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FIECARE CLIPA, FIECARE CEAS 
CISTIGATE LA SEMĂNAT 

ECHIVALEAZĂ CU UN PLUS UE RECOLTA
• Este posibil și necesar ca însâmînțârile de toamnă să 
se încheie în această săptămînă • Pentru grăbirea lu
crărilor trebuie organizată munca în două schimburi și în 
schimburi prelungite la eliberarea terenului și executarea 

arăturilor

Ședința 
Comitetului Politic Executiv

în ziua de 11 octombrie 1977 a avut 
Ioc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Programul suplimentar de dezvoltare eco
nomică a României pe perioada 1976— 
1980, întocmit pe baza resurselor sporite, 
apărute ca urmare a eforturilor făcute și 
succeselor obținute de oamenii muncii în 
primii doi ani ai cincinalului, precum și a 
acțiunii inițiate de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, 
de reducere a cheltuielilor materiale ale 
producției și investițiilor — la care au 
participat organele centrale de stat, orga
nele de partid, specialiștii, oamenii muncii
— și care asigură depășirea prevederilor 
planului cincinal pe anii 1976—1980, 
realizarea de noi obiective de producție, 
dezvoltarea mai puternică, decît a prevă
zut Congresul al Xl-lea al partidului, a for
țelor de producție ale țării, a unor ramuri 
ale economiei naționale, cît și creșterea 
mai accentuată a veniturilor celor ce mun
cesc. De asemenea, o parte a creșterilor 
suplimentare ale economiei vor avea la 
bază sporirea mai accentuată a producti
vității muncii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
sînt asigurate toate condițiile materiale — 
baza de materii prime și forța de muncă
— pentru a se obține, prin aplicarea 
acestui program, pe întregul cincinal, o 
producție industrială suplimentară de 
circa 100—130 miliarde lei, precum si o 
producție agricolă superioară prevederi
lor. Majorarea planului de investiții va 
permite ridicarea economică mai rapida 
a unor județe, îmbunătățirea repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, utili
zarea mai deplină a resurselor materiale 
și de muncă ale țării.

Punînd mai puternic în valoare marile 
rezerve de care dispune economia țării 
noastre, programul suplimentar de dez
voltare pe anii 1976—1980 va determina 
o creștere mai mare a venitului național 
—ceea ce va asigura sporirea mai accen
tuată a veniturilor oamenilor muncii, ridi
carea nivelului de trai al întregului popor.

Aprobînd obiectivele Programului supli
mentar de dezvoltare economică pe anii 
1976—1980, Comitetul Politic Executiv 
subliniază că stă în puterea oamenilor 
muncii de a le îndeplini în bune condiții, 
onorîndu-și în mod exemplar angajamen
tele asumate. Aceasta impune ca în cen
trul activității economice să stea perma
nent, în mai mare măsură decît pînă 
acum, realizarea indicatorilor calitativi ai 
planului. Este necesar să se acorde 
o atenție sporită creșterii producției la 
1 000 lei fonduri fixe, valorificării supe
rioare a materiei prime și materialelor, 
bunei folosiri a capacităților de producție 
de care dispunem. Totodată, va trebui ac
ționat mult mai energic pentru aplicarea 
rapidă în producție a progresului tehnic și 
științific și pentru perfecționarea, pe baze 
științifice, a organizării producției și 
muncii.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că organele și organizațiile 
de partid, toți comuniștii, oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, întregul 
nostru popor vor face totul pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite în pro
gramul suplimentar, în vederea înfloririi 
multilaterale a patriei într-un timp mai 
scurt, ridicării ei pe trepte și mai înalte de 
progres și civilizație.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
acesr program să fie supus dezbaterii și

- C. dl P.
adoptării plenarei Comitetului Central al 
partidului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat orientările generale 
cu privire la întocmirea planului cincinal 
de dezvoltare economico-socială a Româ
niei în perioada 1981—1985. Corespunză
tor prevederilor Programului partidului, 
adoptat de Congresul al Xl-lea, documen
tul dezbătut de Comitetul Politic Executiv 
jalonează, pe baza orientărilor și indica
țiilor secretarului general al P.C.R., liniile 
directoare ale dezvoltării României pe 
calea făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării spre comunism.

Obiectivele înscrise pentru perioada 
1981—1985 marchează o nouă etapă, ca
litativ superioară, în înfăptuirea politicii 
de industrializare socialistă și dezvoltare 
a agriculturii, în creșterea și modernizarea 
forțelor de producție pe baza cuceririlor 
revoluției tennico-științifice, a perfecționă
rii tuturor tehnologiilor de fabricație — 
condiție esențială a progresului continuu, 
economic și social, al țării, a mersului 
înainte al societății, a ridicării nivelului de 
bunăstare și civilizație al întregului popor. 
Puternicul dinamism ce va caracteriza 
dezvoltarea economică în următoarea 
etapă va crea condiții creșterii mai sub
stanțiale a produsului social și venitului 
național, ceea ce va permite apropierea 
României de nivelul statelor avansate eco
nomic.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
orientările generale pentru întocmirea pla
nului cincinal 1981—1985 de dezvoltare 
economico-socială a României să fie su
puse spre dezbatere și aprobare plenarei 
Comitetului Central, Conferinței Naționale 
și apoi, sub formă de directive, Congre
sului al Xll-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție programul de trecere treptată la re
ducerea duratei săptămînii de lucru la 44 
de ore și măsurile ce se impun în acest 
scop. Introducerea și generalizarea redu
cerii duratei săptămînii de lucru se va 
înscrie ca o etapă importantă în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului de ridicare a nivelului de trai 
al populației. începînd din 1978 se va 
trece la prima etapă de aplicare a săptă
mînii de lucru reduse, care va cuprinde 
ramurile și sectoarele unde lucrează un 
număr însemnat de femei, precum și cele 
cu condiții grele de muncă, urmînd ca, în 
1979, 1 155 000 persoane să beneficieze 
de un program de lucru de 44 de ore, iar 
în anii următori, oamenii muncii din cele
lalte sectoare economice și social-cultu- 
rale. în toate sectoarele, trecerea la redu
cerea săptămînii de lucru va fi precedată 
de experimentări în unități reprezentative.

în vederea pregătirii trecerii la redu
cerea programului de lucru, Comitetul Po
litic Executiv a pus în fața organelor de 
partid și de stat, a colectivelor de oameni 
ai muncii sarcina de a acționa mai intens 
pentru valorificarea maximă a rezervelor 
de creștere a productivității muncii, pentru 
utilizarea tot mai eficientă a întregului po
tențial tehnic, material și uman de care 
dispun unitățile economico-sociale, pentru 
realizarea exemplară a prevederilor cinci
nalului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
măsurile de reducere a săptămînii de lu
cru să se desfășoare sub directa condu
cere a organelor și organizațiilor de 
partid, chemate să desfășoare în acest 
scop o intensă activitate politică și orga
nizatorică.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
programul de reducere a săptămînii de

C.R.
lucru să fie supus dezbaterii și aprobării 
Conferinței Naționale a partidului.

în cadrul lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a analizat raportul cu privire la 
stadiul realizării Programului național de 
perspectivă pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice din Republica Socialistă 
România. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat realizările obținute în prima etapă 
a programului în valorificarea potenția
lului hidroenergetic al cursurilor de apă, 
apărarea de inundație a localităților, a 
obiectivelor economice și a terenurilor, 
folosirea rațională a apei necesare indus
triei, extinderea lucrărilor de hidroame
liorații și irigare, asigurarea necesităților 
impuse de creșterea demografică și dez
voltarea economică a țării.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se ia măsuri ferme pentru lichi
darea rămînerilor în urmă în înfăptuirea 
unor lucrări și a stabilit ca organele cen
trale și locale care au sarcini în cadrul 
Programului național de perspectiva pen
tru amenajarea bazinelor hidrografice să 
acționeze pentru asigurarea din timp a 
documentațiilor tehnice, pregătirea și cali
ficarea forței de muncă, dotarea șantiere
lor cu toate utilajele necesare, creșterea 
gradului de industrializare a lucrărilor, 
mai buna organizare a activității de con- 
strucții-montaj, ieftinirea investițiilor și în
treținerea corespunzătoare a lucrărilor 
efectuate. în același timp s-a hotărît ca, 
paralel cu lucrările de investiții realizate 
de stat, organele județene, municipale, 
orășenești și comunale să mobilizeze ce
tățenii la lucrări destinate în special apă
rării de inundații a centrelor populate și 
a terenurilor agricole.

în timpul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut o serie de măsuri în ve
derea folosirii autovehiculelor din econo
mie, în condiții de eficiență sporită, la în
treaga capacitate, în cadrul unui transport 
optimizat, precum și pentru întărirea or
dinii și disciplinei în acest sector de acti
vitate. Măsurile adoptate vor sta la baza 
unui decret al Consiliului de Stat cu pri
vire la organizarea și efectuarea trans
porturilor cu autovehicule.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
programul cu privire la aprovizionarea de 
iarnă a populației în 1977 și 1978. Apre
ciind realizările obținute în aprovizio
narea populației în ultimul trimestru al 
anului trecut și în primul semestru al aces
tui an cu produse alimentare de bază și 
bunuri industriale de consum, potrivit pro
gramului elaborat sub directa îndrumare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit, totodată, 
măsuri care să ducă la asigurarea în con
tinuare, în condiții și mai bune, a satis
facerii cerințelor de consum ale popu
lației, care cresc si se diversifică ca ur
mare a sporirii substanțiale a veniturilor, 
a majorării retribuției peste prevederile 
cincinalului. S-a indicat, de asemenea, să 
se acționeze, în continuare, pentru perfec
ționarea organizării și funcționării rețelei 
comerciale și de alimentație publică, pen
tru aprovizionarea ritmică a acesteia.

Programul privind aprovizionarea popu
lației în lunile următoare, precum si în 
primul semestru al anului viitor, va fi su
pus spre aprobare plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea, la 26 octombrie a.c., a plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

în încheierea ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a discutat și soluționat probleme 
privind activitatea curentă de partid și de 
stat, adoptînd măsuri corespunzătoare.

Galați: a căpătat contur noul cartier „Dunărea". Foto : E. Dichiseanu
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Cifrele înscrise în perimetrul fiecărui județ redau în procente suprafețele însămînțate cu griu în întreprin
derile agricole de stat (sus) și în cooperativele agricole (jos) la data de 11 octombrie a.c.

în condițiile acestei toamne este 
imperios .necesar ca semănatul griu
lui să se încheie cit mai repede 
posibil. De altfel, comandamentul 
central a stabilit ca in cursul aces
tei săptâmini griul să fie insămin- 
tat ne toate suprafețele planificate, 
iar în județele din nordul tării si 
in cele din zona colinară chiar mai 
devreme. Nu vom insista așuprâ 
importanței pe care o prezintă res
pectarea riguroasă a perioadei op
time. Toți agricultorii cunosc, de 
fapt, că a semăna la timp este pri
ma cerință pentru obținerea unor 
recolte mari de cereale. Ce rezul
tate s-au înregistrat pină acum ?

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii si Industriei Ali
mentare rezultă că pină la data de 
11 octombrie griul a fost semănat în 
total pe 61 la sută din suprafețele 
prevăzute. Este un procent care 
acum, cu cîteva zile înainte de ter
menul stabilit pentru Încheierea lu
crărilor. permite o concluzie fără 
echivoc : în unele județe semănatul 
griului nu se desfășoară in ritmul 
posibil. Din această cauză in ulti
mele 3—4 zile viteza la semănat a 
fost cu nutin peste jumătate did 
aceea planificată, ceea ce dovedește 
că nu s-a acționat pretutindeni cu 
toate forțele la eliberarea terenului

de resturile vegetale, la pregătirea 
solului si semănatul proDriu-zis. 
Astfel, dacă în cooperativele agricole 
din județele Argeș. Galati. Buzău. 
Tulcea, Bihor. Olt. Vrancea. Vaslui. 
Covasna. Satu Mare. Cluj lucrările 
sînt mult avansate. în cooperati
vele agricole din județele Timiș, 
Constanta. Caras-Severin. Gori. 
Neamț. Sibiu. Brașov. Vîlcea. 
Hunedoara semănatul este întirziat. 
ceea ce reclamă intervenția promp
tă a organelor si organizațiilor de 
partid, a comandamentelor județe
ne si locale pentru a se trece cu 
toate forțele la semănatul griului.

în mod deosebit retine atentia 
faptul că semănatul griului sc des
fășoară necorespunzător în între
prinderile agricole de stat. care, ne 
ansamblu, au încorporat sămînța 
numai ne 47 la sută din suprafe
țele prevăzute, fată de 67 la sută 
cît au realizat cooperativele agri
cole. Mijloacele tehnice de care 
dispun întreprinderile agricole de 
stat permiteau ca rezultatele lor să 
fie mult maj bune. Este o situație 
care impune măsuri grabnice în 
fiecare unitate, precum si din. par
tea Departamentului întreprinderi
lor agricole de stat. în vederea in
tensificării la maximum a semă
natului.

Problema esențială de care de
pinde încheierea semănatului Ia 
timpul stabilit este crearea frontu
lui de lucru pentru folosirea semă
nătorilor la întreaga capacitate. Or. 
la această dată mai sint de făcut 
arături pe aproape 500 000 ha pen
tru însămintările de toamnă. Este 
deci imperios necesar ca in toate 
unitățile agricole forțele mecanice 
si manuale să fie concentrate cu 
prioritate la recoltarea culturilor 
tirzii — porumb, soia, sfeclă de za
hăr — de pe terenurile destinate 
griului, pentru a putea fi arate fi 
pregătite in cel mai scurt timp. 
Pentru grăbirea arăturilor, oe lin
gă repartizarea unui număr mare 
de tractoare, asa cum se procedea
ză. de altfel, cu bune rezultate în 
multe unități agricole, se cere ca 
munca să fie organizată in schim
buri prelungite sau în două schim
buri.

