raportul final „Reevaluarea rolului 
Crucii Roșii în lumea de azi", care 
a fost dezbătut de societățile națio
nale în perioada de după cea de-a 
XXII-a Conferință internațională a 
Crucii Roșii de 1a Teheran.

Consiliul guvernorilor — aflat - la 
cea de-a XXXIV-a sesiune — dis
cută aceste probleme pentru a găsi 
și propune societăților naționale căile 
concrete de acționare în viitor.

(Agerpres)

pentru o anume mare competiție. In- 
trucît și acum tot echipele acestor 
țări au dominat, în ordinea de mai 
sus. mondialele de junioare înseamnă 
că și în viitor tot ele vor constitui 
pionii principali ai dezvoltării hand
balului feminin.

în ceea ce privește reprezentativa 
noastră, putem spune că merituosul 
său loc trei a produs satisfacțiile cu
venite. Fiindcă nu putem neglija că, 
de fapt, tinerele noastre jucătoare au 
ciștigat 5 din cele 6 partide ce le-au 
disputat, întrecînd — uneori într-o 
manieră mai clară decît arată scorul 
— formațiile Franței, R.F. Germa
nia. Poloniei. Cehoslovaciei și R.D. 
Germane, înaintea cărora s-au și si
tuat în clasamentul final. Spectatorii 
și telespectatorii au admirat pe buhă 
dreptate fazele, chiar unele reprize 
și partide spectaculoase reușite de 
junioarele noastre handbaliste — din 
rîndul cărora și-au și anunțat în a- 
cest fel o frumoasă carieră sportivă 
Gheorghița Mălai. Maria Torok, Ana 
Mana Răducu sau Angela Ciobotă.

Sigur că și iubitorii sportului și 
handbalistele însele ar fi avut mai 
mare bucurie pentru „argint" sau 
„aur", decît pentru bronz. Judecind 
jocurile, așa cum s-au desfășurat, 
poate ar fi fost posibil, dacă... Dacă 
în finalul partidei (pierdute cu 11—14 
în fața formației sovietice) nu s-ar 
fi dat acel pas greșit care a ajuns la' 
adversar într-un moment psihologic 
decisiv (și, în loc de 12—12, scorul a 
devenit 11—13 și meciul era jucat), 
dacă fetele noastre ar fi fost mai 
puțin emotive si cu nervi mai tari, 
dacă antrenorii ar fi făcut unele 
schimbări de jucătoăre în momentele 
cînd titularele se pierduseră cu firea, 
dacă am fi știut să folosim mai bine 
avantajul moral al terenului propriu. 
Dar și dacă reprezentativa de juni
oare s-ar fi suit pe o treaptă mai 
înaltă a podiumului mondialelor, pro
blemele de fond ale handbalului nos
tru feminin ar fi rămas aceleași. Iar 

preliminariilor campionatului mon
dial.

Partida va începe la ora 17.45. a- 
vînd programat în deschidere meciul 
dintre selecționatele de juniori ale 
României și Poloniei.

★
Tot astăzi, la Ploiești, se va dispu

ta întîlnirea amicală dintre echipele 
de tineret ale României si Poloniei.

Miting al prieteniei româno-coreene
Cu prilejul vizitei în tara noastră 

a delegației militare coreene conduse 
de generalul de armată O Gin U, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul Forțelor ar
mate populare ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a avut loc. 
vineri. în sala Teatrului dramatic din 
Brașov, un miting al prieteniei 
româno-coreene. organizat de Comi
tetul municipal Brașov al P.C.R. și 
Ministerul Apărării Naționale.

La miting au luat parte numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul întreprinderilor, elevi și stu- 
denti. cadre didactice si oameni de 
știință, artă și cultură, militari, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Au participat tovarășul Virgil Tro- 
fin. prim-secretar al comitetului 
județean de partid, Sin In Ha. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, si Pak Zi Săk. atașatul militar 
al R.P.D. Coreene.

După intonarea imnurilor naționale 
ale celor două țări, tovarășul Cornel 
Sandru, secretar al comitetului muni
cipal de partid, a deschis mitingul 
prieteniei româno-coreene.

A luat apoi cuvîntul generalul-co- 
lonel Ion Coman. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, care a subliniat că vizita minis
trului Forțelor armate ale R.P.D. Co
reene și a delegației militare care il 
însoțește constituie o nouă expresie 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite între țările și popoarele 
noastre legate prin comunitatea orîn- 
duirji sociale, prin aspirațiile supre
me de făurire a societății socialiste 
și comuniste. O însemnătate deosebită 
pentru întărirea acestor relații o au 
contactele și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen. Întîlnirile de la 
Phenian, din 1971. si de la București, 
din 1975, dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, au dat un nou 
impuls relațiilor pe multiple planuri

a APĂRUT „REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 40 din 7 octombrie 1977

în cadrul rubricii ECONOMIE 
NAȚIONALA revista inserează 
articolele : ..Extinderea experi
enței pozitive in utilizarea opti
mă a capacităților de produc
ție" ; „Trepte superioare în dez
voltarea acțiunii de autoutila- 
re“ ; „Corelație directă între 
rezultatele muncii și nivelul re

probleme de fond sînt — după cum 
am înțeles din discuțiile purtate cu 
o serie de specialiști — lipsa de re
zerve valoroase la lotul național, nu
mărul restrins de junioare și tinere 
în echipele de club din categoria A, 
neconsolidarea formațiilor ce repre
zintă școlile sportive, preocuparea 
încă necorespunzătoare în centrele 
de provincie pentru atragerea și se
lectarea în . handbal a cît mai multor 
tinere cu talie înaltă și îndemînare 
deosebită. Dacă ne gîndim că rezul
tatele internaționale înregistrate în 
acest an de băieți (la trofeele pentru 
juniori și tineret) au fost mai slabe 
ca ale fetelor, ajungem la conclu
zia că aceleași neajunsuri fundamen
tale se fac simțite și în handbalul 
masculin.

Știm, atenția tehnicienilor din con
ducerea federației de handbal este 
concentrată acum spre pregătirea 
primei noastre reprezentative, care, 
în luna ianuarie 1978, va fi chemată 
să-și apere titlul suprem la mondia
lele din Danemarca. Se impune, to
tuși, ca, în paralel, o bună parte din 
forțele tehnice și organizatorice — 
împreună cu profesorii și antrenorii 
de specialitate din școli, cu organele 
C.J.E.F.S. și ale M.E.I. — să se ocupe 
de copii și- juniori, pentru a-i crește 
și pregăti la nivelul campionilor 
mondiali, cu care ne mîndrim azi. 
Pentru că la Olimpiada ’80 și la ce
lelalte mondiale aceștia vor trebui să 
apere culorile prestigioase ale hand
balului românesc. Cunoscîndu-i pe 
cei ce conduc această disciplină de 
onoare a sportului nostru, nu ne în
doim că vor proceda astfel.

★
Din rezultatele de ieri : Iugoslavia 

— U.R.S.S. 16—13, după prelungiri 
(pentru locurile 1—2), România — 
R.D.G. 17—15 (pentru locurile 3—4), 
Polonia — Ungaria 10—9 (pentru 
locurile 5—6), Norvegia — Ceho
slovacia 16—15 (pentru locurile 7—8).

G. MITROI

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

șl 11 octombrie. în țară : Vremea va fi 
relativ caldă, deși temperatura aerului 
va înregistra o scădere ușoară. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în Oltenia, Banat, Crișana, Tran
silvania și Maramureș, unde vor cădea 
ploi locale, care vor fi și cu caracter 

dintre țările, partidele și popoarele 
noastre — relații în cadrul cărora un 
moment de importanță istorică îl re
prezintă semnarea Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană. în 
încheiere-, vorbitorul a arătat că. în 
spiritul solidarității militante, revo
luționare, România susține cu hotărîre 
eforturile R.P.D. Coreene îndreptate 
spre îmbunătățirea relațiilor dintre 
partea de nord și partea de sud a 
Coreei, in scopul realizării idealului 
național de unificare independentă și 
pașnică a țării, fără nici un amestec 
din afară.

Mulțumind pentru primirea caldă, 
prietenească ce i-a fost rezervată, 
expresie a solidarității ferme a po
porului si' armatei române fată de 
poporul si militarii armatei populare 
coreene, generalul de armată O Gin U 
a înfățișat realizările obținute de po
porul R.P.D. Coreene în dezvoltarea 
economiei, stiintei si culturii. în în? 
tărirea capacității de apărare. Vorbi
torul a subliniat în continuare că în 
lupta sa pentru unificarea indepen
dentă si pașnică, a patriei ponorul 
coreean se bucură, de sprijinul ne
precupețit al ponorului român, al 
forțelor progresiste din întreaga 
lume. întilnirea dintre tovarășul Kim 
Ir Sen. conducătorul iubit si stimat 
al poporului coreean., si tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducător emi
nent al ponorului român — a spus 
vorbitorul — a permis dezvoltarea pe 
o treaptă superioară a relațiilor de 
prietenie , si colaborare dintre popoa
rele si armatele celor două țări. Ex- 
primîndu-si convingerea că relațiile 
de prietenie si colaborare statornicite 
"între popoarele si armatele celor 
două țări se vor întări si dezvolta 
Continuu în spiritul Tratatului de 

• prietenie si colaborare coreeano-ro- 
mân. vorbitorul a adresat un cald 
salut poporului frate român si noi 
succese în lupta pentru transpunerea 
în viată a hotărârilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

tribuției" ; „Sporirea eficienței 
activității productive — factor 
esențial al consolidării și dez
voltării cooperativelor agricole".