Acum, cind fiecare dină, fiecare 
ceas cîstigat la semănat echivalea
ză cu un Plus de recoltă la hectar, 
nici un efort nu este prea mare 
din. partea cooperatorilor, mecani
zatorilor si specialiștilor pentriț a 
crea toate condițiile ca insămînta- 
rea griului să se Încheie la terme
nul stabilit pe toate suprafețele 
planificate. ,

La standul de probe al transforma
toarelor de la întreprinderea de 
transformatoare din Filiași — județul 

Olt

BRAȘOVUL-
oraș de vechi și noi fauri

Au îndeplinit 
planul pe 10 luni
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriale ale orașului Găesti rapor
tează obținerea unui succes de sea
mă in întrecerea socialistă : îndepli
nirea planului ne zece luni la pro
ducția globală industrială. Potrivit 
calculelor, pină la sfirsitul lunii oc
tombrie va fi realizată suplimentar 
o producție in valoare de 105 milioa
ne lei, care se va concretiza, intre 
altele. în : 2 600 frigidere, peste 350 
tone utilaj tehnologie si chimic, im
portante cantități de piese de schimb 
pentru industria chimică, piese tur
nate din otel si fontă, construcții si 
confecții metalice. în cea mai mare 
parte aceste sporuri de producție 
vor fi obținute ne seama creșterii 
productivității muncii, indicator al 
cărui nivel planificat în nouă luni 
a fost depășit cu 7,8 la sută. (I. Ste
fan)

înflorit ca intr-un 
cuib legendar in pum
nul deschis spre Cos
mos de arcul Carpați- 
lor românești. Brașo
vul. căruia îi tin miri
fică vecinătate Tara 
Bîrsei și Tara Făgăra
șului. trăiește acest al 
30-lea an luminat de 
stema nouă a patriei, 
acest anotimp premer
gător Conferinței Na
ționale â partidului, 
sub semnul miei vigu
roase angajări con
structive. sub semnul 
impactului cu autode- 
păsirea, cu noul, cu 
continua împlinire so- 
cial-umană.

Frumuseți naturale, 
cărora rareori li-i dat 
să se îngemăneze ast
fel într-un singur ti- 
nut. constituie cadrul 
in care faptele oame
nilor. creațiile lor ma
teriale și spirituale 
împrumută noi si noi 
valențe neasemuite in
tru frumusețe. Trăind 
în miezul acestui ..ev 
aprins", cu sentimen
tul integrării nemijlo
cite in. mersul sure co
munism al națiunii în
tregi. brașovenii au 
puternic întipărite in 
inimi mobilizatoarele 
îndemnuri si orientări 
primite, la Brașov și 
în alte localități din 
județ. în pragul aces
tei. toamne de împli
niri. din partea secre
tarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. 
Brașovul, acest județ 
cu adinei rezonante în 
cultura si producția 
materială a patriei, cu
noaște astfel pe drept 
cuvînt orele înalte ale 
participării, ale contri
buției nemijlocite, cu 
energii noi la un mare 
efort constructiv.

în ținutul Brașovu
lui au trăit din înde
părtate timpuri oa
meni iscusiți, ostasi 
vițeii si gînditori lu
minați. făurari neîn- 
trecuti de cultură, de 
bunuri necesare omu
lui. de istorie.

Pe aici. înaintea ur
melor eroice ale acelui 
IAR-22, înaintea celor 
21 de tipuri de autove
hicule în TO de varian
te. sau înaintea pași
lor tinărului minitehni- 
cian deținător al pri
mei medalii a creati
vității tehnice, au tre

cut drumuri ale nego
țului. ale slovelor, ale 
ghidului înaripat. Aici 
s-au așezat și au mun
cit si au visat de-a 
lungul veacurilor în 
strinsă comuniune cu 
românii frații ma
ghiari și germani. Iar 
munca lor stă deopo
trivă temelie renume- 
lui de care s-au bucu
rat cetatea Brașovului, 
a Făgărașului, a Rișno- 
vului. Castrele roma
ne de la Hoghiz, Cinc- 
șor și Rișnov sînt re
pere în istorie cărora 
li se alătură, iată, re
perele unei ascensiuni 
care se împlinește as
tăzi prin coordonatele 
unei dezvoltări econo-

Reportaj de
Mihai

NEGULESCU

mice și sociale de un 
puternic dinamism.

Poeți inspirați, cîn- 
tăreti și savanți au în
chinat ținuturilor bra
șovene pagini de vi
brantă rezonantă. Cu 
atit mai mult consti
tuie astăzi temei pen
tru asemenea cintare. 
pentru asemenea lau
dă efortul celor aproa
pe 600 000 de locuitori 
ai acestui județ, care, 
iată, se măsoară prin 
productii-record. prin- 
tr-un avînt plenar al 
civilizației socialiste.

De aici, din cuibul 
rapsodic al Carpatilor. 
renumele, acestui oraș 
radiază pină la mari 
depărtări. Cum vom 
uita vreodată că aici, 
pe pămînturile dintre 
Bucegi. Olt si Tirnave, 
am trăit sentimentul 
unor certitudini dinții 
ale împlinirii socialis
te ? Căci, aici, la Bra
sov. tezaur de in
teligentă tehnică. dc 
cultură, de hărnicie și 
pasiune omenească, au 
făcut ca dintru în
ceput drumul nostru 
in timp să se măsoare 
prin trepte hotărite ce 
s-au numit, la vremea 
respectivă. Tractorul 
românesc. Rulmentul 
românesc, Autocamio
nul românesc, eveni
mente celebrate ca a- 
devărate nașteri in is

torie. In 1954, la 1 
Mai. ieșeau în lume, 
in fruntea coloanelor 
festive ale clasei mun
citoare brașovene. în- 
tiile auiocamioane,
Azi. autocamioanele 
diesel sint nepoții vi
guros! ai unei continue 
deveniri. Azi. produc
ția de tractoare duce 
faima inteligentei teh
nice românești in de
părtările planetei. In- 
tr-un cuvînt. azi. ceea 
ce se produce în jude
țul Brașov situează a- 
cest tinut printre cita
delele progresului teh
nic. la cotele tot mai 
înalte ale cincinalului 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice.

Despre neîntrerupta 
ștafetă a energiilor îti 
'.■orbește fiecare uzină, 
fiecare .cooperativă a- 
gricolă de producție, 
fiecare laborator de 
cercetare sau proiec
tare. îti vorbește un 
Brașov modem, dina
mic. unde cuvîntul de 
ordine este autodepăși- 
rea. O atenție deose
bită pentru tinăra ge
nerație. pentru educa
rea ei comunistă, 
muncitorească — cu
noscută de noi în ati- 
tea ore prelungi pe
trecute în atelierele u- 
zinelor, în fermele 
zootehnice, în săli de 
clasă si laboratoare — 
face ca noile detașa
mente muncitorești să 
aducă energii proaspe
te in energicul flux al 
modernizării tehnolo
giilor. al automatizării, 
al unor înalti para
metri tehnico-econo- 
mici. Ca un simplu a- 
mănunt al făgăduinței 
că iudetul Brașov va 
avea întotdeauna fauri 
de nădejde să mențio
năm faptul că aici s-a 
decernat, pentru prima 
oară. si s-a întors 
după numai un an — 
și se va mai întoarce 
neîndoielnic ! — mare
le trofeu transmisibil 
„Minitehnicus", al a- 
cestei ample acțiuni 
menite să stimuleze 
inteligenta tehnică si 
pregătirea practică a 
pionierilor.

Aici, in cuibul de 
vulturi cutezători, ți
nut in palmă de curbu
ra Carpatilor si podișul 
Transilvaniei, se pre
gătesc astăzi noi pa
gini de măreție.
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! faptul'!
DIVERS

I----------------- 1Semnat:
I George
| Enescu
I Familia fostului comandant de 

cursă lungă Anton Manolescu 
din Constanta este deținătoarea 
unei emoționante mărturii des- 

Ipre George Enescu. In toamna 
anului 1946. marele nostru mu
zician a călătorit la New York, 

Iplecind din Constanța, la bor
dul navei ,.Ardealul". In semn 
de recunoștință pentru frumoa
sa călătorie, George Enescu i-a I oferit comandantului navei o 
fotografie cu autograf și o scri
soare semnată de el si de alți I pasageri prin care sînt expri
mate sentimentele de stimă și 
prețuire pentru iscusința mari- I narilor români. Aceste mărturii 
vor fi predate de soția fastului 
comandant, profesoara Lucia 
Manolescu, unui muzeu.

I Paznicul și 
| porumbelul

Pe ulițele satului, noaptea, ca I noaptea : în liniștea care dom
nește. orice zgomot, cit de mic, 
se amplifică. Așa se explică și I spaima grozavă pe care a tra- 
s-o paznicul obștesc Gheorghe 
Hău. din comuna Pojorîta. ju
dețul Suceava. în timp ce-și fă- 

Icea rondul obișnuit, a auzit, 
deodată, un fișiit și, mai îna
inte de a-și înălța ochii, s-a po- I menit, pe umărul său. cu un 
porumbel. Cum nu se mai dă
dea jos, cu nici un chip, omul 
a stat cu porumbelul pe umăr 

Itot timpul cit a fost de pază, 
după care l-a dus acasă și l-a 
hrănit cum s-a priceput mai 

Ibine. Deși acum este zdravăn 
și bun de... voiaj, porumbelul 
nu se mai îndură să plece din 
gospodăria omului. Văzînd că 

I n-are de gînd să-și ia zborul, I omul a anunțat autorităților 
înscrisul de pe inelul ne care-1 I poartă : 81740—77—R.S.R. Spre 
știința stăpînului său, probabil 
un columbofil pasionat.
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La secția țevărie III de la în
treprinderea „Vulcan" din Capitală 
avea loc adunarea generală a orga
nizației de partid.

— Cine se inscrie la cuvint. ?
Au trecut citeva minute de tăcere 

stinjenitoare.
— Cine se inscrie la cuvint ?... Se 

insistă.
Tăcere.
— Nu are nimeni nimic de spus ? 

Discutăm doar o problemă care ne 
privește pe toti. pe fiecare in parte...

Tăcerea durează citeva minute. Mi
nute apăsătoare. Pină cind cineva 
ridică mina, iar secretarul organiza
ției de bază răsuflă în cele din 
urmă ușurat : a fost spartă gheata.

Episod singular? In loc de răs
puns. la comitetul de partid 
din întreprindere ne-a fost pus la 
indemină un referat, intocmit pe baza 
unei investigații asupra participării 
comuniștilor la dezbaterile care au 
loc în cadrul adunărilor de partid. 
Din acest material reținem un fapt : 
321 membri de partid au fost între
bați de cite ori au luat cuvîntul, de-a 
lungul unui an de zile. în adunarea 
generală a organizației de bază din 
care fac parte. Rezultatul : 85 au 
răspuns — între 5—9 ori ; 89 — între 
2—4 ori ; 45 — o singură dată ; 102 — 
niciodată.

...Să facem și o succintă statistică 
în secția montaj ușor unde lucrează 
119 membri de partid. Aici, in acest 
an, in șapte adunări generale de 
partid s-au consemnat 41 de luări 
de cuvint. Prin urmare, în me
die, aproape șase vorbitori la 
fiecare adunare. Dacă examinăm 
însă mai îndeaproape lista celor 
41 de vorbitori - constatăm că, de 
fapt, aceștia sînt numai... 24, in- 
trucit unii au luat cuvîntul de cite 
2—3 ori. Puțini, mult prea puțini — 
față de ceilalți 95 de membri ai or
ganizației de bază care au fost ab
senți la dezbateri.

Ni s-a spus că „vulcaniștii" s-au 
obișnuit să vorbească in primul rînd 
prin fapte. Dar faptele proprii exclud 
spiritul de inițiativă, observațiile și 
sugestiile privind activitatea genera
lă. critica neajunsurilor ?

Desigur, a lua cuvîntul in ședință 
nu este un scop în sine ; esențial 
este nu să se înscrie în procese-ver- 
bale că au luat cuvîntul X sau Y 
vorbitori : esențială este activizarea 
politică a fiecărui comunist, mode
larea fiecărui membru de partid ca 
militant revoluționar care are obli
gația partinică să militeze prin toa
te mijloacele — atit prin fapte, prin 
exemplul personal, cit si prin vorbe, 
prin cuvîntul rostit — iri favoarea 
sprijinirii a ceea ce este înaintat, a 
ceea ce slujește aplicării in condiții 
cit mai bune a politicii partidului și 
a combate, la fel. prin faptă si cu
vint, ceea ce este nesatisfăcător.

CU FAPTA Șl CUVÎNTUL,
fiecare comunist-un revoluționar activ

Despre „absențe nemotivate“ sau „pasivii permanenți“ la dezbaterile din adunările generale 
ale organizației de partid

Sîntem convinși că dacă fiecare din 
acești participanți pasivi și-ar fi pup 
întrebarea : „oare nu sesizez chiar 
nimic din ceea ce .se poate îmbună
tăți în activitatea noastră ?“ sau 
„n-am chiar nimic de combătut 
din aspectele negative pe care le ob
serv ?“. atunci, fără îndoială, moti
vul înscrierii la cuvint si conținutul 
intervenției s-ar fi impus de la sine.

— Vă amintiți de cind n-ati mai 
cerut cuvîntul în adunarea de partid ? 
— îl întrebăm pe tînărul Nicolae 
Rențea.

— Este cam mult de atunci — ne 
spune el. De aproape trei ani. de 
cind mi s-a discutat cererea de_ pri
mire în partid... Mi-e greu să vă 
snun ce m-a împiedicat să mă în
scriu la cuvint. Ca să fiu sincer, 
unii membri de partid mai vechi 
mi-au cerut si mie părerea în legă
tură cu diverse probleme si mi-au 
spus să fiu mai combativ. Eu am 
socotit. în schimb, că e mai bina 
să-i ascult întii pe alții care au mai 
multă experiență, să învăț de la ei...

Traian Ionescu. primit în partid 
de un an...

— Nu pot spune că m-ar retine 
ceva sau cineva să-mi exprim des
chis părerea despre munca mea sau 
a altora. Mă simt în acest colectiv 
ca intr-o familie. De ce mă Întrebați 
tocmai pe mine, un tinăr încă neini
țiat ? Sînt destui alții care nu iau 
cuvintul în adunările de partid. Ei de 
ce tac ?

Vasile Topală. muncitor cu o ve
chime de 15 ani în uzină, primit în 
partid cu doi ani în urmă :

— De felul meu. sînt mai 
timid. Sincer, mă cam tem să nu 
spun ceva greșit. De aceea tac.

Fără a absolutiza lucrurile, con
statarea care se impune este că_ pre
ponderenta „absenților nemotivati" 
la dezbaterile din adunările generale 
o reprezintă membrii mai recent 
primiți în partid. Mai trebuie spus 
oare că această stare de fapt reflectă 
atit insuficiența activității de pină 
acum, cit si necesitatea ca măcar de

CONCLUZII DINTR-O ANCHETA LA 
ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" DIN CAPITALA

acum încolo să fie intensificată 
munca educativă pentru activiza
rea politică, pentru maturizarea re
voluționară, pentru desăvîrșirea ca
lităților moral-politice și profesio
nale ale celor de curînd intrata în 
rîndul membrilor de partid ?

Ne-a preocupat această problemă 
întrucit se știe că forța unei orga
nizații de partid constă nu nu
mai în numărul , membrilor săi, 
ci în primul rînd in calitatea lor. in 
măsura în care ei se dovedesc mili- 
tanți activi, viu preocupați de tot 
ceea ce se întimplă în jurul lor. 
Prin această prismă am privit pro
blema participării la dezbateri — 
tocmai ca o oglindă a gradului in 
care toti membrii organizației se 
manifestă activ, se simt răspunză
tori de mersul treburilor generale.

Bineînțeles, asemenea aspecte, e- 
sentiale pentru activitatea organiza
ției de partid, nu puteau să nu con
stituie un permanent subiect de re
flecție si. mai ales, de acțiune din 
partea biroului organizației de bază 
de la montaj ușor. Tovarășul Ian- 
cu Bădescu. membru in birou, ne re
lata că pentru a stimula participa
rea comuniștilor la dezbateri ma
terialele pregătite pentru adună
rile de partid sînt consultate 
în prealabil de cit mai mulți 
oameni ; cei criticați sînt invitați, in 
mod special, să-si spună părerea a- 
supra stărilor de lucruri aduse în 
discuție.

Cauzele pentru care nu se asigură 
încă pretutindeni un climat favora
bil întăririi spiritului de combativi
tate al organizațiilor de partid prin 
participarea largă a comuniștilor la 
dezbateri sint desigur multiple. Ni
colae Albu. secretarul organizației 
de bază de la secția montaj gene
ral. numea una dintre ele : ea se

referă la modul în care se realizează 
o cunoaștere profundă a oamenilor, 
a calităților si defectelor lor. a vo
cației ne care o au pentru o activi
tate sau alta, astfel ca. pe această 
bază, să se poată asigura o renarti-

zare judicioasă a sarcinilor, o impli
care directă a lor în activitatea co
tidiană a organizației de partid. Dar. 
pe lingă această opinie, iată redate 
sintetic, chiar răspunsurile comu
niștilor la un test, întreprins cu spri
jinul comitetului de partid din în
treprindere, in organizațiile de bază 
din secțiile mecanică grea, montaj 
ușor și montaj general.

Ce sarcină aveți de îndeplinit din 
hotăririle adunărilor generale ?

narea generală ?

mecanică 
grea

montai 
ușor

montai 
general total

sarcină precisă 4 __ — 4
incertă 3 2 3 8
nici o sarcină 5 5 7 17

Sinteti consultați atunci cind se elaborează materialele pentru adu-

mecanică 
grea

montai 
ușor

montai 
general total

da 3 3 1 7
nu 6 3 9 18
nu întotdeauna 3 1 — 4

Concluzia ce se desprinde din răs
punsurile la ambele întrebări este 
evidentă : celor mai multi dintre cei 
întrebați nu li s-au repartizat sarcini 
de partid concrete si nici măcar nu 
sint consultați atunci cind se elabo
rează liotăririle organizației de partid, 
ceea ce. firește, ar fi de natură să-i 
aiute la înțelegerea mai exactă a 
propriilor lor răspunderi pentru în
deplinirea hotăririlor respective.

Iar necesitatea unor preocupări 
sistematice pentru asigurarea impli
cării directe a tuturor comuniștilor 
în activitatea de partid, ă folosir'i 
iudicioase a forțelor de care dispune 
fiecare organizație de partid, se im
pune cu atit mai mult, cu cit cli
matul de dezbateri din organizațiile 
de partid menționate se poate spune

că este în. general favorabil, mem
brii de partid avind convingerea că 
îsi pot exprima deschis criticile.

Revenind la necesitatea atragerii 
comuniștilor la activitatea organiza
țiilor de bază din care fac parte, se 
cuvine să subliniem că aceasta s-ar 
putea realiza cu atit mai eficace cu 
cit oamenii manifestă un viu interes 
pentru a-si aduce o contribuție spo
rită ia solutionarea sarcinilor de 
partid. Este suficient să ne referim 
în sprijinul acestei afirmații la răs
punsurile primite la întrebarea „ce 
sarcini de partid ati dori să vi se 
încredințeze ?“. Multi membri de 
partid doresc să se ocupe de creș
terea si educarea tinerilor muncitori, 
de integrarea în muncă a noilor an
gajați. să inițieze diverse acțiuni cul-

tural-educative îh folosul întregului 
colectiv. Dar poate si mai semnifi
cative in această privință sint ideile 
si sugestiile exprimate de ei oe mar
ginea întrebării „in interesul îmbu
nătățirii activității dumneavoastră 
sau a colectivului in care lucrați, ce 
probleme ati avea de ridicat la pri
ma adunare generală de partid ?“ : 
îmbunătățirea calității produselor si 
a asistentei tehnice : repartizarea ju
dicioasă a lucrărilor oe fiecare 
schimb si incărcarea rațională a ma
șinilor ; dotarea cu scule si dispozi
tive : descongestionarea rapidă a 
spatiilor de producție t înlăturarea 
risipei de materiale; absențele ne
motivate ; pregătirea profesională a 
tinerilor ș.a.m.d.

Sînt evident probleme de majoră 
importantă, care concordă pe deplin 
cu sarcinile de deosebită actualitate 
subliniate de conducerea partidului ; 
deci, nu este vorba nicidecum de 
o stare de apatie. Este necesar 
numai ca universul atit de bo
gat de ginduri și preocupări ale 
oamenilor să fie mai temeinic cunos
cut. să se manifeste o grijă sporită 
pentru ca ideile si sugestiile lor să 
fie cit mai bine valorificate, să se 
nună un accent cu totul deosebit pe 
intensificarea muncii politice de la 
om la om. pentru cunoașterea dis
ponibilităților fiecărui om in parte 
si fructificarea lor cit mai deplină.

Si soluții în acest sens sînt nume
roase. după cum înșiși comuniștii cu 
care am stat, de vorbă le-au sugerat : 
tratarea problemelor in adunările de 
partid să se facă in modul cel mai 
concret cu putință ; materialele pre
zentate. pentru a constitui o temei
nică bază de discuții, să fie cunos
cute de comuniști inainte de adu
narea generală de partid ; discuțiilor 
pe marginea lor să li se imprime, de 
asemenea, un caracter concret, la 
obiect ; propunerile făcute să fie re
zolvate operativ si să se informeze 
periodic despre stadiul îndeplinirii 
lor; să se încetățenească practica 
discuțiilor individuale periodice cu 
comuniștii în cadrul birourilor orga
nizațiilor de partid.

Așadar, nu se nune problema de 
a se căuta si descoperi modalități de 
muncă politică necunoscute. După 
cum spunea tovarășul Ion Dumitrașcu, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, esențialul este ca în
treaga activitate de partid, a mem
brilor comitetului de partid si ai bi
rourilor organizațiilor de bază să ca
pete un continui mai concret, de a 
milita mai mult decit pină acum 
pentru întărirea spiritului de respon
sabilitate si a disciplinei in întreaga 
muncă de partid, pentru îmbunătăți
rea. stilului si metodelor de condu
cere.

Dumitru T1RCOB

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

Nenea 
Cimpoeru

De ani si ani, zi de zi, îna
inte de revărsatul zorilor, cu o 
punctualitate de ceasornic de 
mare precizie, Oprea Cimpoeru 
iși face apariția la sectorul zo
otehnic al cooperativei agricole 
din Mirșa — Ilfov. „Cind il vezi 
lucrind, fără zăbavă, citu-i ziu
lica de mare, coț la cot cu cei
lalți — ne scrie .profesorul Con
stantin Păun — nici n-ai cre
de că nea Cimpoeru are 80 de 
ani bătuți pe muche. Hărnicia 
și tinerețea lui fără bătrinețe 
ne-au făcut să-l invităm adese
ori la scoală, in mijlocul copii
lor, să le povestească despre 
viața lui si a satului de odini
oară, despre prefacerile înnoi
toare și „secretul“ longevității 
sale. „Apoi, măi copii — le spu
ne el — nu e nici un secret. E 
vorba numai și numai de mun
că și de cumpătare. Tot vorbele 
astea o să vi le spun si la o 
sută de ani“. $i la multi ani 
înainte, nea Cimpoerule I

Unde umbli, 
omule?

Pensionarul craiovean Alexan
dru Ciobanu (strada Lotrului 
nr. 2) roagă pe cititorii rubricii 
noastre să-l ajute in găsirea 
unui tată a doi copii. Cu vreo 
nouă ani in urmă. Spinu T. Du
mitru, din Țjnțărenii Gorjului, 
a plecat de acasă, părăsindu-i 
pe cei doi băieți ai săi, Gigi 
de doi ani și Gabi de 4 luni. 
Astăzi amindoi sint școlari. De 
atunci și pină acum, tatăl nu 
i-a mai văzut și nici pensie de 
întreținere nu le-a trimis. Gigi 
și Gabi au rămas in seama bă- 
Lrinului, care i-a crescut cum 
a putut din pensia lui. „Acum 
s-au făcut mari, au nevoie de 
multe, spune bătrinul. dar cel 
mai mult au nevoie de mîngiie- 
rea tatălui". Pe unde umbli, 
Spinule ?

Căprioara 
salvată

O căprioară venise să se a- 
dape la un canal de irigații 
care străbate ogoarele localită
ții Sibioara, județul Constanța. 
La un moment dat, căprioara a 
alunecat, s-a dezechilibrat si a 
căzut in apa adincă și rece. 
Tocmai cind se zbatea, neputin
cioasă. a trecut pe acolo, cu 
mașina, șoferul Andrei Vlăs- 
ceanu, angajat al Trustului de 
construcții locale, șantierul 
Medgidia. Omul a sărit in apă 
să-i dea o mină de ajutor. Iar 
căprioara a plecat sâ-si caute 
suratele de care se rătăcise.

Promp-
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Excursii la sfirșit de sâptâminâ
întreprinderea de turism, hoteluri 

si restaurante organizează in fieca
re duminică diferite excursii re
creative. . Plecarea la ora 6,15 din 
marile cartiere ale Capitalei : Dru
mul Taberei (Cinematograful Favo
rit). Berceni (Oficiul P.T.T.R.) și 
Balta Albă — Titan (restaurantul 
Minis).

Pentru a oferi participantilor po
sibilitatea de a alege traseul dorit, 
la ora 6,45 autocarele se regrupează 
în Piața Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(restaurantul Cina). Plata se face 
direct la autocar. In costul excursiei 
este inclus si un dejun. In foto
grafie : Băile Olănești.

ÎN DRUMUL DE LA EXPOZIȚIE LA MAGAZINE

BUTURUGA INERȚIEI RĂSTOARNĂ... CARUL CU MOSTRE
La numai citeva săptămîni după 

închiderea ediției din acest an a 
Tirgului de mostre de bunuri de 
consum, cind nici nu apucase să se 
usuce bine cerneala de oe rapoar
tele in care se făcea bilanțul con
tractelor încheiate cu acest prilej, 
sîntem anunțați la redacție că ince- 
pind cu 5 octombrie urmează să se 
intilncască din nou la Neptun repre
zentanții industriei și ai comerțului 
pentru a efectua adevăratele... con
tractări. Intr-adevăr, aici, peste 400 
de merceologi, șefi de servicii, con- 
tabili-sefi. ingineri-sefi. directori ad- 
iuncti si directori coordonatori de la 
întreprinderile comerciale si produ
cătoare erau în plină activitate de 
contractare a confecțiilor, tricotaje
lor si articolelor de galanterie. în
tre cei orezenti il intilnim si ne to
varășul Ion Mazilu, directorul Tirgu
lui de mostre, căruia ii solicităm pri
mele explicații :

— La tîrg s-au făcut contractări 
numai la anumite mărfuri. Contrac
tele de abia acum le încheiem, după 
ce producătorii și-au revăzut posi
bilitățile de fabricație în funcție de 
cererile comerțului.

Așadar, la interval de numai trei 
săptămini — la tirg și Ia adevăra
tele contractări de la Neptun — au 
trebuit scoși de două ori de la locu
rile lor de muncă timp de mai bine 
de 20 de zile citeva sute de oameni 
din Întreprinderile comerciale si din 
cele productive. Să admitem insă că 
nu este o risipă prea mare, fiind 
vorba de operațiuni de mare im
portanță pentru producția bunuri
lor de consum si buna aproviziona
re a populației. Dar te intrebi : este 
oare posibil ca in numai trei săp
tămîni întreprinderile să-si poată re
vedea întreaga ofertă productivă 
pentru a se alinia la cerințele co
merțului. ale cumpărătorilor, cind de 
fapt aceasta trebuie să constituie o 
preocupare permanentă a fiecărei u- 
nităti. timp de 365 de zile oe an ? 
Și, ceea ce este și mai important, 
ce garanție există că la contrac
tările de la Neptun — unde s-au 
adus toate sortimentele fabricate de 
industrie si nu doar cele expuse la 
tirg (la tricotaje, de exemplu, s-au 
adus peste 4 006 de modele, fată de 
numai 805 la tirg) — alegerea mărfu
rilor pentru vinzare în magazine se 
va face in concordantă cu cerințele 
publicului, din moment ce reprezen

tanții cumpărătorilor au fost pre- 
zenți doar la tirg ? (Se știe că in- 
ceoind din acest an au fost create 
în fiecare județ consilii ale repre
zentanților cumpărătorilor formate 
din 120—150 membri, tocmai pentru 
a se consulta părerea publicului la 
alegerea mărfurilor).

Dar să vedem cum au decurs con
tractările in ..rynda" de la Neptun.