Revista cuprinde, de. aseme
nea. obișnuitele rubrici : Con
ducere. organizare ; Țeorii-idei ; 
Economie mondială.

AU SOSIT LA WASHINGTON
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Selecționata feminină de gimnastică 
a României a sosit la Washington, 
în vederea turneului pe care-1 va 
întreprinde în S.U.A. Echipa română 
are in componență pe tripla cam
pioană olimpică Nadia Comăneci, 
Marilena Neacșu, Cristina Itu, Emilia 
Eberle, Gabi Gheorghiu, Marilena 
Vlădărău și Ofelia Iosub.

.La sosirea pe aeroportul din Wa
shington, delegația sportivă din 
România a fost întîmpinată de re
prezentanți ai sportului american și 
de numeroși ziariști. Televiziunea și 
ziarele din S.U.A. au prezentat ample 
știri în legătură cu turneul echipei 
de gimnastică a României.

Gimnastele românce urmează să 
evolueze în prașele Washington, New 
York. New Orleans. Chicago si Hart
ford.

Șahiștii români - 
campioni balcanici

Selecționata masculină de șah a 
României, alcătuită din Florin Gheor
ghiu. Victor Ciociltea. Theodor Ghi- 
tescu. Mihai Ghindă. Mihai Șubă. 
Valentin Stoica si Emil Ungureanu. 
a obtinut un frumos succes la Cam- 
Dionatele balcanice desfășurate la Al- 
bena (Bulgaria), situîndu-se pe locul 
întîi. înaintea redutabilelor echipe ale 
Iugoslaviei si Bulgariei.

La actuala ediție a acestei tradi
ționale competiții, șahiștii români au 
demonstrat o forță de ioc remarca
bilă. cîstigînd cu 4—2 un meci im
portant. cu formația Bulgariei, victo
rie decisivă în cucerirea titlului de 
campioni balcanici.

în ultima rundă, echipa României 
a întrecut cu 5,5—0.5 puncte selec
ționata Greciei. în timp ce Iugosla
via a ciștigat cu același scor (5,5—0.5 
puncte) întâlnirea susținută cu for
mația Turciei.

de averse. Izolat se vor semnala des
cărcări electrice. în celelalte zone, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări în sud-vestul 
țării și în zona de munte pînă la 50 
km pe oră. Dimineața, pe alocuri se va 
produce ceață. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
cele maxime între 15 și 25 de grade. în 
București : Vremea va fi relativ caldă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii în 
a doua parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scăde
re ușoară spre sfîrșitul intervalului.

Cronica zilei
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc, vineri, 7 octombrie, festi
vitatea de închidere a cursurilor și 
de înmînare a diplomelor absolven
ților Institutului central de pregătire 
a cadrelor de conducere 'din econo
mie și administrația de stat.

Pe parcursul unui an de studiu, 
cei 190 de absolvenți, cadre cu 
funcții de conducere în unităti in
dustriale, agricole, de construcții, 
transporturi, comerț interior, comerț 
exterior, turism, in organe ale ad
ministrației de stat, au aprofundat 
probleme ale politicii partidului 
nostru, ale legislației din țara noas
tră. al.e științei conducerii societății 
socialiste cu aplicare nemijlocită ia 
unitățile economice și ale administra
ției de stat.

Cursurile s-au finalizat cu lucrări 
de absolvire cu caracter aplicativ, 
tratînd probleme stringente ale uni
tăților economice și administrative 
din care provin absolvenții. Solu
țiile propuse au fost examinate și 
însușite de organele colective de con
ducere din unitățile respective.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, absolvenții au adoptat o te
legramă adresată secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune: „Ne 
sint vii în minte indicațiile și orien
tările de excepțională valoare date 
de dumneavoastră cu prilejul con
sfătuirilor de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna septembrie a.c., care 
vor constitui pentru noi toți o 
călăuză în munca pe care o vom 
desfășura. întorcindu-ne în fruntea 
unităților noastre, vom face totul 
pentru a spori eficiența muncii, pen
tru a valorifica mai bine resursele 
materiale, capacitatea creatoare a co
lectivelor în care muncim, vom ma
nifesta exigență partinică pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin, vom milita neobosit pentru 
înfăptuirea prețioaselor dumnea
voastră indicații".

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul State
lor Unite Mexicane la București, 
Armando Cantu, a oferit, vineri, o 
recepție. Au participat Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de cultură 
si artă. Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
în perioada 24 septembrie — 6 oc

tombrie ne-a vizitat tara, la invita
ția C.C. al P.C.R.. o delegație a 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului (P.R.P.B.), condusă de Ma
liki .Taofiqui. membru al C.C.

★
în baza convenției de colaborare 

dintre uniunile artiștilor plastici din 
țara noastră și Republica Democrată 
Germană, vineri la amiază s-a des
chis. la galeria „Căminul artei" din. 
Capitală, expoziția „Ilustrația de 
carte din R. D. Germană".

L O TO
TRAGEREA 

DIN 7 OCTOMBRIE 1977
Extragerea I : 29 64 6 1 21 30

59 46 58.
Extragerea a ÎI-a : 15 3 14 90 5

23 55 9 20.

„DIE WELT":

„Terra are imense rezerve de sporire 
a potențialului alimentar"

• Planeta are posibilitatea de a hrăni în mod decent o populație 
în continuă creștere • Excesul de hrană — dăunător sănătății 
omului • O populație a globului de peste 100 miliarde oameni 

și răspunsurile progresului tehnico-științific
Aproape zilnic, opinia publică mon

dială este confruntată cu rapoarte, in
formații sau opinii despre situația 
alimentară în lume. în această largă 
dezbatere, organizată sau, spontană 
sînt avansate uneori aprecieri pe
simiste cu privire la rezervele pla
netei si posibilitățile acesteia de a 
asigura un trai decent populației glo
bului, în continuă creștere. In
tr-un amplu articol apărut in 
ziarul ..Die Welt", expertul englez 
Colin Clark, conducătorul Institutului 
de economie agrară al Universității 
din Oxford, combate cu fapte si ar
gumente științifice afirmațiile celor 
ce zugrăvesc în culori sumbre per . 
spectivele de soluționare în viitor a 
problemei complexe a alimentației

„Timp de trei decenii. producția 
alimentară mondială a crescut evi
dent mai repede dccit populația lu
mii. Din păcate, această creștere a 
înregistrat ritmuri foarte rapide in 
tarile dezvoltate, unde evoluția de
mografică a fost mai lentă. De ec 
însă această cantitate suplimentara 
de mijloace de hrană nu ar putea f. 
livrate țărilor sărace ? Este o între
bare care se ridică adesea. Răspunsul 
este simplu : țările sărace nu au eu 
ce plăti asemenea transfer. Statele 
bogate ezită. în măsură crescîndă. să 
ofere sau să împrumute bani cu care 
țările sărace să poată cumpăra mij
loace de trai.

Uităm, de asemenea, cu ușurință 
faptul că majoritatea țărilor sărace 
exportă produse agrare. Ele nu se 
bucură de această împreiurare. însă 
multe dintre ele nu au altceva de 
exportat, neposedînd bogății ale sub
solului. ca de exemplu petrol sau 
minerale.

Am purtat o convorbire cu carac
ter particular cu responsabili ai sec
torului alimentar din India. într-un 
moment cînd această tară ducea

Legenda „rindunicii albe", 
ieri și astăzi...

Satele bulgărești cunosc, an de an. 
profunde transformări economice, so
ciale si politice, iar locuitorii lor duc 
o viată tot mai prosperă. La baza 

• acestor realizări stă politica Partidu
lui Comunist Bulgar, pe care locui
torii satelor, ca și întregul popor o 
aplică cu consecventă în toate sec
toarele de activitate. Pentru agricul
tură au fost stabilite. în ultima vre
me. o seamă de măsuri, menite să 
ducă la o mai bună organizare și 
sporire a producției agricole. Au fost 
înființate mari complexe agroin
dustriale, menite să ducă la folosirea 
intensivă a pămîntului. la punerea 
în valoare a tuturor resurselor lo
cale de care dispun, la o eficientă 
economică sporită.