...Masa de contractări a întreprin
derii de tricotaje din Sighetu Mar- 
matiei. Față in fată, reprezentanții 
întreprinderii si merceologii comer
țului.

— V-am solicitat la tîrg 35 
de modele de tricotaje — se a-

Există însă și un alt aspect. Sint 
unele modele care nu ajung în ma
gazine. deși au asigurate toate con
dițiile de livrare, deși au fost apre
ciate de vizitatorii tirgului. dar nu 
sint ne gustul merceologilor comer
țului. Bunăoară, luind- prin sondai 
desfășurătorul de comenzi la 27 de 
modele noi de tricotaje din colecția 
premiată la Tirgul de mostre — 
modele realizate în întreprinderea 
„Tinăra Gardă" din București — am 
constatat : din cele 21 de Întreprin
deri comerciale prezente la contrac
tări au comandat modelul 28 508 — 
doar o singură întreprindere, mode
lul 450 — o singură întreprindere,

Citeva aspecte nedorite la contractările de la Neptun, 
unde reprezentanții comerțului și ai întreprinderilor 

producătoare de confecții, tricotaje și galanterie 
decid in aceste zile soarta produselor de la Tirgul de mostre

dresează Olga Tovstiuc. reprezentan
ta I.C.R.T.I. din Timișoara.

— Ne pare rău. dar nu vă putem 
da decit vreo jumătate din ele. Mai 
exact. 16 modele. Pentru o parte din 
celelalte modele nu avem asigurată 
materia primă, iar pentru altele co
menzile dumneavoastră sînt prea mici 
— răspunde directorul comercial al 
fabricii producătoare. Vasile Știopei.

— De ce le-ați mai expus atunci 
și la tîrg și aici, la Neptun ? Cum
părătorii le-au văzut in expoziție si 
doresc să le găsească în magazine.

întrebarea merceologului a rămas 
fără răspuns.

Din păcate, discuții similare am 
consemnat si la mesele de tratative 
de la alte întreprinderi. Motivele in
vocate erau aceleași. S-a conturat 
astfel o primă cauză pentru care 
o parte din mărfurile de la tirg 
nu vor apărea în magazine : nu 
toate produsele expuse au avut 
asigurate condițiile de livrare. Cu 
alte cuvinte, la tîrg s-au pre
zentat modele numeroase și atrac
tive, care să arate cit de preocu
pați sînt producătorii pentru diver
sificarea sortimentului, dar. in reali
tate. atunci cind se pune problema 
livrării lor in magazine, se invocă 
fel de fel de motive.

modelul 3150 — o singură între
prindere. modelul 5 232 — două în
treprinderi... si lista ar putea con
tinua. Evident, în celelalte județe, 
unde nu s-au comandat noile mode
le expuse la tirg. acestea nu vor a- 
iunge in magazine dacă reprezentan
ții comerțului nu-și vor revedea in
tre timp cererile formulate.

Care este situația Ia sectorul de 
galanterie ?

...Standul întreprinderii de cravate 
„Select".

— Aveți toate modelele de Ia tîrg 
aduse la contractare ? — întrebăm.

— La tirg am avut 27. Din ele 
am adus doar 11 — ne răspunde ing. 
șef Elena Doncea.

— Restul ?
— Restul ni s-au oprit ca unicate 

la casa de mode a ministerului.
Așadar, dintr-un condei, aproape 

două treimi din modelele de la tirg 
nu vor mai apărea în magazine. E 
adevărat. întreprinderea „Select" a 
adus la contractări alte modele în loc 
(în total circa 140), numai că acestea 
nu au fost expuse și văzute de ce
tățeni la tîrg, astfel că alegerea lor 
pentru livrare în magazine va de
pinde, in exclusivitate, de gustul 
merceologilor comerțului.

...La standul de Pălării al între

prinderii „Lux" din Periam-Timiș în- 
tilnim patru persoane : directorul, 
șeful serviciului plan, șeful lansă
rii. un lucrător de la desfacere. A- 
flăm că este așteptat si al cincilea 
reprezentant al întreprinderii : șeful 
serviciului desfacere si un al șase
lea — specialistul in probleme de 
prețuri. Deci 6 persoane sosite de 
la mai bine de 800 de km pen
tru a vinde 21 modele de pălării.

— Cunoașteți cum au fost aprecia
te produsele dv. la tirg ?

— Știm că la tirg au fost in
vitați reprezentanții consiliilor cum
părătorilor din toate județele, dar 
aprecierile lor nu ni s-au transmis. 
Și chiar dacă le primeam nu ne fo
loseau. Noi am expus la tirg doar 
7 modele, iar aici la contractări am 
adus 21 de modele. Așa că. tot 
merceologii comerțului vor decide...

In stand vedem, pe lingă modelele 
de căciuli tradiționale, citeva modele 
noi.

— Sînt căutate ? — întrebăm.
— Sint căutate, dar. din păcate, nu 

le putem contracta pentru că nu a- 
vem preț la ele. Așteptăm de citeva 
săptămîni să ni-1 trimită centrala. 
Dacă nu-l vom primi în timpul con
tractărilor. riscăm să nu putem con
tracta căciulile decit la... vară.

Faptele prezentate — deși nu dau 
măsura completă a stării de lucruri 
de la contractări, pentru că aici sint. 
fără îndoială, si lucruri bune — a- 
rată totuși că dintr-o inerție deloc 
de admis nu au fost complet În
lăturate unele vechi neajunsuri. 
Drept rezultat, operațiunile de con
tractare de la Neptun sînt oe punc
tul de a nu răspunde obiectivului lor 
principal — indicat îji mod repetat 
de către conducerea de partid — de 
a asigura livrarea in magazine a tu
turor acelor produse care au întru
nit la tirg sufragiile cetățenilor. Cum 
contractările nu s-au incheiat incă. 
este de așteptat ca. prin stabilirea u- 
nor măsuri operative, chiar la fata 
locului — asa cum ne-au asigurat, 
de altfel, reprezentanții comerțului si 
ai întreprinderilor producătoare pre- 
zenti la Neptun — se va asigura to
tuși contractarea tuturor modelelor 
expuse la tirgul din acest an. pen
tru ca cetățenii să le poată găsi cit 
mai curind in magazine.

Mihai IONESCU

■ titudine |
în zorii zilei. Iustin Dașcău .

Ise ducea spre casă, după o noap
te de veghe, în postul lui de I 
cantonier. Deodată, a zărit un 
stilp de la rețeaua telefonică în- I 

Iclinat peste calea ferată. din | 
cauza ruperii ancorei de susți
nere. Sesizind pericolul, el s-a ■ 

I întors, alergind la canton. Prin I
telefon, a anunțat stația cea mai • 
apropiată, de unde urma să ple- . 

Ice peste citeva minute trenul
3122, după care l-a alertat pe I 
impiegatul de mișcare din stația 
Gurahonț, pentru a lua măsuri I 

Ide intervenție. După cum ne a- |
sigură corespondentul nostru 
voluntar Ion Cotoi, ceferiștii au .

I acționat cu o promptitudine
vrednică de toată lauda. •

Rubrica realizată de
Petre POPA •
* cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scinteii"L

Mai multă grijă 
pentru puritatea 

aerului
Gheorghe Marcu. 

Gheorghe Ionescu si 
alti ploiesteni au tri
mis redacției scrisori 
prin care cereau să se 
urgenteze luarea de 
măsuri pentru limita
rea gazelor nocive e- 
manate aproape per
manent de întreprin
derea ..Dero" din lo
calitate... Populația din 
cartierele Nord-Malu 
Roșu si Vest e obli
gată să suporte de 
multă vreme un me
diu vătămător sănătă
ții. se afirmă in scri
sori. Sint prea multi 
ani de cind se tot 
spune că situația va fi 
rezolvată — scria citi
torul nostru Gh. Mar
cu — probabil s-au 
formulat soluții teh
nice. proiecte sînt. dar 
incă nu s-au materia
lizat. Situația însă nu 
poate merge la infinit, 
avem copii pe care 
vrem să-i creștem să
nătoși pentru societa
te. Pentru protejarea 
mediului înconjurător 
există prevederi le
gale care trebuie a-

plicate și respecta
te și de către con
ducerea întreprinde
rii „Dero" din Plo
iești. de forurile tu
telare ale acesteia.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Plo
iești ne-a răspuns că 
s-a făcut o analiză mi
nuțioasă. la fata locu
lui. si s-au luat o se
rie de măsuri. După 
ce acestea sint enun
țate pe larg, cu ri
gurozitate, in răspuns 
se face precizarea 
că împreună cu In
stitutul central de cer
cetări chimice Bucu
rești se execută o 
„analiză a posibilită
ților de purificare a 
gazelor prin filtrare 
uscată si umedă", lu
crare ce a fost intro
dusă în planul tehnic 
al intreprinderii ne 
anul 1977.

Tot în vederea re
ducerii poluării, la in
dicația organelor de 
partid locale, conduce
rea centralei tutelare 
si conducerea intre
prinderii au stabilit un 
program de măsuri, ce 
se extinde Pină în 
anul 1979. cunrinzind 
o serie de lucrări de 
investiții. Se prevede 
ca M.I.Ch.. centrala

de resort si C.I.R.P. 
Brazi să întreprindă 
studii pentru îmbună
tățirea calității alcoo
lilor grași. în sensul 
diminuării conținutu
lui de parafine ; con
fecționarea unui elec- 
trofiltru de capacitate 
dublă, corespunzător, 
pină la începutul a- 
cestei luni : organiza
rea unui schimb de 
experiență cu unități
le similare in trimes
trul al IV-lea a.c. ; 
experimentarea func
ționării atomizoarelor 
cu coșuri mai înalte 
cu circa 20 m. pină in 
trimestrul IV 1978 etc.

Dată fiind impor
tanta problemelor se
sizate privind apăra
rea sănătății oameni
lor din împrejurimile 
întreprinderii, este de 
datoria organelor loca
le. a forurilor tutelare 
ale unității să urmă
rească îndeplinirea în
tocmai a tuturor mă
surilor si soluțiilor 
propuse, pentru a pune 
canat tărăgănării ne
justificate ce s-a ma
nifestat pină acum in 
domeniul prevenirii 
poluării atmosferei, 
resnectindu-se astfel 
hotăririle de partid si 
de stat.

Rezolvarea for
mală a sesizări
lor — în contra
dicție cu etica 
societății noastre

Ziarul nostru a mai 
publicat la această ru-

poarte oamenii pe dru
muri. ori să rezolve 
formal, birocratic, ce
rerile. sugestiile si 
observațiile lor. In 
cele ce urmează rela
tăm un asemenea caz. 
sesizat redacției de 
către cititorul nostru 
Victor Cozma. cu do
miciliul in Vaslui, str.

te. De la magazin i 
s-a spus să se adrese
ze fabricii. Trecuseră 
două luni de cind se
sizase fabrica si nu 
primise nici un răs
puns. Mă întreb, scrie 
el. cum s-a făcut con
trolul de calitate, căci 
ne mobilă se află lipit 
tichetul de control nr.

brică cazuri. este 
drept, tot mai rare, de 
rezolvare formală a 
sesizărilor oamenilor 
muncii, calificindu-le 
ca un fapt ce contra
vine flagrant eticii 
societății noastre. Oa
menii scriu. potrivit 
legilor tării, organelor 
de partid si de stat, 
obștești, presei etc. 
pentru îndreptarea u- 
nor stări de lucruri 
necorespunzătoare, re
zolvarea unor cereri 
îndreptățite; și. potri
vit acelorași legi, o- 
bligatia tuturor facto
rilor în cauză este de 
a lua măsuri cores
punzătoare si nu să

Ștefan cel Mare, bloc 
173. apartamentul 8. 
La 10 august a.c.. el a 
scris redacției că a 
cumpărat, la 5 mai 
1977. de la I.C.S.M. 
Vaslui. magazinul 
„Mobila", o biblio
tecă tip „Toplita". cu 
trei corpuri. în valoa
re de 4 250 lei. La 
montarea acesteia in 
apartament a consta
tat că cele 3 geamuri 
vitrină, compuse din 6 
piese, nu se asamblau, 
fiind parte din ele 
mai mari, iar parte 
mai mici față de 
dimensiunile locului 
unde trebuiau monta-

122 din 25 III a.c. A- 
ceeași întrebare mi-o 
pun și in legătură eu 
modul in care condu
cerea fabricii rezolvă 
sesizările primite pri
vind calitatea produ
selor ce se execută 
acolo.

Direcția comercială 
județeană Vaslui, că
reia redacția i-a tri
mis sesizarea spre so
luționare. ne-a comu
nicat. la 19 septem
brie a.c.. sub semnă
tura directorului T. 
Nedelcu. că „cele se
sizate de tov. Victor 
Cozma au fost reale, 
în acest sens s-au luat

măsuri urgente si s-a 
rezolvat cazul sesizat". 
Acest răspuns, concis 
si cuprinzător, a fost 
comunicat de redacție 
autorului. Să vedem 
însă cum „s-a rezol
vat". „In urma sesiză- 
rii trimise ziarului — 
ne-a scris el — la în
ceputul lunii octom
brie — s-au prezentat 
la domiciliul meu doi 
tovarăși, care au ridicat 
cele 6 bucăți de sticlă 
pentru a le înlocui. In 
lipsa mea s-au intors 
cu 4 din ele tăiate, 

„ipai bine zis sparte (au 
' fost „ajustate" cu pa
tentul) si nu mai pot 
fi utilizate. Celelalte 
două bucăți nu le-au 
mai adus deloc. Fată 
de această modalitate 
de rezolvare a unei 
sesizări, mă declar 
complet nemulțumit si 
vă adresez rugămintea 
de a interveni ener
gic pentru ca fabri
ca să-și onoreze cu 
cinste firma si să am 
si eu posibilitatea să 
beneficiez de lucrul pe 
care l-am plătit".

Autorul sesizării 
vorbea despre „moda
litățile de rezolvare". 
Credem că este vorba 
despre o mostră de 
felul cum nu trebuie

rezolvată o scrisoare. 
Consiliul popular ju
dețean are. firește, a- 
ceeasi părere. In con
secință. solicităm un 
răspuns despre felul 
cum. in sfirsit. se vor 
rezolva cele două scri
sori trimise redacției 
de V. Cozma.