Am vizitat complexul agroindustrial 
„Tracia" din județul Plovdiv, care a 
fost înființat în anul 1970 prin uni.fi 
carea a cinci cooperative agricole de 
producție, situate 
pe teritoriul a 25 
de sate, cu o su
prafață de . 37 200 
hectare teren. A- 
ceastă unitate a- 
gricolă. relativ tî- 
»ără. formată din 
patru întreprin
deri, a realizat rezultate remar
cabile. Astfel, întreprinderea ce
realieră cultivă anual 14142 hectare 
cu griu si a realizat în acest an 
4 380 kg la hectar : de pe 6 000 hec
tare cultivate cu porumb a fost ob
ținută o producție de 6 850 kg la hec
tar irigat. La culturile de orez, de 
pe 7 300 ha s-a realizat o producție 
de 4 000 kg la ’ha. în sectorul zoo
tehnic. de la cele 4 000 vaci se obțin 
în medie, anual. 3 280 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. întreprinderea 
mixtă de fructe, legume si tutun cul
tivă anual 1 000 hectare tutun. 10 000 
ha cu legume si are. de asemenea, o 
plantatie de 1 000 ha cu pomi fruc
tiferi și 1 500 ha cu vie.

Ca și celelalte unități. întreprinde
rea de comerț, deservire si construcții 
are sarcini bine definite si o contri
buție importantă la realizarea pro
ducției agricole și animaliere. în ca
drul acesteia funcționează un cen
tru agrochimie si de irigații care se 
ocupă cu procurarea si administrarea 
îngrășămintelor chimice si naturale, 
lucrări de îmbunătățiri funciare si 
altele. Conducerea întreprinderii este 
astfel organizată îneît fiecare mem
bru al ei are sarcini și răspunderi 
precise. Gazdele ne-au relatat în a- 
mănunt că. prin organizarea muncii 
într-un mare complex agroindus
trial. au fost obținute o seamă de a- 
vantaje. Pe lîngă faptul că s-a în
registrat o creștere simțitoare a pro
ducției. s-a trecut la industrializarea 
si semiindustrializarea produselor 
agricole, ceea ce duce la o mai bună 
eficientă economică, la sporirea ve
niturilor bănești ale tuturor lucrăto
rilor din unitate. Mai mult, a fost 
redus numărul personalului nepro
ductiv.

Directorul .general. Zaprean Gher- 
ghiev. a ținut să remarce faptul că 
toate aceste realizări obținute în 
complex au dus. în final, la dezvol

Însemnări 
din R. P. Bulgaria

lipsă acută de alimente. Interlocuto
rii mei au declarat că „donațiile" de 
produse alimentare ’ nu constituie o 
soluție acceptabilă, de durată, deși în 
Situații de urgentă acestea sînt ac
ceptate cu satisfacție. Datoria noastră 
— spuneau ei, pe bună dreptate — 
este de a ajuta țăranul să-și sporeas
că recoltele. Și aceasta este efectiv 
realizabil cu condiția asigurării în
grășămintelor și a celorlalte compo
nente ale agriculturii modeme.

Cît vom putea produce, pe scară 
mondială. în anii care vin. în dome
niul mijloacelor de trai ? Mai întîi 
trebuie precizat că unele aprecieri ale 
„Clubului de la Roma", referitoare la 
agricultură, denotă o greșită infor
mare. Se ignoră faptul că de pe o 
mare parte a terenurilor arabile se 
pot obține două si chiar trei recolte. 
Pentru hrănirea unui cetățean al 
S.U.A. este suficientă o suprafață a- 
rabilă nu de 4 000 mp. cum socotește 
greșit ..Clubul de la Roma", ci doar 
de 2 300 mp. lucrată de un bun fer
mier. după procedee moderne.

Am evaluat suprafețele după o 
clasificare climaterică (de pildă, zo
nele tropicale cu precipitații abun
dente le-am socotit două unități ; te
renurile arabile normale — o uni
tate ; regiunile secetoase — cu dife
rite fracțiuni dintr-o unitate etc.) și 
am ajuns la concluzia că pentru hra
nă dispunem de 7,7 miliarde de hec
tare (ca bază normală). Din acestea, 
2 miliarde se află în zonele tropicale 
cu cite două recolte, iar 1,1 miliarde 
în regiuni cu climă aspră de taiga. 
Din aceste calcule reiese clar că. 
prin metode adecvate de exploatare, 
este posibilă nu numai asigurarea 
strictului necesar pentru întreținerea 
vieții oamenilor, ci și garantarea 
unei alimentații bune pentru o popu
lație de aproape zece ori mai nume

tarea rapidă a satelor si la o viată 
tot mai îmbelșugată a locuitorilor lor. 
Am fost un timp oaspeții familiei 
muncitorului constructor Zaprean 
Chiriacov. din sattțl Rogoj. în ultimii 
ani 'si-a construit o locuință spațioa
să și confortabilă, cu baie, bucătărie 
si alte dependințe, frumos mobilată 
și expusă spre razele soarelui. în 
jurul casei — pomi, vită de vie și 
adăposturi pentru animale si păsări.. 
Asemenea case noi întîlnestl la tot 
pasul în satele bulgărești, iar în mij
locul satelor au fost durate centre 
civice cu obiective social-culturale 
pentru populație. Locuitorii satelor 
bulgărești îsi amintesc însă, adesea, 
cu amărăciune de viata grea si de 
mizerie, lipsită de bucurii, pe care au 
dus-o în timpul cruntei exploatări 
din vremea burghezo-moșierinjli. Ca
sele joase, insalubre, acoperite cu 
paie ,si coceni sau stuf, erau lipsite 

de lumina soare
lui. Munca grea 
de pe pămînturile 
moșierești, insufi
cienta alimentație 
și lipsa de asis
tență medicală du
ceau la răspîndi- 
rea a tot felul 

de boli, care făceau ravagii în 
rîndul populației satelor. Poves
tirile scriitorului Iordan Iovcov 
sînt semnificative în acest sens. în- 
tr-una din aceste povestiri se" amin
tește de viata grea-, desperată a unei 
familii de țărani din .cîmnie. căreia 
i se îmbolnăvește unica fiică de tu
berculoză. boală fără leac în acea 
vreme. Medicul din orașul cel mai 
apropiat, care a fost consultat, știind 
că boala nu avea leac ne atunci, a 
încercat să le dea o licărire de spe
ranță părinților, sfătuindu-i să caute 
și să găsească „rindunica albă" si 
atunci fata se va însănătoși. Cu o că
ruță trasă de o mîrtoagă de cal. pă
rinții. împreună cu copila, au plecat 
să caute „rindunica albă". Ei au co
lindat săptămîni si luni de-a rîndul 
locuri rar străbătute, urmînd traseul 
unui fir de telegraf în căutarea „rin- 
dunicii albe". în speranța de a scăpa 
fiica de năpraznica boală. Timpul 
s-a scurs încet, oamenii au trudit din 
greu mai departe. Nu i-a părăsit 
însă, speranța că. odată si odată, vor 
găsi „rindunica albă". După 9 sep
tembrie 1944, țăranii au luat în stă- 
pînire pămîntul, pe care au trudit 
generație după generație. Prea mul
tă vreme n-a trecut de atunci, dar 
realizările obținute întrec visurile pe 
care ei si le făceau odinioară. în 
cîmpia altădată aridă cresc, cît’ vezi 
cu ochii. întinse plantații de pomi 
si vită de vie. holde aurii de grîu. 
orz. orez. Peste tot. oameni harnici, 
încrezători în viată. De sănătatea lor 
se îngrijesc, în clădiri luminoase, 
bărbați si femei îmbrăcati în halate 
albe. Legenda „rîndunicii albe" este 
astăzi. în sensul ei gîndit de fante
zia țăranilor bulgari, realitate coti
diană a satului din tara prietenă.

Florea CEAUȘESCU

roasă decît cea care există în pre
zent pe glob.

Există, totodată, părerea unanimă 
că consumul de hrană practicat de unii 
în S.U.A. si în țările vest-europene 
este excesiv din punct de vedere me
dical, fiind, practic, periculos pentru 
sănătate. Dacă locuitorii planetei 
noastre vor prefera să mănînce în 
viitor așa cum fac de pe acum unele 
popoare cumpătate — care au o stare 
foarte bună de sănătate —1 globul 
pămîntesc va fi in stare să hrănească 
chiar de 30 de ori mai multi oameni 
decît în prezent.

Aprecierile anterioare, privind su
prafețele cultivabile, nu au inclus a- 
cele regiuni care ar putea fi ame
najate ca terenuri arabile prin iri
gare, folosind apa de mare desalini- 
zată. In plus, am pornit de la ipoteza 
că tehnica agrară, care a cunoscut în 
ultimul timp progrese extraordinare, 
va sta pe loc, ceea ce evident nu 
pare posibil.

In anii ’90 al secolului trecut, Sir 
William Crooker, unul din marii na- 
turaliști ai timpului său, a prezis că 
pînă în 1930 va interveni o stare gra
vă de foamete în lume. El a analizat 
cu grijă factorii științifici accesibili 
la vremea sa. Populația lumii creș
tea atunci cu mai puțin de un pro- 
cerd și el considera că această dina
mică se va menține. Geologii și a- 
grobiologii de atunci stabiliseră cu 
scrupulozitate granițele climaterice 
pentru cultivarea cerealelor și de
duceau din aceasta că nu mai există , 
teren pentru dezvoltarea agriculturii. 
Atunci nimeni nu a putut să prevadă 
rezultatele uimitoare obținute în, de
ceniile următoare în domeniul creă
rii de soiuri de grîu timpurii și re
zistente la secetă, care au dus ia 
extinderea considerabilă a terenurilor 
cultivabile în regiunile reci din Ca
nada și în zonele cu precipitații să
race din Australia și vestul S.U.A.