Solicitudine... 
tîrzie

Vă scriu in numele 
mai multor oameni 
care au aceeași dorin
ță. afirma profesorul 
Grigore Cata. de la 
școala generală din 
satul Telcisor. județul 
Bisțrita-Năsăud. Am 
apelat la I.T.A. Bistri
ța să se aprobe În
ființarea unui traseu 
de autobuze din co
muna Telciu pină in 
satul Telcisor. dar 
nici o dată nu am fost 
ascultați. Distanta din
tre aceste două locali
tăți este de aproxima
tiv 5 km si drumul 
perfect practicabil. 
Posibilități ar exista, 
deoarece dimineața 
soseste un autobuz de 
la Năsăud si stă în 
Telciu circa o oră. 
timp în care ar putea 
face o cursă nînă la

Telcisor... Toti cetățe
nii din sat sint nevoiti 
să meargă însă pe ios 
pină la centrul de co
mună. Telciu. Asa că 
si din punct de vede
re economic cursa ar 
fi eficientă.

De data aceasta, la 
sesizarea ziarului. 
I.T.A. Bistrița i-a as
cultat. chiar cu luare 
aminte. In răspunsul 
trimis redacției, sem
nat de conducerea a- 
cesteia. se precizează 
că. in urma analizei 
făcute cu factorii in
teresați. s-au stabilit 
următoarele : cursa de 
autobuz Năsăud—Tel
ciu. cu plecarea din 
Năsăud la ora 16,30, 
se prelungește pină în 
Telcișor. de unde se 
întoarce la Năsăud Ia 
ora 17.40 : cursa Bis
trița — Telciu de la 
ora 16 se prelungește 
pină în Telcisor. de 
unde se înapoiază la 
ora 18.05. Din discu
țiile avute, rezultă că 
măsurile luate satisfac 
cerințele tuturor cetă
țenilor din Telcișor.

Bine cel puțin că de 
data aceasta s-a ma
nifestat solicitudinea 
cuvenită.

Neculal ROȘCA
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Fată în față
ANGAJAMENTELE - FAPTELE

înainte do a vorbi despre rezulta
tele obținute de colectivul întreprin
derii de geamuri din Buzău in pri
vința realizării angajamentelor asu
mate la începutul anului în întrecerea 
socialistă, trebuie reținut că unitatea 
are o pondere remarcabilă în pro
ducția de geam șlefuit, de oglinzi, 
de geam securizat si de geam 
duplex izovit, de cărămizi din 
sticlă presată. Fată de nivelul pla
nificat al producției globale si marfă 
— mai mare cu 10 la sută decit cel 
din anul trecut — în adunarea gene
rală a oamenilor muncii s-a hotărit :

REALIZAREA SUPLIMEN
TARA A UNEI PRODUCȚII IN 
VALOARE DE 15 MILIOANE 
LEI ÎN ACEST AN SI DEPĂ
ȘIREA CU 2 LA SUTA A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII. CON
CRETIZATE. ACESTE VALORI 
ÎNSEAMNĂ, INTRE ALTELE. 
UN PLUS DE 37 000 METRI 
PATRATI GEAM ȘLEFUIT, 
15 000 METRI PATRATI O- 
GLINZI, 5 000 METRI PATRATI 
GEAM SECURIZAT 
PARBRIZE 
PLEX. DE 
LECTIVUL

PESTE SARCINA DE CREȘTE
RE SUPLIMENTARA AFE
RENTA ÎNTREGULUI AN

s-au obținut rezultate însemnate în 
depășirea angajamentelor asumate. 
Măsurile tehnice adoptate de la înce
putul si pe parcursul anului au avut 
ca obiectiv prioritar perfectionarea 
tehnologiilor de fabricație în fiecare 
sectio si sector. înțelepciunea colec
tivă, inteligenta tehnică proprie au 
fost chemate să rezolve în mod cu-

echipă Maria Istrătescu. S-au înre
gistrat, astfel, o creștere cu 12 la 
sută a producției fizice, o reducere 
cu 15 la sută a consumurilor speci
fice. fabrieîndu-se produse exclusiv 
de calitatea I. De asemenea, la 
linia de securizare, maistrul Ion Pană 
si șeful de echipă Paul Popescu au 
gindit și executat o modificare la o 
instalație adusă din import, la care 
parametrii proiectați nu erau atinși. 
Rezultatul : parametrii au fost depă-

IDEI BUNE apar acolo
unde gindesc mulți

1 000 
du- 
uo-

81
AUTO DIN 
ASEMENEA.

__________ SE ANGAJA 
ATUNCI SA SE ÎNCADREZE 
IN NIVELUL CHELTUIELILOR 
LA 1 000 LEI PRODUCȚIE- 
MARFA. NIVEL CARE. IN RA
PORT CU CEL DIN ANUL 
TRECUT. TREBUIA SA FIE 
REDUS CU 131,2 lei.

Aici se cuvine să facem o paran
teză si să precizăm că. pină in anul 
1974. întreprinderea buzoiană pro
ducea cu „pierderi planificate", cite- 
va zeci de milioane lei. Rentabiliza
rea întreprinderii, realizată in a doua 
jumătate a anului 1974, datorită 
eforturilor stăruitoare ale colectivu
lui, a devenit o constantă, unitatea 
înregistrind economii substanțiale 
fată de sarcina de plan la 1 000 lei 
producție-marfă.

Care sînt rezultatele în înfăptui
rea angajamentelor la sfîrsitul 
3 trimestre ?

DATELE ARATA CA 
PRODUCȚIA GLOBALA 
MARFA REALIZĂRILE PESTE 
PLAN SE RIDICA LA 23 MILI
OANE LEI, PRODUCTIVITA
TEA MUNCII A CRESCUT CU 
5 LA SUTA, IAR LA PRINCI
PALELE PRODUSE NIVELUL 
ANGAJAMENTULUI ANUAL A 
FOST DEPĂȘIT CU 16 000 ME
TRI PATRAȚI GEAM ȘLEFU
IT, 5 000 METRI PATRATI O- 
GLINZI ȘI 1 300 PARBRIZE 
AUTO DIN DUPLEX.

REALIZĂRI VALOROASE
se obțin prin participarea

tuturor
LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN BUZĂU

— Obținerea acestor rezultate 
ne relata Dumitru Zahar ia. secretarul 
comitetului de partid din întreprinde
re — este efectul direct ai activității 
susținute a colectivului, al faptului 
că aplicarea măsurilor tehnice și or
ganizatorice a fost însoțită de . o te
meinică activitate politico-educativă, 
de un control sistematic asupra mer
sului îndeplinirii angajamentelor. Nu 
spunem insă că am aiuris la un înalt 
nivel de conștiință al oamenilor, că 
lucrurile ar merge de la sine si că 
am putea fi mulțumiți. Fără a sub
estima ciștigul in atitudinea munci
torească nouă a colectivului, comi
tetul de partid si consiliul oameni
lor muncii au considerat că realiza
rea sarcinilor de producție ale aces
tui an trebuie să se sprijine rxi o in
tensă muncă politică de mobilizare a 
forțelor, a capacității si experienței 
tuturor, de la muncitor la director.

PE BAZA PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII SUPERIOARE NI
VELULUI PLANIFICAT CU 5 
LA SUTA ȘI CU 3 LA SUTA

celor

Lima de șlefuire a geamului laminat

rajos o serie de probleme care s-au 
dovedit a fi hotărîtoare pentru valo
rificarea rezervelor de creștere a pro
ducției. a productivității muncii si 
eficientei economice, de reducere al 
consumurilor materiale si a cheltu
ielilor.

Ponderea acțiunilor urmărind îm
bunătățirile tehnologice a revenit, 
cum era si firesc, secției de prelu
crări ' a intreprinderii. La fiecare 
linie sau instalație se conturaseră 
numeroase posibilități dc perfecțio-' 
nare a parametrilor de funcționare. 
S-a acționat fără întîrziere. deoarece 
la asumarea angajamentului ș-a 
contat tocmai pe fructificarea aces
tor rezerve.

Un efect deosebit l-a avut. între 
altele. schimbarea matrițelor de 
curbare, folosite la fabricarea par
brizelor auto, la propunerea șefei de

siti cu peste 20 la sută. Tot la linia 
de securizare, pentru a folosi inte
gral suprafața de lucru a cuptoare
lor. la inițiativa secretarului organi
zației de partid din schimbul A.. Mi
hai Răducea, s-ău introdus șarjele 
duble, care — lesne de ințeles — au 
sporit în aceeași proporție volumul 
producției pe instalații.

Si in sectorul de fabricație a oglin
zilor s-au soluționat unele probleme 
dificile. Pe lingă neincadrarea in 
normele de consum 
vind suprafața de 
la prelucrare și 
aici se înregistrau 
mari de azotat de argint. Aplicarea 
unei tehnologii Îmbunătățite, bazate 
■pe croirea combinată a tioedimensiu- 
nilor din comenzile beneficiarilor, a 
dus la reducerea consumului de geam 
pe unitatea de produs finit, de la 1.7

specific pri- 
geam intrată 

produsul finit, 
și consumuri

metri pătrati. la 1,45 metri, nătrati si 
a consumului la azotatul de argint 
cu 50 la sută. într-o recentă adu
nare a organizației de partid din 
secție au fost formulate critici se
vere privind menținerea în conti
nuare a unor consumuri peste cele 
planificate la fabricarea geamului 
duplex. Măsurile stabilite eu acel pri
lej vizează. între altele, o mai mare 
exigentă la sortarea geamului si ridi
carea calificării a 10 operatori de la 
cuptorul de curbare.

Creșterea calității produselor în 
fiecare fază a procesului de fabrica
ție, deși, inițial, nu a format un capi
tol special al angajamentului colec
tivului de la întreprinderea de gea
muri din Buzău, se numără printre 
condițiile hotăritoare care au asigurat 
realizarea suplimentară a producției 
fizice raportate la sfîrșitul celor trei 
trimestre. întreaga problemă a cali
tății geamului, plită la produsul finit 
executat la prelucrări, începe. de 
fapt, odată cu introducerea amestecu
lui în cuptorul de topire a sticlei — 
aprecia maistrul Radu Dănilă. șeful 
secției laminare-slefuire. Iată de ce 
prima sarcină pe care colectivul a- 
cestei secții și-a asumat-o in sco
pul îmbunătățirii calității geamului a 
fost aceea de a nu lăsa să intre in 
cuptor nici o cantitate de amestec 
pină cind aceasta nu primește certi
ficatul de analiză al laboratorului 
secției, cu toate caracteristicile chi
mice si fizico-mecanice cerute de 
STAS. Efectele ? Creșterea vizibilă 
a nivelului calității geamului lami
nat. exprimată între altele si prin 
reducerea cu 40 la sută a spargerilor 
pe conveierul de slefuire-polizare.

Un alt ..set" de măsuri tehnice a- 
plicate la instalația de slefuire-noli- 
zare, între care : schimbarea saboti- 
lor. folosirea unui dispozitiv de șle
fuire a cantului foilor de geam con
ceput în secție. întărirea asistentei 
tehnice pe schimburi. introducerea 
unor tehnologii diferențiate la șle
fuire. in funcție de calitatea nisipu
lui, au permis realizarea unei pro
ducții fizice superioare anilor trecut! 
si. implicit, creșterea ponderii gea
mului de calitate 
tuează acum intre 
producția secției.

Fără îndoială. _______ ________
colectivului unității la sfîrsitul celor 
trei trimestre — am retinut de la 
Petrică Angelescu. director comer
cial al întreprinderii^ — oglindește 
eforturile meritorii depuse de 
muncitorii, maiștrii șf inginerii de 
aici. în răstimpul care a mai rămas, 
succesele vor fi si maț ț** 
cate, dar aceasta nu îițsl 
făcut tot ce se putea 
bunăoară, se avansează 
anevoie cu perfectionarea tehnologiei 
de elaborare a geamului tras. Apoi, 
la piesele presate, unde, prin înlo
cuirea materiilor prime din import 
cu cele indigene, s-a stabilit că se 
va putea obține o calitate superioară 
(culoare, geometrie), care le va con
feri condiții competitive ne piața 
mondială, incă nu s-au făcut pașii 
corespunzători. Acum, la inceputul 
celui de-a! IV-Iea trimestru, comi
tetul de partid. împreună cu consiliul 
oamenilor muncii au dezbătut in 
profunzime problemele încă nerezol
vate, inițiind acțiuni concrete prin 
care se va asigura o rapidă mate
rializare a tuturor perfecționărilor 
ce se impun in fluxurile tehnologice. 
Fiecare succes obligă si mai mult — 
aceasta este convingerea colectivului 
întreprinderii de geamuri din Buzău, 
obligă la fructificarea ideilor nova
toare prin participarea tuturor — de 
la muncitor la director.

inaltă. care se si-
40—45 la sută din

bilantuil activității
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Mihai BÂZU
corespondentul „Scînteii

Inginerul Ion Moiceanu și maistrul Constantin Chitari verifică centrarea cuptorului de 3 000 tone ciment de la
Combinatul de lianți și azbociment din Fieni Foto : D. Constantia

„La etajul nostru
nu sînt lipsuri• ••

Cînd constructorul de locuințe explică unele nerealizări 
doar prin deficiențele muncii altora

Potrivit prevederilor planului, în
treprinderea de construcții-montaje a 
județului Olt trebuie să construiască 
in acest an, pe lingă alte obiective 
social-culturale, 3155 apartamente. 
Pină la finele lunii septembrie au 
fost date in folosință 1 702 apar
tamente. alte 400 fiind in curs 
de finisare, 380 sint la structuri, 554 
la fundații. Cum se vede, pentru tri
mestrul ultim al anului a rămas de 
executat un mare volum de muncă. 
Această apreciere este întărită de 
stadiul îndeplinirii sarcinilor planifi
cate in nouă luni ale anului : in a- 
ceastă perioadă, întreprinderea și-a 
realizat olanul în. proporție de 73 la 
sută, din care 88 la sută la construc
ția de locuințe.

Este drept că. în ultima vreme, se 
înregistrează un oarecare reviriment 
în ceea ce privește ritmul construc
țiilor de locuințe. Așa, de exemplu, 
planul pe luna august s-a înfăptuit 
in proporție de 84.8 la sută, față de 
75,8 la sută cit s-a consemnat in 
luna iulie, iar în septembrie — de 
86,4 la sută. Revirimentul se da
torează soluționării unor probleme 
tehnologice — descărcarea pneumati
că a cimentului, darea in folosință a 
atelierului de confecții metalice, dez
voltarea bazei proprii de producție 
ș.a. — măsurilor privind întărirea 
ordinii și disciplinei muncii, crește
rea responsabilității maiștrilor, teh
nicienilor, a fiecărui angajat, îmbu
nătățirea calității construcțiilor. Prin- 
tr-o mai bună gospodărire a materia
lelor s-au realizat economii la ci
ment, fier-beton, cărămidă și che
restea in valoare de peste 800 000 lei, 
iar cheltuielile la o mie lei produc
ție au scăzut, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cu aproape 
300 lei. Totodată, pe lingă construc
tori, participă zilnic la ntuncă 130 de 
viitori beneficiari ai noilor aparta
mente, 230 oameni ce efectuează 
muncă voluntar-patriotică, 21 brigăzi 
de lucrători de la sate. Dar rezulta
tul obținut nu este incă cel așteptat. 
Care sint cauzele herealizSții planu
lui la zi, restanțelor in domeniul pre
dării tuturor noilor locuințe ?

Constantin
a-

După aprecierea tov. 
Popescu, directorul Întreprinderii, 
ceste rămineri in urmă s-ar datora, 
mai întii, propriilor neajunsuri 
care, desigur, le 
preocupăm pentru a le lichida' 
în bună parte, 
neasigurarea 
mentațiilor 
treprinderile 
si Dolj. Concret, 
nului, documentația tehnică era asi
gurată numai pentru 43 la sută din 
volumul de lucrări, iar la finele lunii 
martie, cind, practic.
dată orice restanță la acest capitol, 
pentru construcțiile de locuințe exis
ta documentația doar in proporție de 
54,5 la sută. La 1 septembrie, acest 
procent a crescut pină la 62 la sută. 
Mai mult, la unele blocuri din zona 
centrală a orașului Slatina se lucrea
ză numai după planuri, fără ca pro-

„Pe 
cunoaștem și ne 

dar, 
acestea au la bază 

din vreme a doeu- 
tehnice de către în

de proiectare Argeș 
la Începutul a-

trebuia lichi-

Pe șantiere 
din județul Olt

tiv de lucru nu este folosit în totali
tate, cu randament superior. Se in- 
tirzie nejustificat, uneori cu 20—30 
de minute, începerea activității. La 
șantierul nr. 4, de exemplu, intr-una 
din zile, cea mai mare parte a con
structorilor de la blocurile din zona 
centrală a orașului Slatina au intir- 
ziat aproape 40 de minute. Șeful unei 
formații de lucru, tinărul inginer 
Alexe Enache, era el însuși nemul
țumit de modul in care se desfășoară 
lucrările la blocurile TI, T2, T3, T4 
din Slatina. în loc de 8 fierar-beto
niști, erau prezenți numai 3, in ne- 
concordanță cu numărul dulgherilor. 
De asemenea, alimentarea punctelor 
de lucru cu beton nu se făcea la ni
velul planificat, din care cauză au 
întîrziat și alte lucrări. La poligonul 
de prefabricate lucrau doar 5 mun
citori, in timp ce alții, mult mai 
numeroși, asistau... de la distanță. 
Ca urmare, de la un schimb la 
altul, cantitatea de producție la pre
fabricate oscilează între 10 și 25 mc. 
Aflăm că planul secției nu a 1 
defalcat pe ture, lucrîndu-se 
funcție de comenzile ce apar. O 
tuație necorespunzătoare există 
stația de betoane, unde nu se 
crează după un grafic care să

fost 
in 

si
la 

lu- 
i se 

respecte riguros. Se întimplă de mul
te ori să nu se transporte cantitatea 
prevăzută de beton la punctele de 
lucru si. de aici, nerealizarea altor 
lucrări, agravarea rămînerii in urmă, 
în loc să se recupereze restanțele?

Așadar, în activitatea întreprinderii 
județene de construcții-montaje Olt, 
cu toate că în ultima perioadă s-a 
Înregistrat o oarecare îmbunătățire, 
persistă o seamă de neajunsuri. Bi
roul comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean, care au analizat 
recent aceste stări de lucruri, au sta
bilit o serie de măsuri ce ne-au fost 
sintetizate de tovarășul Gheorghe 
Băiașu, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean. Este vorba de procurarea din 
vreme a documentațiilor tehnice atit 
pentru toate apartamentele prevăzu
te a se construi in acest an, cit și 
pentru crearea frontului de lucru din 
anul viitor, pentru creșterea volumu
lui lucrărilor industrializate, asigura
rea întregului necesar de forță de 
muncă, extinderea pină la 85 la sută 
a acordului global, nu pe categorii 
de lucrări, ci pe obiective, pentru 
mai buna aprovizionare și gospodă
rire a materialelor, modernizarea 
producției, întărirea ordinii și disci
plinei in muncă. Totodată, sc impune 
un sprijin mai mare din partea în
treprinderii de prefabricate din Cra
iova pentru expedierea cantității res
tante de panouri mari către șantie
rele din județul Olt, fără de care 
nu se pot finaliza toate construcțiile 
de locuințe din 1977.

iectele să fie terminate. Datorită a- 
cestei cauze, întreprinderea nu-și 
poate organiza temeinic munca, nu 
poate întocmi proiectul general de 
organizare. De asemenea, mecaniza
rea lucrărilor nu se ridică la nivelul 
cerul. (N. n. j gradul de industriali
zare a scăzut față de aceeași perioa
dă a anului trecut de la 79 la 54 la 
sută). O altă cauză constă în neasi
gurarea numărului mediu scriptic 
planificat de lucrători, inregistrin- 
du-se un deficit de peste 700 mun
citori.

Prin măsuri recente, 174 de „auxi
liari", veniți de la alte unități, au 
fost încadrați și s-au integrat bine 
în colectivele constructorilor. Pozitiv 
este și 
pentru 
mediul 
gătire, 
durată, 
deveni 
zidari. Vor fi 
zidarii autorizați din comunele jude
țului, pentru a fi calificați in ca
drul întreprinderii și vor fi astfel 
pregătiți incit să facă fată noilor 
construcții de la sate, prevăzute in 
programul de sistematizare. Efortu
rile sint lăudabile, dar nu suficiente. 
Avind in vedere marele volum de 
muncă de pe șantierele de construc
ții, in scopul generalizării schimbu
rilor II și III, sint necesari 400 
zidari. 150 de 
dulgheri. 600 alți 
rite calificări ș.a.

Atit directorul 
și inginerul-șef . . . ....
vorbit mai puțin atunci cind a fost 
vorba de propriile deficiențe din ac
tivitatea de pe șantierele dc locuințe. 
Or, pe uncie șantiere, timpul cfec-

faptul că se depun eforturi 
recrutarea a noi cadre din 
rural. Acum se află in pre
ia cursuri practice de scurtă 
peste 200 de oameni ce 

zugravi, fierar-betoniști 
aduși, totodată,

SIBIU

vor
Și 

toți

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

întreprinderii, cit 
Pavel Belinschi au

de
fierar-betoniști, 250 

muncitori cu dife-

ILFOV: ZILNIC 10000 HECTARE
Ritm care se în continuarecere menținut

planul anual la
mai mult decît în 
și că. de asemenea,

și-a
contravaloarea

sumează circa 10 rnilit 
Un meri*t deosebit i 

cestui succes

SEMĂNATUL

Unitățile agricole din județul Ilfov 
iu dc insămînțat în această toamnă 
►este 200 000 hectare, din care 134 000 
lectare cu griu. Datorită mobilizării 
uturor forțelor umane și materiale 
ile satelor, folosirii timpului, organi- 
ării muncii, mecanizatorii, țăranii 
ooperatori din județ au reușit pină 
i această dată să așeze sămința de 
riu în pămint pe mai bine de 85 000 
ectare in condițiile executării, pină 
cum, a unor lucrări de foarte bună 
ilitate. Terminînd de semănat cul
mile pentru masă verde și orzul, 
cum, toate forțele mecanice sint 
rncentrate la executarea arăturilor 

pregătirea terenului pentru griu, 
icrări la care participă peste 5 000 
e mecanizatori. Paralel cu ei. alți 
aroape o mie lucrează pe semănâ- 
■ri. reușind in ultima perioadă să 
lâlizeze o viteză zilnică de aproape 
i 000 hectare. Menținerea unui ase- 
enea ritm depinde, de-acum înain- 
. de crearea frontului de lucru 
intru tractoare, prin recoltarea grab- 
că in special a suprafețelor cu po- 
.mb prevăzute să fie însămînțate 

griu și eliberarea terenului. De
Tel, în ședința operativă de luni 
■nineața, comandamentul județean 
stabilit ca in primele zile ale aces- 

săptămini să se execute • arături 
20 000 ha și lucrări de pregătire a 

•enului pe 40 000 ha, creîndu-se 
;fel condiții ca pină in jurul zilei 

15 octombrie să se încheie și se
mnatul griului. S-a subiiniat cu 
ist prilej . necesitatea ca mai ales 
consiliile intercooperatiste Ștefă- 
jti, Izvoarele. Frățești, Ulmeni și 
rtășești — unde lucrările sînt nu 
nai sub nivelul realizat in celelalte 
ie, dar si sub cel al posibilităților 
care dispun unitățile din aceste 

►silii — să fie concentrate toate 
țele umane la recoltatul porumbu- 
și eliberatul terenului, iar trac- 

rele să lucreze grupat, în schim- 
i prelungite sub directa suprave- 
re a cadrelor de conducere.
.m urmărit de-a lungul unei zile 
dul in care se muncește la semă- 
, la celelalte lucrări de toamnă, 
cele opt unități agricole din consi- 
intercooperatist Periș.

in cele 4 145 ha destinate griului 
fost însămințate aproape 2 500 ha. 
iza zilnică planificată, de 240 ha, 
•ealizează în mod constant. Cali- 
a lucrărilor, pină acum — exce- 
ă. Explicația nu trebuie căutată

prea mult : în cooperativele agricole 
din Balotești. Snagov, Ciofliceni, Bu- : 
timanu inginerii Ion Avram. Ilie 
Leonida, Marian Marinescu. Ecateri- 
na Caitanovici sint permanent in 
cimp, alături de mecanizatori. conduc 
direct lucrările de pregătire a tere
nului. de semănat.

Recoltatul porumbului și eliberarea 
terenului se desfășoară din plin, cu 
precădere pe suprafețele ce urmează 
să fie semănate cu grîu. A fost strin- 
să recolta de pe 1 400 ha din cele 
3 271 ha cu porumb — întreaga su
prafață fiind eliberată de coceni. 
Decalajul normal care ar trebui să 
existe intre pregătirea terenului și 
semănat scade de la o zi la alta. Si
tuația este, de altfel, generală, pe 
întregul județ. Datorită faptului că 
cei mai buni mecanizatori lucrează 
pe combine, la recoltatul soiei. ci- 
teva sute de tractoare nu pot fi fo
losite la arături. întrucit terenurile 
pregătite asigură front de lucru pen
tru semănători doar pentru două 
zile, in tbate unitățile din acest con

siliu intercooperatist o parte 
tractoare lucrează la arături și pregă
tirea terenului și pe timpul nopții. 
Se desfășoară anevoios, in acest con
siliu; transportul recoltei si al restu
rilor vegetale. S.M.A. Periș nu poate 
repartiza pentru această activitate, 
deocamdată, nici un mijloc de trans
port. ceea ce Împiedică realizarea 
ritmului stabilit la recoltare. De alt
fel, nici I.T.A., prin cele 7 000 de tone 
capacitate de transport destinată a- 
griculturii județului, nu acoperă de- 
cit jumătate din necesarul prevăzut 
în contractele pe baza cărora 
încasat, anticipat, 
transportului.

Revenind la situația existentă în 
consiliul intercooperatist Periș. e de 
semnalat faptul că unitățile n-au pri
mit pină acum nici jumătate din can
titățile de îngrășăminte prevăzute în 
tehnologia griului.

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii

La I.A.S. Baraganu, județul Ialomița, pe o parcelă unde 
se mai înălțau tulpinile de floarea-soarelui, după ce s-a 
aprovizionare, iar terenul a fost pregătit în cele mai bune condiții, mecani
zatorul Ion Poenaru însămînțează griul sub directa supraveghere a ingi

nerului Ion Călin, directorul unității
Foto : Ion Teodor

făcut
nu de mult 
irigarea de

Muncind cu hărnicie și spirit de 
răspundere pentru realizarea obiecti
velor stabilite de programul de dez
voltare a zootehniei, țăranii coopera
tori din județul Sibiu raportează un 
important succes : îndeplinirea eu 
84 de zile mai devreme a planului 
anual ia producția de lapte-marfă, 
prin aceasta asigurindu-se condițiile 
ca pină la finele anului să se livreze 
suplimentar peste 50 000 hl lapte. 
Merită a fi subliniat faptul că, de 
la inceputul anului pină in prezent, 
s-a predat la fondul de stat cu

producția de lapte
18 000 hl lapte 
întregul an 1976 
prin depășirile la producția de lapte 
(pe cap de vacă), peste 50 de unităti 
cooperatiste din județ vor beneficia 
de un spor de 0.50 lei/litru care în
sumează cjrca 10 milioane lei.

--------- in obținetea a- 
revine cooperativelor 

agricole de producție Apoldu de Sus, 
Avrig. Biertan. Birghiș. Buia. Ghi- 
jasa de Sus, Miercurea, Merghindeal. 
Nocrich, Păuca, POplaca și altele. 
(Nicolae Brujan).