Evident, știința si tehnica vor con
tribui în continuare la progresul a- 
griculturii, ca și al ramurilor indus
triale pe care aceasta se sprijină".

• „PATENT DE LA 
NATURĂ". Studiind lumea 
peștilor, s-a constatat că viețui
toarele acvatice care au în ju
rul lor un cîmp electric sînt 
mult mai numeroase decît se 
credea. Pe cale experimentală 
s-a demonstrat că peștii percep 
impulsurile electrice, fiind deci 
„aparate vii" de recepție și e- 
misie. Specialiștii sovietici au 
reușit să creeze un sistem arti
ficial de emitere șl recepție a 
semnalelor electrice folosite de 
pești. Aparatura creată după a- 
cest „patent de la natură" va 
permite scafandrilor să comuni
ce sub apă și să țină o bună 
legătură Cu stațiile de la supra
față.

• BUCĂTĂRIA LUI 
COURBET. Cu prilejul co
memorării a 100 de ani de la 
moartea marelui pictor francez 
Gustave Courbet (1819—1877), in 
casa natală a. artistului din lo
calitatea Ornans a fost deschisă 
o expoziție cuprinzînd numeroa
se portrete și peisaje. In aceas
tă 'casă, transformată acum șase 
ani în muzeu, este deschisă pen
tru vizitatori și bucătăria care 
i-a servit pictorului drept motiv 
pentru cunoscutul tablou „l’Ap- 
res-Dînâe ă Ornans". Majorita
tea tablourilor au fost împrumu
tate de la Muzeul Louvre din 
Paris.

• PRIMUL TELEFON 
ALIMENTAT CU ENER
GIE SOLARĂ a fost expe

rimentat în Italia. Aparatul, in
stalat in masivul Dolomlților, 
într-un refugiu situat la o alti
tudine de 2 473 de metri; se pre
zintă ca o combină telefonică 
normală, raliată la un emițător 
radio care este alimentat cu e- 
nergie solară captată pe o placă 
metalică. Razele soarelui sînt 
transformate în energie electri
că de mică putere — numai cîți- 
va wați — dar cu un bun ran
dament, precizează specialiștii.

• CONSUM REDUS 
DE CARBURANT. In ur- 
mătorii zece ani, vor putea fi 
construite automobile cu un 
consum mediu de carburant cu 
50 la sută mai mic decît în pre
zent, potrivit aprecierii unor 
specialiști britanici. Ei au de
monstrat că consumul de car
burant ar putea fi redus cu 20

la sută —prin rcproiectarea mo
toarelor, cu 10 la sută — prin 
îmbunătățirea sistemelor de 
transmisie (cutie de viteză, di
ferențial etc), cu 5—10 la sută 
— prin îmbunătățirea calității 
carburanților, cu trei la sută — 
prin ameliorarea caracteristici
lor lubrifianților și cu cinci la 
sută — prin asigurarea unei în
trețineri „mai atente" a auto
mobilelor de către cei care le 
utilizează.

• URANIU DIN APA 
MĂRII. Concentrația obișnuită 
de uraniu în apa mării este de 
1 la 1 000 milioane. Datorită flu
viului Elba. care, trecînd prin-

tr-o regiune bogată în uraniu, 
deversează in Marea Nordului 
anual 100 tone de uraniu, în a- 
ceastă mare concentrația este de 
6 la 1 000 milioane — proporție 
considerată de specialiști ca ră
cind rentabilă exploatarea pre
țiosului metal. Astfel, din iniția
tiva Ministerului vest-german al 
Cercetării si Tehnologiei .pe insu
la Heligoland se testează diver
se metode în vederea trecerii la 
exploatarea industrială.

• CURSURI SERALE 
„ANTIFUMAT". Incepind 
din anul viitor, în R.F.G. se va 
trece la generalizarea unui ori
ginal sistem de curs seral, avînd 
ca unic „obiect de predare" —

cum să renunți la fumat. „Ele
vii" — persoane cu deprinderea 
fumatului — vor fi supuși timp 
de 10 săptămîni unui întreg pro
ces de dezvățare treptată de no
civul obicei. Se speră ca iniția
tiva, bazată pe un studiu expe
rimental care a dat pînă acum 
bune rezultate, să se soldeze cu 
un procentaj cît mai mare de 
„absolvenți" nefumători.

• „PĂIANJENUL" AN
TIDERAPANT. După cum 
este cunoscut, automobilele sînt 
prevăzute cu anvelope antidera
pante, dar nici unul din proce
deele folosite pînă acum în 
scopul asigurării aderenței pe 
timp nefavorabil nu este ideal. 
O soluție mai bună pare să fi 
fost găsită de specialiști din 
S.U.A. Ea constă în aceea că, la

nevoie, conducătorul auto apasă 
pe un buton, instalat la îndemî- 
nă, iar dintr-o parte a roților 
se desprinde un „păianjen" me
talic. Acesta, la umezeală, își 
întinde „tentaculele" sub roți, 
iar în contact cu mediul uscat 
și le retrage.

e „SLIMLINE". Socleta- 
tea britanică „ARC Concrete" a 
pus în fabricație conducte rezis
tente de beton armat cu fibre 
de sticlă pentru sistemele de ca
nalizare și transportul apei la 
suprafață. Compoziția acestor 
conducte, denumite „Slimline", 
este de 99-la sută beton de înal
tă rezistență și 1 la sută fibre 
de sticlă, ceea ce le face imune 
la mediul alcalin. înlocuirea ar
măturilor de oțel cu fibre de sti
clă nu scade rezistența conduc
telor și nu duce la creșterea

prețului de cost. în plus, se ob
ține o scădere cu 35—50 la sută 
a greutății conductelor și o îm
bunătățire considerabilă a con
dițiilor de îmbinare ă acestora.

® BIBERONUL CON
TESTAT. Experți medicali a- 
fricani, reuniți în capitala Nige
riei la un seminar asupra pro
blemelor nutriției copiilor, și-au 
exprimat îngrijorarea față de e- 
fectele nocive ale răspîndirii 
practicii de a alimenta sugarii 
cu biberonul. Ei au recomandat 
mamelor africane să revină la 
alăptarea naturală, menționînd 
în acest sens o serie de avan
taje, între care : reducerea in
cidenței bolilor infecțioase la 
copiii mici, garanția unei dez
voltări fizice mal bune a aces
tora, ca și dezvățarea copiilor 
de a-și suge degetul.
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Sesiunea Adunării Generale 
a O.N. U.
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NAȚIUNILE UNITE — De la tri
misul special : Odată cu apropierea 
datei-limită de 13 octombrie stabilite 
pentru încheierea dezbaterilor gene
rale, ritmul lucrărilor actualei sesiuni 
a O.N.U. devine tot mai alert.

Reprezentantul permanent al Re
publicii Panama, Jorge Illueca, a ex
primat satisfacția țării sale pentru 
încheierea noului tratat cu privire la 
Canalul Panama, care, a spus el, 
pune capăt unei enclave coloniale și 
a adresat mulțumiri pentru sprijinul 
acordat cauzei poporului panamez de 
națiunile latino-americane, de cele
lalte națiuni ale lumii.

Africa constituie singurul conti
nent unde mai există încă, pe zone 
întinse, dominația colonială, a de
clarat reprezentantul permanent al 
Republicii Guineea, Moussa Sanguia- 
na Camara, subliniind necesitatea ca 
popoarele libere ale continentului, 
toate popoarele prietene africani
lor să-și intensifice acțiunile pen
tru a se pune capăt acestei ano
malii. Ocupindu-se în continuare de 
imperativul făuririi noii ordini eco- 

' nomice, vorbitorul a criticat atitudi
nea expusă în cursul „dialogului 
Nord-Sud“ de anumite state indus
trializate, care ar dori să-și păstreze 
pozițiile privilegiate în ' detrimentul 
țărilor în curs de dezvoltare.

Referitor la aceeași problemă a noii 
ordini, ministrul de stat pentru afa
ceri externe al Iordaniei, Hassan 
Ibrahim, a arătat că nu există un 
drum neted care să ducă la înfăp
tuirea acestui obiectiv, dar, în mod 
cert, un dialog larg, cu adevărat egal 
in drepturi, va permite degajarea 
unor soluții bazate pe înțelepciune 
si creativitate. Totodată, vorbitorul 
a criticat stabilirea de noi așezări 
israeliene .în teritoriile ocupate și a 
sprijinit reluarea Ia o dată cit mai 
apropiată a Conferinței de la Gene
va. la care să participe o delegație 
arabă unificată, incluzînd si repre
zentanții palestineni.