O inițiativă utilă la Slatina

COVASNA:

din
Pină la data de 11 octombrie a.c.. 

cooperativele agricole din județul Co
văsiră au recoltat cartofii de De 9 350 
hectare, ceea ce reprezintă 98 la sută 
din totalul suprafeței cultivate. Nu 
întîmplător am început prin a pre
zenta situația recoltării cartofilor. Și 
iată de ce. După cum ne arăta tov. 
inginer Nemeth Ladislau, directorul 
general al direcției agricole, începe
rea din timp a recoltării cartofilor 
a făcut posibilă eliberarea rapidă a 
terenurilor destinate însămîntărilor 
de loamnă. si realizarea in acest fel a 
unui ritm de lucru constant ridicat 
la semănatul propriu-zis. Dovadă, la 
această dată au și fost însămînțate 

• mai mult de 18 000 hectare, ceea ce 
reprezintă aproape 96 la sută din to
talul suprafețelor planificate ; arătu
rile s-au făcut pe 95 la sută din te
renurile destinate griului, din care 
solul a fost pregătit pe 99 la sută 
din prevederi.

Ritmul- bun de lucru la însămîn-

Pe tractoare—lucrători
atelierele S. M. A

se dato- 
urmăririi

țarea cerealelor de toamnă 
rește, în bună măsură, si 
mai insistente de către comandamen
tele comunale a modului in care se 
'îndeplinesc sarcinile zilnice stabilite 
pentru fiecare cooperativă agricolă. 
Deci, se poate afirma că există garan
ția că în toate cooperativele agrico- 
ile semănatul griului se va încheia in 
epoca optimă. adică înainte de 
15 octombrie. Dună cum ne arăta 
Csicso Peter, primarul comunei Cer
nat, comandamentul comunal urmă
rește zi de zi stadiul însămîntărilor, 
luînd măsuri operative, de la caz la 
caz. pentru eliberarea rapidă a tere
nurilor de resturile vegetale, pentru 
pregătirea solului, astfel ca semăna
tul să nu întirzie. ,.Cu toate că — ne. 
spune primarul — am avut de strins 
cartofii de pe 850 hectare, lucrare ce 
necesită o mare concentrare de forță 
de muncă și utilaje agricole, zi de zi, 
pe tarlalele cooperativei lucrează, in 
schimburi prelungite, 4 tractoare la

semănat, 8 tractoare la pregătirea te
renului și 4 la arături. Am consemnat 
în această cooperativă o inițiativă 
demnă de urmat și de alte unități 
pentru impulsionarea luerărilor. Spre 
inserat, tractoarele care in cursul zi
lei lucrează la recoltarea cartofilor 
sint concentrate la executarea arătu
rilor pină noaptea tirziu, pentru a se 
crea front de lucru la semănat. Or
ganizarea temeinică a muncii, folo
sirea deplină a timpului de lucru și 
a utilajelor mecanice constituie și 
explicația faptului că în această uni
tate, zilnic s-au realizat sarcinile de 
lucru prevăzute. Eforturile susținute 
ale cooperatorilor și mecanizatorilor 
au făcut ca Dină la 11 octombrie, din 
cele 1 000 hectare. 880 hectare să fie 
însămînțate cu cereale de toamnă.

Merită să fie evidențiate cooperati
vele agricole din Brăduț, Aita Mare, 
Reci, Bicsad, Brateș, Chilieni, Sint- 
ionlunca, care au însămințat cerealele 
de toamnă în proporție de peste 90

la sută. La S.M.A. Cernat. Tirgu Se
cuiesc și in alte stațiuni de mecani
zare a agriculturii din județ, pentru 
a utiliza la maximum capacitatea 
parcului de tractoare și mașini agri
cole din dotare s-a luat inițiativa ea 
mai mulți muncitori de la centrele de 
reparații să lucreze efectiv ca trac
toriști la executarea arăturilor, pre
gătirea terenului și transporturi. Pen
tru a se asigura o calitate corespun
zătoare semănatului, toate lucrările, 
de la arat pină la semănatul orooriu- 
zis. se desfășoară sub directa îndru
mare si controlul specialiștilor. La co
operativele agricole Turia. Sinzieni. 
Lemnia, Almaș, precum și in alte 
cooperative, munca este astfel orga
nizată incit lucrările să fie executa
te in flux. După eliberarea și pregă
tirea tere’nului se trece imediat la 
semănatul griului, ceea ce permite 
păstrarea umidității din sol.

Iată deci cum prin buna organi
zare a muncii, eliberarea din timp 
a terenului. în județul Covasna se
mănatul griului se va încheia în 
mod sigur înainte de 15 octombrie.

TOMURI Geza
corespondentul „Scînteii"

Cursuri speciale de conducere a unităților economice
și marketing

La Slatina se desfășoară, in aceste 
zile, un curs special de conducere a 
unităților economice și marketing 
internațional, organizat din inițiativa 
Facultății de comerț din cadrul 
demiei de studii economice 
București și a Comitetului 
dețean Olt al P.C.R. Acest 
— realizat cu participarea 
profesori din București — este 
tinat cadrelor de conducere din în
treprinderile si instituțiile, îndeosebi 
cele cu atribuții de export-import, 
de pe cuprinsul județului Olt.

In legătură cu tematica si obiecti
vele cursului, 
Puiu, decanul 
ne-a precizat :

— Cursanții 
participă la 
re la activitatea de comerț exte
rior si cooperare economică, promo
varea vinzărilor si tehnicilor de 
marketing, operațiile valutare prac
ticate de sistemul bancar si între
prinderile din țara noastră etc. — 
întreaga tematică fiind circumscrisă 
problemelor de interes local, cu apli-

Aca- 
din 
ju- 

curs 
unor 
des-

prof. dr. Alexandru 
facultății de comerț,

audiază prelegeri și 
dezbateri referitoa-

international
j

la producția specifică ju- 
(aluminiu, material rulant, 
agricole, textile, confecții

cabilitate 
dețului 
produse 
ș.a.m.d.).

Durata 
două săptămini, 
la Slatina vor fi continuate prin 
efectuarea unor studii de cercetare 
chiar de către actualii cursanți, îm
preună cu profesori si studenți de 
la 
sint 
din 
vor 
informare teoretică, care să le ofere 
o bază științifică pentru inițierea 
unor măsuri de creștere a eficienței 
si calității muncii : pe de altă parte, 
în ceea ce ne privește, vom putea 
adinei procesul de integrare a învă- 
tămintului si cercetării cu producția, 
cu activitatea practică.

Ne propunem să extindem această 
inițiativă a noastră, în momentul de 
fată aflîndu-se în faza de pregătire 
cursuri similare în județele Argeș, 
Maramureș ș.a, (Viorel Popescu).

cursului este de aproape 
dar dezbaterile de 
fi continuate

facultatea noastră. Obiectivele 
multiple : pe de o parte, cadre 
unitățile productive din județ 

putea beneficia de un volum de
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FESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
cinema

Formațiile artistice laureate la precedenta ediție

CEI MAI BUNI- UN EXEMPLU Șl UN ÎNDEMN
it ;;

Așa cum am promis cititorilor noștri, continuăm să publicăm rezul
tatele anchetei întreprinse in rindul membrilor formațiilor artistice de 
amatori, acum, Ia debutul celei de-a doua ediții a Festivalului „Cîntarea 
României". Firește, o 
să fie larg răspindite 
exemplul lor trebuie 
etapa de masă, la un
educativă a programelor izvorîte din viața Și preocupările colectivelor 
de oameni ai muncii.

Astăzi, reporterii noștri transmit din .județele Sălaj și Constanța.

bogată sursă de învățăminte ce merită pe deplin 
o oferă activitatea laureaților, a celor mai buni : 
să stimuleze situarea întregii activități, încă din 
nivel calitativ superior, făcind să crească valoarea

Festivalul oferă cadrul unei complexe

manifestări a muncii, a creației libere,_____ '__________ z

a hărniciei maselor largi:• •

In Sălaj se acționează pentru permanentiza 
rea activității tuturor formațiilor, creatorilor și in 
terpreților, pentru legarea strînsă a 
problemele economico-sociale și etice 
colectivități.

acesteia de 
ale fiecărei

In bilanțul primei ediții a 
tivaluiui național „Cîntarea 
niei" la comitetul orășenesc 
tid din Jibou se arăta : _____
cerea a devenit o formă instituționa- 
lizată deosebit de importantă în ca
drul sistemului nostru educațional și 
succesele obținute pină acum presu
pun eforturi sporite pentru noi toți, 
mai cu seamă în direcția 
bunătățirii conținutului muncii cul
tural-artistice prin legarea ei ___
strinsă de viata si munca noastră. în 
al doilea rind. in atenția noastră, a 
tuturor, trebuie să stea atrage
rea unui număr mai mare de oameni 
ai muncii la realizarea actului de 
educație, de cultură si creație ar
tistică".

La faza de masă a primei ediții a 
festivalului fiecare unitate din oraș 
a fost prezentă cu un număr apre
ciabil de formații de diferite genuri 
artistice și se poate spune că, intr-un 
fel sau altul, mai mult de jumătate 
din populația orașului a participat la 
această amplă manifestare. Zece 
formații s-au situat pe locuri frun
tașe in etapele superioare, iar recita
lul de versuri populare al casei oră
șenești de cultură a ocupat locul 2 
pe țară.

Despre preocupările din aceste 
zile, legate de debutul celei de-a 
doua ediții, ne relatează tovarășul 
Viorel Moldovan, secretar al comi
tetului orășenesc de partid.

— Am inceput printr-o întilmre 
de lucru la care au participat șecre» 
tarii comitetelor și-organizațiilor ''de 
partid, conducătorii de unități, pre
ședinții comitetelor de sindicat, 
efetarii organizațiilor ■U.T.C.', alți 
conducători ai organizațiilor obștești 
și. bineînțeles, instructorii formațiilor 
artistice. în acest cadru am analizat, 
în lumina cuvîntării tovarășului

Fes- 
Româ- 

de par- 
..între

ini

ma i

Nicolae Ceausescu _. 
padrele din domeniul 
modul în care trebuie să acționăm 
fiecare pentru asigurarea conținutu
lui necesar programelor artistice si 
pentru lărgirea cercului narticipanti- 
lor la activitatea cultural-artisticâ. 
Această analiză s-a continuat in 
tătile economice si instituțiile 
oraș.

în prezent, o bună parte 
formațiile vechi și cele nou 
își întocmesc programul, 
zează textele brigăzilor artistice, s-a 
ales repertoriul formațiilor corale si 
instrumentale, iar membrii cercuri
lor de creație si echipele de dans 
tematic și-au stabilit deja temele. 
Multe sint intr-o fază avansată de 
pregătire, urmind ca in citeva zile să 
treacă efectiv la repetiții, pentru ca 
incă in această lună să se desfășoare 
si primele programe artistice în fata 
colectivelor de muncă.

Am vizitat pentru inceput Casa de 
cultură a orașului. Se stabilește noul 
repertoriu al colectivului de recita
tori premiați la faza republicană, noi 
și noi amatori trec prin „focul" se
lecției.

Intr-o altă sală, textierii de brigăzi, 
în frunte cu Liviu Petriș — umoristul 
nr. 1 al Jiboului — au. in ordine, p'e 
masa de lucru o serie de liste cu 
date privind viata orașului. Extra
gem un paragraf : • Planul Ia con
strucția de locuințe a fost depășit cu 
20 la sută, din investițiile anului 
viitor, la 70 Ia sută din obiective este 
pregătit frontul de lucru. © Prin
tre cei mai destoinici constructori 
sinț Gheorghe Birta. loan Birsan și 
Aughstin Porumb. • Se conturează 
cartierul 1 Mai, în care 6 blocuri de 
locuințe vor avea spații comerciale 
la parter. • întreprinderea de gos
podărire a orașului nu și-a amintit

la consfătuirea cu 
propagandei,

uni- 
din.

din 
create 

Se reali-

cit a fost vara de lungă că trebuie 
reparată centrala termică. • La sec
ția mecanică există un consum exa
gerat de metal pe care tovarășii de 
aici nu-1 pot justifica. O listă întrea
gă conține numele celor care se sus
trag de la efortul financiar și fizic 
al cetățenilor pentru înfrumusețarea 
orașului etc.

Din toate datele primite de la 
consiliul popular, ca și din cele cu
lese de noi — ne spune tovarășul 
Petriș — rezultă că principalele o- 
biective spre care se îndreaptă aten
ția tuturor in acest an și in 1978 
sint : canalizarea întregului oraș, 
pentru care există investiții de a- 
proape 20 milioane lei, 
fabricilor de confecții și 
pentru țesături din in și 
continuă a gradului de conștiință a 
oamenilor. Iată „materia primă" din 
care trebuie întocmit textul brigăzii.

în vecini, la cooperativa meșteșu
gărească formațiile artistice partici
pante la ediția trecută, la care s-au 
alăturat altele noi, printre care un 
cor de aproape 100 persoane, for
mații coregrafice, recitatorii și so
liștii vocali își desfășoară repetițiile 
zilnic, după un program bine stabilit. 
Si aici, brigada artistică. veritabil 
colectiv de reporteri. este în plină 
activitate de documentare.

— Ce a stat la baza întocmirii 
o întrebăm pe 

Ciulean, conducă- 
textieri ai coope-

construirea 
integrata 
creșterea

textului brigăzii ? — 
tovarășa Elisabeta 
toarea grupului de 
rativei.

Firește, viața 
cretă din cooperativă. La noi, 
nul la desfacere pe 8 luni ale 
lui este realizat în proporție 
127,1 la sută, la export 110 la 
prestări servicii 127 la sută, mai pe 
scurt, este depășit la toți indicato
rii : brigada are ee lăuda, insă in 
realizarea lui au existat și manifes
tări necorespunzătoare. încă nu s-a 
reușit în toate unitățile prestatoare 
de servicii să se stirpească 
— ca să-i spunem pe nume 
tudinile necorespunzătoare 
clienti. si acestea trebuie

și munca con- 
pla- 

anu- 
de 

sută.

ciubucul
! — ati- 
față de 
să fie

și reflectare a bogatei activi- 
locuitorilor acestui 
să mai consemnăm 

la etapa de masă a

oraș. în 
că. oină 
celei de a 
și-au mai

lor fiind în

un salt atît în 
membri în for-

neapărat trecute prin tăișul satiric 
al brigăzii.

Dacă la complexul C.F.R. și mai 
cu seamă la remiza de locomotive 
programelor artistice li s-a reproșat 
în precedenta ediție caracterul cam 
general, insuficienta legătură eu 
viata și preocupările oamenilor, tre
buie să consemnăm ca pe un fapt 
pozitiv strădania celor de aici de a 
da manifestărilor pe care le pregă
tesc un conținut mai concret, mobi
lizator. în general, se depun eforturi 
meritorii de căutare a unor forme si 
mijloace adecvate de prezentare ar
tistică 
tăti a 
sfirsit. 
acum,
doua ediții a festivalului 
anunțat participarea încă 12 noi for
mații care cuprind alti 300 de oameni 
ai muncii, numărul 
continuă creștere.