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

ge Macovescu, șeful delegației româ
ne la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., a avut o întilnire cu Ab

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 

de stat american, Cyrus Vance, a 
avut, la New York, o nouă întreve
dere cu ministrul de externe egip
tean, Ismail Fahmi.

Un purtător de cuvint al Depar
tamentului de Stat a declarat că în- 
tilnirea a constituit „un nou pas îna
inte" pe calea realizării unui acord 
vizînd reconvocarea Conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat. El a precizat că Cyrus 
Vance l-a informat, cu acest prilej, 
pe interlocutorul său egiptean asu

AFRICA AUSTRALĂ
Contacte diplomatice 
în problema Namibiei

Organizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a 
acceptat să participe la cea de-a 
doua reuniune a reprezentanților di
plomatici a cinci state occidentale 
membre ale Consiliului de Securi
tate, destinată examinării posibilită
ților de reglementare negociată a 
problemei namibiene, a anunțat, la 
Lusaka, Moses Garneb, secretar al 
S.W.A.P.O.

Succese ale forțelor patriotice 
din Zimbabwe

Forțele de eliberare aparținînd 
Uniunii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) care acționează in cadrul 
Armatei Populare Zimbabwe 
(Z.I.P.A.) au organizat ample acțiuni 
de luptă împotriva trupelor regimului 
rasist de la Salisbury în perioada iu- 
lie-septembrie. După cum informează 
un buletin de front al Z.A.N.U.. pu
blicat la Lusaka, bilanțul operațiu

Dezbaterile de politică generală de la reuniunea general-europeană reliefează

NECESITATEA UNOR EFORTURI SPORITE 
PENTRU EDIFICAREA UNEI REALE SECURITĂȚI
în cadrul dezbaterii de politică ge

nerală, cu care a debutat reuniunea 
de la Belgrad, reprezentanții statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa au 
expus pozițiile țărilor lor cu privire 
la rezultatele înregistrate în cei doi 
ani ce au. trecut de la istorica întîl- 
nire la nivel înalt de la Helsinki și 
la căile si măsurile ce se impun pen
tru îndeplinirea integrală a prevede
rilor Actului final.

Cuvintările respective au conturat 
un tablou al evoluțiilor ce au avut 
loc în acest răstimp în Europa, ta
blou cu lumini, dar si cu numeroase 
umbre. Este adevărat că în Europa 
domnește pacea, dar aceasta este „o 
pace armată", au observat un sir de 
participanta Ca un laitmotiv a reve
nit în cuvîntărl exprimarea îngrijoră
rii popoarelor europene pentru fap
tul că pe continentul nostru se află 
concentrate cele mai mari forte ar
mate si mijloace de distrugere în 
masă existente vreodată. S-a arătat, 
de asemenea, că, în domeniile colabo
rării economice si tehnico-științifice, 
cu toate progresele reale înregistrate, 
continuă să persiste un sir de bariere 
Si restricții discriminatorii, ba chiar 
s-au adăugat altele noi. La fel, în ce 
privește capitolul colaborării cultura
le si al problemelor realmente uma
nitare, largi posibilități au rămas ne
valorificate. în spectrul acestor a- 
nrecieri asupra drumului parcurs 
s-a impus, totuși, o notă de anumit 
optimism, decurgînd nu atît din am
ploarea pașilor efectivi întreprinși pe 
linia traducerii în viată a angajamen
telor de Ia Helsinki, cit de convinge
rea că acest început de cooperare 
multilaterală — oricît de modest ar 
fi _ este de bun augur pentru noile 
eforturi ce le necesită marea operă 
de transformare a securității europe
ne dintr-un obiectiv abstract într-o 
stare de fapt. 

dallah Kamil, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Djibouti. Cu 
acest prilej s-a exprimat hotărîrea 
de a se stabili și dezvolta relații prie
tenești între cele două țări. Ministrul 
djiboutian a dat o înaltă apreciere 
politicii românești de promovare 
fermă a orinciDiilor independentei si 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, ară tind că 
și guvernul țării sale sprijină 
aceste principii.

Cu prilejul întîlniril ministrului 
român cu ministrul afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Bohuslav 
Chnoupek, s-a exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea largă a raportu
rilor dintre cele două țări, relevin- 
du-se contribuția hotărîtoare adusă 
in această privință de intîlnirile 
și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
și s-a reafirmat hotărîrea de a se 
acționa in continuare pentru aplica
rea deplină în viață a celor con
venite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt. Cei doi miniștri au abordat, 
de asemenea, o serie de probleme 
internaționale aflate în atenția ac
tualei sesiuni.

Ministrul român s-a întîlnit, de a- 
semenea, cu miniștrii afacerilor ex
terne ai Nigeriei — Joseph Garba, și 
statului Burundi — Albert Mugan- 
ga. S-au evocat rezultatele pozitive 
ale vizitei recente a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Nigeria și s-a 
evidențiat voința de lărgire pe mai 
departe a relațiilor româno-nige- 
riene și, respectiv, româno-burun- 
deze. Au fost abordate, totodată, 
probleme legate de necesitatea in
stituirii noii ordini economice inter
naționale.

în ultima zi a șederii sale la New 
York, ministrul român s-a initilnit 
cu secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cu care a avut un schimb 
de păreri privind desfășurarea lucră
rilor de pînă acum ale sesiunii Adu
nării Generale. Kurt Waldheim a re
afirmat înalta apreciere față de acti
vitatea vastă desfășurată pe plan 
internațional de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în slujba păcii și înțele
gerii mondiale, față de contribuția 
României la ridicarea prestigiului 
Națiunilor Unite și al altor organi
zații internaționale.

pra conținutului „Documentului de 
lucru" americano-israelian realizat la 
5 octombrie.

într-o declarație făcută ziarului 
„Al Baas", la plecarea sa de la New 
York, Abdel Halim Khaddam, vice
premier și ministru al afacerilor ex
terne al Siriei, și-a exprimat speran
ța că actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va adopta noi rezo
luții și recomandări în favoarea cau
zei arabe.

nilor întreprinse în perioada amin
tită se ridică la 598 soldați rhodesieni 
morți și alți 1 000 răniți, două elicop
tere și un avion doborite.

Cea mai importantă luptă s-a dat 
Ia Lupani, localitate situată în nord- 
vestul Rhodesiei, unde au fost uciși 
32 soldați ai regimului rhodesian.

Noi manifestări de protest 
la Soweto

JOHANNESBURG. Peste 500 pro
fesori și învățători din orașul Soweto 
au demisionat sau au fost concediați 
în ultimele săptămîni — informează 
agenția France Presse, citind un co
municat al Departamentului educației 
bantu din Africa de Sud.

Secretarul Comitetului de acțiune 
al cadrelor didactice din oraș, Fan- 
yana Mazibuko, a declarat că demi
siile reprezintă in fapt exprimarea 
unei atitudini de protest față de 
menținerea practicilor discriminato
rii in învățămintul din Africa de 
Sud.

Profund atașată acestei mari cau
ze, România a prezentat in fața reu
niunii un program concret de acțiune, 
incluzind măsuri practice in toate 
domeniile, in mod deosebit privind 
necesitatea abordării frontale a pro
blemelor de ordin militar, prin exa
minarea unor măsuri practice, pe 
linia dezangajării militare și dezar
mării pe continent.

De altfel, nu a fost Intervenție care 
să nu evidențieze cerința ca destinde
rea politică să dobindească o bază 
trainică prin destindere militară. In 

De la trimisul nostru la Belgrad

ceea ce privește modul în care să 
se ajungă la destindere militară, dez
baterile generale au relevat însă mari 
deosebiri de vederi. S-a vădit că unii 
dintre participanți văd realizarea 
securității în menținerea unui echili
bru al înarmărilor, alții, ca șeful 
delegației S.U.A., în menținerea 
blocurilor militare.

O serie de vorbitori au idealizat 
însemnătatea asa-numitelor „măsuri 
de creștere a încrederii și întărire 
a stabilității pe continent", prevăzute 
în Actul final — notificarea marilor 
manevre militare și invitarea de ob
servatori la asemenea acțiuni — deși 
asemenea măsuri, care, desigur, pot 
exercita un oarecare rol pozitiv, sint 
cu totul insuficiente în condițiile ac
celerării cursei înarmărilor. Pe bună 
dreptate s-a pus întrebarea : în ce 
măsură ar putea fi mai „liniștite" 
popoarele știind cind și unde au loc 
manevre, cît timp ele, concomitent, 
știu că arsenalele nu s-au redus, ci 
s-au mărit și se perfecționează con
tinuu ?

In ceea ce privește cooperarea eco

Conferința pentru securitate și cooperare 
in Europa

BELGRAD 7 (Agerpres). — în ca
pitala Iugoslaviei continuă lucrările 
reuniunii reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa.

Luînd cuvîptul in ședința plenară 
a reuniunii, reprezentantul sovietic a 
relevat că perioada care s-a scurs 
de la Conferința de la Helsinki a 
demonstrat cît de constructive au fost 
rezultatele ei. în același timp, el a 
subliniat necesitatea vitală a tradu
cerii in viată a prevederilor cuprin
se in Actul final. Pacea în Europa 
a devenit mai stabilă, iar legăturile 
multilaterale dintre state — mai am
ple si mai bogate. Delegația sovie
tică — a spus el — ar dori să sub
linieze importanța menținerii atmos
ferei favorabile în relațiile intersta
tale. o condiție necesară a însănă
toșirii situației internaționale fiind e- 
liberarea sferei luptei ideologice de 
urmările „războiului psihologic".

Reprezentantul sovietic a relevat, 
de asemenea, necesitatea adoptării 
unor măsuri de dezarmare si a a- 
rătat că la succesul reuniunii ar con
tribui desfășurarea ei într-un spirit 
constructiv, de cooperare si înțele
gere reciprocă, fără prejudicierea e- 
chilibrului politic al înțelegerilor de 
la Helsinki. Vorbitorul s-a pronun
țat împotriva unei „corectări" sau a 
unei revizuiri a Actului final. Se în
țelege — a adăugat el — că nici nu 
poate fi vorba despre vreo „corec
tare" sau o revizuire a Actului fi
nal. indiferent sub ce motiv s-ar face 
acest lucru.

în cuvin tul său. șeful delegației 
S.U.A. a subliniat că sarcina Confe
rinței de la Belgrad este asigurarea 
securității și promovarea colaborării 
în Europa si a adăugat că această 
reuniune reprezintă un pas înainte 
spre atingerea acestui tel. El a pre
cizat că reuniunea de la Belgrad este 
expresia si rezultatul unei îmbună
tățiri a relațiilor Est-Vest. relevînd 
că aplicarea Actului final de la Hel
sinki trebuie să fie analizată fără 
polemici si in detaliu. Totuși, repre
zentantul S.U.A. a considerat oportun 
să-și expună părerea cum ar trebui 
respectate drepturile omului. îndeo
sebi în alte state.

Reprezențantul Marii Britanii a a- 
rătat că reuniunea de la Belgrad este 
o problemă care privește nu numai 
Estul si Vestul. El a precizat că ță
rile neutre si nealiniate au iucat un 
rol vital si foarte important la Ge
neva. Helsinki si la reuniunea pre
gătitoare de la Belgrad. Marea Bri- 
tanie — a spus el — consideră ne
cesară aplicarea consensului in cadrul 
consultărilor, ca o expresie a suve
ranității si egalității in drepturi a 
tuturor statelor participante si si-a 
exprimat încrederea că reuniunea de 
la Belgrad va contribui la crearea 
unei atmosfere internaționale mai 
bune si mai sănătoase pentru solu
tionarea tuturor problemelor si con
solidarea securității si cooperării.

în intervenția sa. șeful delegației 
Canadei a arătat că in perioada din
tre Helsinki si Belgrad s-au făcut 
progrese in Înfăptuirea Actului fi
nal. semnat în capitala Finlandei, 
care reprezintă o entitate bine echi
librată. Cu toate acestea, a adăugat 
el. guvernul canadian consideră că 
toate părțile semnatare ale acestui 
document trebuie să-l aplice in mod 
egal, relevînd. în context, că. în ciu
da faptului că șefii de stat si guvern

Ședința■ ■ 
a Comisiei mixte 

chino-sovietice
Convenirea asupra unor 

acțiuni pentru anii 
1977—1978

PEKIN 7 (Agerpres). — între 27 
Iulie si 6 octombrie a avut loc cea 
de-a 20-a ședință a Comisiei mixte 
chino-sovietice pentru navigația ne 
fluviile de frontieră — Amur și Us
suri. Părțile au discutat probleme 
specifice si au convenit asupra unor 
acțiuni prevăzute a se realiza in oe- 
rioada 1977—1978. Cea de-a 21-a î,n- 
tilnire ă comisiei va avea loc în 
Uniunea Sovietică.

nomică și tehnico-științlfică, repre
zentanții unui șir de state s-au de
clarat pentru examinarea acțiunilor 
ce se impun pentru a se ajunge la 
eliberarea relațiilor economice de ob
stacolele care mai persistă, pentru ge
neralizarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate, luindu-se in considerație 
interesele țărilor mai puțin dezvolta
te, pentru . examinarea proiectelor 
privind înfăptuirea unor acțiuni de 
cooperare la scara Întregului conti
nent.

în ce privește cooperare* in do

meniul culturii, lnvătămîntului si in 
probleme umanitare, din partea unor 
delegații s-a manifestat tendința de 
a nesocoti caracterul unitar al Actu
lui final, de a rupe din context u- 
nele prevederi ale sale, ounindu-se 
accentul doar pe anumite prevederi 
din capitolul respectiv al Actului fi
nal — ceea ce. evident, nu poate duce 
decît la denaturarea conținutului do
cumentului.

Conceptul românesc despre uma
nism. așa cum a fost definit 
de partidul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. are în vede
re un umanism nou, revoluționar, 
abordarea unor probleme umanitare 
reale ale continentului, cum sint cele 
care se referă la condițiile de viată 
si de muncă ale maselor muncitoa
re. la soarta a milioane de oameni, 
victime ale șomajului, a milioane de 
peregrini pe drumurile deznădejdii. 
De altfel, imperativul soluționării u- 
nor asemenea probleme. în cel mai 
înalt grad umanitar, a fost relevat 
în numeroase cuvîntări. inclusiv ale 
reprezentanților unor state occiden

care au semnat documentul acordă o 
mare importantă progreselor realiza
te in rezolvarea problemei secu
rității. rezultatele obținute in acest 
domeniu sint. totuși, modeste, in 
comparație cu speranțele conținute în 
Actul final. El s-a pronunțat pentru 
realizarea unei mai bune înțelegeri 
între toate statele participante in 
problemele economice.

Conducătorul delegației poloneze a 
subliniat legătura indisolubilă dintre 
securitatea Poloniei si securitatea în
tregii Europe si s-a pronunțat împo
triva divizării Europei in grupări po
litice și militare ostile. Vorbito
rul a menționat că Actul final con
ține toate elementele necesare asi
gurării unei păci trainice si colabo
rării in condițiile respectării si apli
cării sale depline, si nu selective.

Apreciind rezultatele pozitive ob
ținute in perioada ce a trecut de la 
semnarea Actului final, șeful dele
gației Ungariei a exprimat opinia că 
in diferite domenii progresele pe ca
lea întăririi securității și cooperării 
ar fi putut fi mult mai rapide. A- 
bordind pe larg problematica dezar
mării, vorbitorul și-a exprimat în
grijorarea in legătură cu „apariția 
unor noi indicii ale intensificării 
cursei înarmărilor", adăugind că în
crederea între state poate fi promo
vată numai prin adoptarea unor mă
suri hotărîte în sfera, dezarmării, în 
special a dezarmării nucleare.

în cuvintul său, reprezentantul Re
publicii Democrate Germane a evi
dențiat faptul că la reuniunea de la 
Belgrad participă, alături de celelalte 
țări, și cele două state germane, ca 
state suverane și independente, ceea 
ce constituie o reflectare a realității 
noi de pe continent. El a subliniat 
că R.D. Germană se pronunță cu 
hotărîre pentru întărirea destinderii 
și subliniază necesitatea ca destinde
rea politică să se extindă și asupra 
altor zone geografice, inclusiv re
giunea mediteraneană.

Reprezentantul Maltei a subliniat 
în cuvintul său că securitatea in 
Europa nu poate fi separată de secu
ritatea în zona Mării Mediterane. Se 
impune — a subliniat el — ca bazi
nul Mării Mediterane să fie părăsit 
de forțele militare străine de această 
zonă, iar țărmul și fundul Mediterar 
nei să fie complet demilitarizate, 
interzieîndu-se, totodată, poluarea 
mediului înconjurător al acestei re
giuni.

Reprezentantul Principatului Mo
naco a consacrat cea mai mare parte 
a cuvîntării sale colaborării în zona 
Mării Mediterane. mai ales in do
meniul protecției acestei mări îm
potriva poluării, amintindu-se efor
turile tării sale în vederea dezvol
tării colaborării științifice între sta
tele riverane.

In cadrul dezbaterilor au mai luat 
cuvintul. pentru a prezenta poziția 
guvernelor respective in problemele 
securității și cooperării în Europa, 
reprezentanții Vaticanului, Belgiei, 
Italiei, Ciprului, Danemarcei și Ir
landei.

Vineri s-au încheiat dezbaterile 
generale, urmind ca in continuare, 
în ședințele plenare si in comisiile 
de lucru, să fie examinate căile si 
modalitățile concrete menite să sti
muleze transpunerea in viată a pre
vederilor incorporate în Actul final 
al Conferinței general-europene.

Plenara C. C. 
al P. C. Francez

PARIS 7 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Fran
cez, in cadrul căreia secretarul ge
neral al P.C.F., Georges Marchais, a 
prezentat un raport despre situația 
politică si sarcinile partidului dună 
întreruperea temporară a convorbiri
lor dintre cele trei partide ale stin- 
gii din Franța. A fost adoptată o 
rezoluție care reafirmă hotărirea 
P.C.F. de a acționa cu fermitate pen
tru menținerea alianței forțelor, de 
stingă.-avind la bază programul co
mun menit să asigure realizarea 
unor prefaceri democratice, reale și 
profunde.

tale. A produs o puternică emoție în 
acest sens cuvintarea reprezentantu
lui Portugaliei. Joao Lima, membru 
al guvernului portughez, secretar de 
stat pentru problemele emigrării in 
Ministerul Afacerilor Externe, de
semnat special in această calitate ca 
șef al delegației portugheze. Pentru 
Portugalia, care numără două mili
oane de muncitori emigranti în Eu
ropa — a spus el — aceste Proble
me capătă o deosebită importantă si 
ele trebuie sâ-si găsească rezolvarea 
prin conlucrarea tuturor statelor — 
atît a țărilor de origine ale emi- 
grantilor. cit si a celor care fglosesc 
mina de lucru străină. O oozitre care 
confirmă ne deplin justețea ideilor 
cu privire la adevăratul umanism, a- 
■firmate pentru prima oară la Helsinki 
de tovarășul Nicolae Ceausescu.

...Aici, la Belgrad, a fost adesea e- 
vocat in aceste zile „spiritul de la 
Helsinki", acel spirit de conlucrare 
care a oermis încheierea cu succes 
a primei conferințe general-europe
ne din istoria continentului. Flacăra 
■aprinsă in august 1975 la Helsinki — 
arăta unul dintre vorbitori — va 
trebui să ghideze si lucrările actua
lei reuniuni. Actul final ofe-ră acel 
cadru propice pentru o abordare con
structivă. fără polemici sterile, a 
problemelor întăririi cursului sure 
destindere, dezvoltării colaborării, a- 
siguirării unei securități reale si trai
nice pe continent. Numai dacă toa
te statele participante vor acționa în 
acest sens, reuniunea de la Belgrad 
îsi va îndeplini misiunea, va răspun
de așteptărilor popoarelor, aspirații
lor lor îndreptățite ca orizontul eu
ropean să fie mai senin, luminat de 
«oarele generos al înțelegerii si 
colaborării.

Dumitru ȚINU

Convorbiri 
româno-iugoslave 
BELGRAD 7 (Agerpres). — Tova

rășul Ștefan Andrei, membru supleant 
al ’ Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. aflat într-o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, la invita
ția Prezidiului C.C. al U.C.I.. a avut 
la 8 octombrie o întrevedere cu to
varășul Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării in con
tinuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre cele două țări socialiste vecine 
și prietene, in spiritul înțelegerilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

La întrevedere au participat tova
rășii Aleksandar Grlicikov. secretar 
în Comitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. și Virgil Cazacu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ambasadorul 
român in Iugoslavia.

★
în ziua de 7 octombrie, tovarășul 

Ștefan Andrei a avut convorbiri cu 
tovarășul Aleksandar Grlicikov. in 
cadrul cărora s-a efectuat un schimb 
de informații despre activitatea de 
construcție socialistă din Republica 
Socialistă România si R.S.F. Iugosla
via si un schimb de păreri cu privi
re la unele probleme ale vieții in
ternaționale. ale mișcării comuniste 
si muncitorești Internationale.

LONDRA

întrevedere a 
reprezentantului P.C.R.

LONDRA 7 (Agerpres). — La 7 oc
tombrie, tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care â participat, din partea Partidu
lui Comunist Român, ca invitat la cea 
de-a 76-a Conferință anuală a Parti
dului Laburist din Marea Britanie. 
s-a întîlnit cu John Parkinson, pre
ședintele Partidului Cooperatist din 
Marea Britanie. Cu acest prilej, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescit, 
secretar genera! al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis pre
ședintelui Partidului Cooperatist un 
cordial si prietenesc salut. Mulțu
mind, John Parkinson a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, fericire 
personală si noi succese în muncă.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale activității mișcării 
cooperatiste din cele două țări, po
sibilitățile de cooperare dintre aces
tea in diferite domenii. La întilnire 
au participat membri ai conducerii 
Partidului Cooperatist, precum și 
ambasadorul României Ia Londra, 
Pretor Popa.

agențiile de presă transmit:
Sosirea delegației U.T.C. 

la Moscova. Vineri seara 3 so' 
sit la Moscova, pentru a participa la 
ntilnirea prietenească dintre repre
zentanți ai tineretului român și ai 
tineretului sovietic, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din Republica 
Socialistă România. Din delegație fac 
parte tovarășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. Nicu 
Ceaușescu și Radu Enache, membri 
ai Biroului C.C. al U.T.C., secretari 
ai C.C. al U.T.C.. tineri muncitori, 
țărani, elevi și studenți din toate 
județele țării. lua sosire, pe aeropor
tul Șeremetievo. delegația a fost în- 
timpinată de tovarășul Boris Pas
tuhov. prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist-Le- 
ninist (U.T.C.L.), Vladimir Grigoriev, 
secretar al C.C. al U.T.C.L.. de mem
bri ai C.C. al U.T.C.L.. activiști ai 
Comsomolului, precum și de tineri 
din capitala sovietică. Au fost pre- 
zenți ambasadorul României. Gheor- 
ghe Badrus. membri ai ambasadei, 

înscriindu-se în cadrul bogatelor tra
diții de strînsă prietenie și colaborare 
rodnică dintre partidele, popoarele 
și țările noastre, această manifes
tare, ce se va desfășura în urmă
toarele zile în Uniunea Sovietică, 
după ce anul trecut a avut loc o în- 

* tîlnire similară in țara noastră, este 
concepută ca un larg schimb de ex
periență privind activitatea și preo
cupările organizațiilor de tineret din 
cele două state vecine și prietene.

Plenară. ®_a *ncne'atcea de-a 
treia plenară a Conducerii Partidului 
Socialist Unit din Berlinul occiden
tal. Președintele partidului, Gerhard 
Danelius, a prezentat un raport des
pre situația economică și socială din 
Berlinul occidental, cerind intensifi
carea luptei împotriva aruncării po
verii crizei economice pe umerii oa
menilor muncii, pentru crearea de 
noi locuri de muncă si menținerea 
celor existente.

Centenarul Iqbal. Zilele tre- 
cute, la Islamabad a avut loc o reu
niune a Comitetului național pentru 
sărbătorirea centenarului nașterii 
marelui poet si filozof pakistanez 
Muhammad Iqbal (1877—1938). Co
mitetul a aprobat programul mani
festărilor ce vor avea loc cu acest

Încheierea conferinței anuale 

a Partidului Laburist britanic
LONDRA 7 (Agerpres). — La 

Brighton s-au Încheiat vineri lucră
rile celei de-a 76-a conferințe anuale 
a Partidului Laburist, de guvernă- 
mint, din Marea Britanie, pe agenda 
dezbaterilor fiind înscrise probleme 
referitoare la situația economică, so
cială si politică a tării.

în cadrul dezbaterilor s-a eviden
țiat că. deși s-au făcut progrese in 
lupta împotriva inflației si există 
perspective economice mai bune. în
deosebi „datorită petrolului din Ma
rea Nordului", totuși „economia tării 
se menține fragilă" si „mai sint ne
cesare sacrificii". Vorbitorii din 
partea grupării de stingă laburiste 
si purtătorii de cuvînt ai sindicate
lor au relevat „necesitatea, unei re
lansări generalizate, pentru a se 
pune o frînă In calea creșterii șo
majului". Ultimele cifre citate de 
agenția Reuter indică, in acest sens,

Sesiunea extraordinară a Sovietului Suprem

ADOPTAREA NOII CONSTITUȚII A O.R.S.S.
• Cuvintul de încheiere a sesiunii rostit de tovarășul 

L. Brejnev • 7 octombrie — Ziua Constituției U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 

octombrie, la Moscova au luat sfir- 
șit lucrările sesiunii extraordinare a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. La șe
dința de închidere a celor două ca
mere ale Sovietului Suprem, Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., preșe
dintele Comisiei redacționale pentru 
pregătirea textului definitiv al pro
iectului de Constituție, a prezentat 
bilanțul activității acestei comisii. Ei 
a arătat că cei 92 de deputați care 
au luat cuvintul la dezbaterea oroiOT- 
tului de Constituție a U.R.S.S. s-au 
pronunțat pentru adoptarea acesteia. 
Comisia de redactare a ajuns la con
cluzia că majoritatea amendamente
lor si completărilor făcute de mai 
multi deoutati pot fi luate în con
siderare. x

în continuare, Sovietul Suprem a 
votat în unanimitate declarația cu 
privire la adoptarea și proclamarea 
noii Constituții a U.R.S.S. A fost a- 
doptată, de asemenea, legea privind 
punerea în aplicare a Constituției.

Vasili Kuznețov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
a fost ales prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, iar 
B. E. Sarkisov, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S.

R. P. D. COREEANĂ

Miting cu prilejul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale a Kampuchiei Democrate

PHENIAN 7 (Agerpres). — Cu oca
zia vizitei oficiale în R.P.D. Coreea
nă a delegației de partid si guver
namentale a Kampuchiei Democrate 
conduse de Pol Pot. secretar al C.C. 
al P.C. din Kampuchia. prim-mlnis- 
tru al guvernului Kampuchiei Demo
crate. la Phenian a avut loc un mi
ting. transmite agenția A.C.T.C.

Luînd cuvintul. Kim Ir Sen. secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea; președintele 
R.P.D. Coreene, a subliniat că ade
ziunea partidelor comuniste si mun
citorești fata de independentă este 
o garanție decisivă pentru unitatea 
si coeziunea mișcării comuniste in
ternaționale.

Evocând lupta ponorului coreean 
pentru reimificarea pașnică a patriei. 
Kim Ir Sen a subliniat că S.U.A. tre
buie să renunțe la politica celor „două 
Corei" si să-si retragă toate trupele 
Si armele nucleare din Coreea de Sud 
cît mai curind. în conformitate cu 
propriile lor angajamente. El a arătat 
că. dacă trupele S.U.A. sint retrase 

prilej în Pakistan șl care cuprind, 
între altele, organizarea unei confe
rințe internaționale la Lahore în 
ziua de 2 decembrie cu participarea 
a 200 oameni de litere din dife
rite țări.

Președintele Partidului 
Comunist din Austria, Franz 
Muhri. a respins. în numele parti
dului său. noul „pachet" de măsuri 
propus de guvern pentru combaterea 
crizei economice. El a prezentat con
cepția partidului său în legătură cu 
măsurile ce trebuie luate pentru so
luționarea crizei.

în orașul Maturin — capitala 
statului venezuelean Monagas — 
au fost deschise expozițiile de 
fotografii „Aspecte din Româ
nia" și „Lupta poporului român 
pentru independentă și unitate 
națională oglindită în artele 
plastice". De asemenea, au fost 
prezentate filmele documentare 
„România — tara mea", „Comori 
turistice din România", „Ritmuri 
românești" și „Carpatii româ
nești — farmec și mister".

Prelungirea crizei de gu
vern în Olanda. Negocierile din
tre Partidul Muncii din Olanda, 
Partidul Popular Catolic și Demo
crații ’66 cu privire la formarea unui 
nou guvern au eșuat — s-a anunțat 
oficial la Haga. Cele două persona
lități politice însărcinate de regina 
Iuliana cu o misiune de informare, 
primul ministru al guvernului demi- 
sionar. (Joop den Uyi (Partidul Mun
cii), și Gerard Veringa (popular 
catolic), au renunțat la proiectul lor 
de a proceda la o nouă întilnire cu 
reprezentanții celor trei partide cu 
care au negociat, fără nici un rezul
tat, repartizare^ celor 16 portofolii 
ministeriale.

La o manifestație de p»- 
test împotriva fascismului 
și violenței, organizată în orașul ita
lian Florența, au participat pește 
10 000 de persoane. Această acțiune, 

existenta in Marea Britanie a 1,6 
milioane de persoane fără loc de 
muncă.

Pe de altă parte, participantii la 
conferință s-au pronunțat din nou, 
ca si cu alte prilejuri, pentru abo
lirea Camerei Lorzilor a parlamen
tului britanic.

Pe planul politicii externe, confe
rința a cerut guvernului laburist să 
acorde sprijin moral si material pa- 
triotilor ce luptă împotriva guvernu
lui rasist minoritar din Rhodesia, 
condus de Ian Smith. în ceea ce pri
vește Piața comună, s-a hotărît ca 
în viitoarele săptămîni un grup de 
lucru din partea guvernului si a Co
mitetului Executiv Național al Parti
dului Laburist să elaboreze o listă 
■ „reformelor fundamentale" cerute 
de Marea Britanie pentru a fi in
troduse în Piața comună.

Armene, a fost ales vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem.

In cuvintul de încheiere rostit de 
Leonid Brejnev la sesiune se subli
niază că noua lege fundamentală, 
adoptată de Sovietul Suprem, con
sfințește din punct de vedere consti
tutional noul hotar istoric al înain
tării Uniunii Sovietice spre comu
nism — construirea societății socia
liste dezvoltate. Avînd în vedere im
portanta politică a adoptării noii 
Constituții a U.R.S.S.. vorbitorul a 
propus ca ziua de 7 octombrie să fie 
proclamată drept Zi a Constituției 
U.R.S.S. — sărbătoare a întregului 
popor.

După ce s-a referit la măsurile 
concrete care vor trebui luate pentrU 
elaborarea unor acte legislative care 
rezultă din textul noii Constituții, 
precum si din propunerile făcute în 
cursul dezbaterii publice a proiectu
lui legii fundamentale, vorbitorul a 
subliniat că fiecare din prevederile 
Constituției trebuie să intre în prac
tica de zi cu zi a tuturor organelor 
de stat, a tuturor cetățenilor sovie
tici.

în încheiere. Leonid Brejnev a 
subliniat că intrarea in vigoare a 
noii Constituții înseamnă creșterea 
si mai mare a răspunderii P.C.U.S. 
— forța conducătoare si călăuzitoare 
a societății sovietice.

din Coreea de Sud. R.P.D. Coreeană 
este gata să facă aranjamente cu 
partea americană pentru îndepărta
rea pericolului unui nou război si 
pentru garantarea unei păci de du
rată în Coreea. ,

Pol Pot'a arătat în cuvintul său că 
poporul kampuchian dorește să con
struiască socialismul în conformitate 
cu linia pe care si-a ales-o în mod 1 
independent. Kampuchia Democrată, 
a subliniat el. va menține politica sa 
de independentă, pace si nealiniere 
si nu se va alătura niciodată nici unei ; 
alianțe, federații sau asociații regio- i 
nale. interzicând cu hotărâre prezenta ’ 
bazelor militare străine si a trupelor '< 
străine pe teritoriul său. Poporul 
kampuchian 6e va situa cu hotărîre 
de partea popoarelor revoluționare 
pentru a aduce o contribuție la cauza 
revoluției, eliberării naționale, apără
rii independentei, suveranității, inte
grității teritoriale si dreptului la au
todeterminare al tuturor popoarelor 
lumii.

care a avut loc paralel cu o Încetare 
generală a lucrului în întreaga pro
vincie Florența, a fost organizată de 
sindicate.

Șomajul în Japonia. Potrl‘ 
vit unei statisțici publicate vineri de 
biroul de statistică de pe lîngă ca
binetul primului ministru al Japo
niei, rata șomajului în această țară 
a crescut în luna august cu 2,11 la 
sută —X cel mai înalt nivel înregis
trat din august 1959 pînă în prezent. 
In august erau înregistrați 1 060 000 
șomeri — cu 10 000 mai mulți decît 
în luna precedentă și cu 30 000 mai 
mulți decît în august anul trecut.

Primire. Președintele Franței,
Valery Giscard D’Estaing. l-a primit, 
vineri, pe ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Chineze, 
Huan Hua. care efectuează o vizită 
in Franța, la invitația guvernului a- 
cestei țări. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de vederi asupra pro
blemelor internaționale de interes co
mun și asupra problemelor bilaterala

Furtuni în Banglade’-i.. 
Un număr de 21 persoane și-au pier
dut viața, iar peste 530 au fost rănite 
în cursul puternicelor furtuni care 
s-au abătut asupra unor districte 
din nordul Republicii Bangladesh. 
Cele mai mari daune au fost sem
nalate in districtul Rangpur, unde 
au fost distruse aproximativ 10 000 
de locuințe.

Importantă captură do 
droguri Directia generală a vă
milor din Columbia a anunțat captu
rarea celei mai mari cantități de 
droguri făcută vreodată în țară și 
una din cele mai importante din 
lume — 432 kilograme cocaină. Des
coperirea a fost făcută la 2 octom
brie, cînd două avioane de patru
lare ale serviciilor vamale au obser
vat un elicopter care aterizase in 
curtea unei ferme din satul Caceres, 
din nordul țării. La bordul acestuia 
au fost găsite 16 cutii metalice închi
se ermetic în care se aflau stupe
fiantele.

Jamaica a obținut un îm- 
ptlimilt de 68 milioane dolari din 
partea Băncii Mondiale, suma ur- 
mînd să servească la finanțarea unui 
program de dezvoltare economică. 
Anterior, Fondul Monetar Interna
țional a acordat Jamaicăi un credit 
în valoare de 74 milioane dolari, 
destinat unor scopuri similare.

Producția mondială de 
OrSZ Luînd 03 baza de estimare 
condițiile climatice favorabile din 
acest an, Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) anticipează că în acest 
an producția mondială de orez va 
atinge cifra record de 351 milioane 
tone. Dacă se va confirma, totalul va 
depăși cu 2.2 la sută producția rea
lizată în 1976 (343 milioane tone),
precum și recordul anterior (348 mi
lioane tone, realizat în 1975).

Populația Australiei se ci" 
frează la 14 035 000 locuitori, a anun
țat Oficiul de statistică de la Can
berra. în primul trimestru al acestui 
an, populația țării a sporit cu 44 700 
de persoane.
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