S-a* produs așadar, 
atragerea mai multor
mațiile cultural-artistice. cit și in ca
litatea repertoriului acestora. Dar, 
critic analizînd aceste preocupări 
pentru realizarea gîndurilor ce
lor din Jibou de a ajunge la faza 
pe țară cu cît mai multe formații, 
se impune promovarea cu mai mult 
curaj in toate unitățile economice și 
instituțiile din oraș a mai multor 
genuri artistice, cum ar fi dansul te
matic și teatrul scurt, față de 
— după cum însuși directorul < 
de cultură recunoaște — sint 
rețineri nejustificate. Și tot 
temei a fost pînă acum absenta 
pe scenă a țăranilor 
din satele 
Adevărat, 
tiei. dar se cuvine ca încă de 
acum să fie avute în vedere carac
terul de masă, participarea largă a 
tuturor categoriilor de oameni, din 
toate, domeniile vieții economico- 
sociale.

care 
casei 
încă 
fără 

i de 
cooperatori 

aparținătoare orașului, 
sintem la incenutu.1 edi- 

pe

Ion MURESAN

Festivalul trebuie să ducă la o amplă mișcare

populară în domeniul educației și culturii:
Pentru fructificarea rezervei de talente pe 

măsura posibilităților existente în municipiul Con
stanța, este necesar să se 
o muncă vie cu oamenii, 
colectiv.

desfășoare, zs 
în mijlocul

de zi, 
fiecărui

a Iarna bobocilor: SCALA — 9.13; 
U.30: 13.43; 16: IC.15; 20.30. FA
VORIT 
So,15.
15.45:
a Pisicile
— 9.
a Johnny
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,13, FESTI
VAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30.
a Pelerina roșie: CAPITOL — 9,15; 
11.30; 13.43; 16; 18.15; 20.30.
a Tănase Scatiu — 9: 12: 15. Ivan 
cel Groaznic — 18; 20 : TIMPURI 
NOI.
a Din nou... Disney — 9,30; 11; 
12.30; 14. Două lozuri — 16; 18; 20: 
DOINA.
a Marele singuratic : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15: 20.33,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 

'13.15; 20.30.
a Făgăduiala: EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13.30; 13.45: 18: 20,15. GLORIA
— 8,30; 11; 13,15; 15.45: 18.15; 20,45,
MODERN — 9: 11.30: 14: 16.30;
19.30.
a Buzduganul cu trei peceți : 
CENTRAL — 9: 12,30: 16: 19,30. 
GRI VITA — 9: 12.30: 16: 19,30. CO- 
TROCENI — 9; 12,30: 16: 19.30.
a Atentatul de la Sarajevo: FLO- 
«EASCA — 9.30; 12; 14.30; 17; 
19.30.
• Spada neagră : LUCEAFĂRUL
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30;
18: 20.15.
a Amenințarea : BUCEGI — 
13; 16; 18; 20.
a Rocky:
13,39; 16; :
a Logodnic 
H.IȚA — 9; 11;
20.
a Judecătorul 
tul": BUZEȘTI 
15,45; 18; 20,15. 
13.30;
a Salvați
18: 20.15.
a Ultima
— 15.30;
a Corsarul negru : GIULEȘTI — 
9.15; 11,45; 14,15; 16.45: 19,15. VOL
GA — 9; 11.45: 14.30; 17,15; 20.
a Osînda : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
a „Hindenburg" : FERENTARI — 
16: 19.
a O noapte furtunoasă: MUNCA 

.................... 13.30: 15,45; 18; 20.
Paris: POPULAR —

13.43: 16: 10.15? 20.30.
— 9: 11.15; 13,30: 13.43; 13 
FLAMURA — 11.15; 13.30 

13; 20. 
aristocrate : FLAMURA

Chitară: PATRIA — 9;

sediul clubului si în declasare la 
căminul cultural din comuna_ Crucea.

Posibilitățile existente la 
naval din Constanta 
mult mai mari, : 
o participatre mai 
litativ superioară 
ție a festivalului, 
noua competiție va 
mația de dansuri tematice, care 
inceput pregătirile pentru un dans 
marinăresc, și sint în faza de formare 
echipa de dansuri populare româ
nești si o fanfară. Din păcate însă 
aflăm că. datorită specificului muncii 
in ture, la șantierul naval repetițiile 
.la dansuri nu întrunesc niciodată 
participarea dorită, cu toate că in
structorii respectivi si conducerea 
clubului au solicitat spriiinul comi
tetului sindical si U.T.C. in această 
privință. De asemenea, membrii for
mațiilor artistice s-ar simți onorați 
si stimulați în activitatea lor dacă la 
spectacolele ne care le prezintă si 
cu care au înregistrat succese remar
cabile si-ar face prezenta si tovarășii 
din conducerea șantierului naval. 
Paraschiva Ciocan, secretar adjunct 
cu probleme de propagandă al comi
tetului de partid, retine aceste as
pecte ca pe niște sugestii care pot fi 
soluționate cu spriiinul factorilor de 
răspundere din șantier. De 
activitatea cultural-educativă in șan
tierul naval se va bucura 
neral de o atenție 
din partea comitetului 
în acest scop s-au 
mandări ca viitorul 
găzii artistice să fie axat ne aspecte 
la zi din cadrul șantierului, cum ar 
fi : trecerea la construcția unui nou 
tip de nave, mineralierul de 67 000 
t.dw. participarea tineretului si a fe
meilor la construcția navelor, grija 
fată de condițiile sociale ale munci
torilor prin darea în folosință a noi 
blocuri de locuințe si cămine pentru 
tineret.

Reținînd aceste preocupări, sugerăm 
ca in afara formațiilor care acti
vează in cadrul clubului să se fruc
tifice cu mai multă atenție și pasiune 
rezerva de talente, incă puțin cerce
tată, din secții și ateliere, din rindul 
miilor de oameni care muncesc aici; 
este pe deplin posibilă înființarea 
de noi brigăzi, grupuri de satiră și 
umor etc. Să nu uităm că festivalul, 
asigurind afirmarea celor mai buni, 
presupune tocmai de aceea o vastă 
mobilizare a mii și mii de oameni la 
activitatea cultural-artisticâ. in ca
drul căreia fiecare iși descoperă ap
titudini, înclinații, își desăvirșește 
pregătirea, căci, in fine, nu este 
vorba doar de a promova în etapele 
marii întreceri formații de club, ci 
de a transforma o asemenea activita
te într-o amplă mișcare populară. De 
aceea, apreciind cum se cuvine re
zultatele de pînă acum, ele vor fi și 
mai mari pe măsură ce vor îngloba 
perseverența, munca vie cu oamenii 
pentru descoperirea și atragerea lor 
la activitatea cultural-artisticâ, a for
mațiilor și cercurilor de creație.

bună în ediția a doua a festivalului, 
comitetul de conducere al cooperati
vei a aprobat de curind un plan de 
măsuri care să contribuie la imbu- 
nătătirea bazei materiale necesare 
viitoarelor activități. S-au comandat 
costume noi pentru această formație 
si se vor procura si alte materiale, 
în concordantă cu sprijinul de care 
se bucură, formația si-a sporit nu
mărul de membri de la 18 citi au 
participat la prima ediție la 25 — ne 
spune tovarășul Constantin Drogeanu. 
membru in comitetul de partid, care 
se ocupă direct de această activitate. 
Membrele 
toare din secția 
rie, iar 
numărul acestora a fost dictată 
faptul că. alături de programul care 
a fost premiată in etapa trecută, au 
început repetițiile la încă 4 dansuri 
tematice inspirate din munca și via
ța unității. Repetițiile se fac de re
gulă de două ori pe săptămină. dar în 
această perioadă a fost sporit numă
rul lor datorită și faptului că in curind 
formația va prezenta un spectacol la 
televiziune, iar către sfirsitul lunii 
va da spectacole in cadrul tradițio
nalelor manifestări culturale jude
țene „Pontica 1977". în același timp, 
cu sprijinul unor cadre de speciali
tate de la școala populară de artă au 
început pregătiri intense pentru 
crearea unei brigăzi artistice. Deo
camdată s-au recrutat membrii for
mației și s-a întocmit textul dedicat 
activității din unitate 
propiatelor alegeri de 
consiliile populare.

Dintre 
Șantierului 
chestra de 
premiul II 
festivalului 
tică premiul 4 la aceeași etapă si io-, 
cui I în faza județeană. De aseme-' 
nea. soliștii Romeo Mocanu si Ca
melia Ion. care activează in cadrul 
clubului, au primit premii 
județeană. în prezent. 
Dumitru, directorul 
chestra si-a imbogătit 
noi piese, care vor fi 
curind in cadrul 
„Pontica 1977". De asemenea, forma
ția a prezentat de curind spectacole 
în sălile culturale de la căminele de 
nefamilisti si la secția electrică. 
Alături de brigada artistică, care pre
gătește in aceste zile un nou text, 
echipa de teatru este cea de a treia 
formație care va participa la 
de masă a Festivalului 
României" ediția a dou.a.
scop a fost pusă in scenă, in regia 
unui actor de la teatrul de dramă si 
comedie, o nouă piesă intitulată „Un. 
om de nădeide" de Nipută Tănase si 
Virgil Stoenescu, care dezbate o pro
blemă foarte actuală și pentru Șan
tierul naval din Constanta : inte
grarea in producție a tinerilor si 
rolul maistrului in creșterea si edu
carea viitorilor muncitori. Cu o altă 
piesă aflată in repertoriu, formația 
a prezentat de curind spectacole

formației sint 
aparataj 

necesitatea de

bobina- 
de se- 
a mări

de

in cinstea 
deputati

artistice

a-
in

formațiile ______
naval din Constanța.
muzică ușoară a obtinut 
la faza republicană a 
trecut, iar brigada artis-

ale 
or-

în faza 
ne spune Miu 
clubului, or- 
repertoriul cu 
prezentate în 
manifestărilor

etaoa 
„Cîntarea 
în acest

Șantierul 
însă cu 
reclamă 
Și 

noua 
atare,

. sint 
și ele 
amplă 
la

Ca 
intra și

ca- 
edi- 

in 
for- 
a și

altfel.

mai 
de 

făcut 
text al

in ge- 
mare 

partid, 
reco- 

bri-

cu

20.30. 
15,45;

EFORIE — 9; 
18,15; 20.30.

pentru Ana :
13,15; 13,30;

11.15;

MIO-
17.45;

Fayard zis „Șeri- 
— 9: 11,15: 13.30; 
ARTA — 9; 11,15;

15.45; 18; 20.
orașul: LIRA 15.30;

jertfă: DRUMUL SĂRII 
17.45: 20.

— 9,30: 11,30;
• Spaniole la
13.45; 18: 20.
s Hercule in
AURORA — I
18
15.45; 18; 20,15.
• Orologiul Kremlinului :
GREȘUL — 16: 18: 20.
a Comoara din lacul de argint :
FLACĂRA — 9.30; 11.30: 13.30; 16; 
18: 20.
a Amendamcrn la legea siguran
ței statului: COSMOS — 15.30; 19.
• Străina: PACEA — 16; 19.

centrul păinlntului
9; 11.15; 13.30;

20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
i: 18;

15,45:
13.30;

PRO-

; 19.

teatre

George MIHĂESCU

temă care a ocupat locul I la
;i

se-

întruchipare.

e.

aparut
DE PARTID"

a cărei 
deopo- 

care se

„ROMULUS CEL MARE
de Fr. DURRENMATT la Teatrul Național „I. L.

De aici, din 
ime-

Președintele cooperativei meșteșu
gărești „Radiotehnica", Tudor F'lorea, 
din capul locului tine să-si exprime 
mindria, si bucuria că un efectiv atît 
de mic,ca acela al unității in fruntea 
căreia se află a reușit să-ș!i ciștige o 
faimă atît de mare pe plan cultural- 
artistic. datorită formației de dans

cu
etapa iudeteană si interjudețeană ;i 
locul IV in etapa republicană a pri
mei ediții a Festivalului „Cintarea 
României". Luind in discuție aceste 
rezultate și necesitatea de a da o am
ploare si mai mare mișcării cultural- 
artistice. pentru o participare si mai

Caragiale

Durrenmatt este un 
nume cunoscut spectatori
lor români. în primul rind 
poate prin, acea „Vizită a 
bătrinei doamne" cu Aura 
Buzescu in rolul titular, în 
spectacolul Naționalului, și 
cu Ingrid Bergman pe 
ecranele cinematografice. 
Apoi — prin „Pana de 
automobil", tipărită si ju
cată de către televiziune. 
Apoi — prin versiunea 
„Regelui loan". progra
mată in stagiunea trecută 
la Giulesti si „Fizicienii" 
reprezentat cu ani in urmă 
la Teatrul de comedie. 
,.Romulus cel Mare" însuși 

jucat în premieră pe 
la Țimișoara. acum 
bine de- 20 de ani. 
cu toate acestea, pre- 

estea

istorică eu totul neisto
rică". cu mari, foarte mari 
libertăți fată de personajul 
consemnat de cronici), este 
un filozof sceptic al isto
riei. El nu construiește, ci 
suportă si grăbește mersul 
acesteia, asumindu-si rolul 
de instrument al destinu
lui istoric. Un destin care-1 
neagă ca împărat. Romu
lus este un înțelept a 
cărei operă e. paradoxal, 
aceea de a contribui la 
distrugerea imperiului ba
zat pe „forme fără sens, ru-

constituie o 
un simbol al capitalismului 
monopolist.
această condiționare
diată, provine poate si un 
anume scepticism al auto
rului dispus să lumineze 
intens numai panta deca
dentei.

Interesant, spectacolul de 
la National, realizat in re
gia fină si competentă a 
Sandei Mânu si in decorul 
(sugerind o romanitate 
ruinată) semnat de Ion Po
pescu Udriște. susține pie-

Teatrul Național București 
(sala mică): Ciștigătorul trebuie 
ajutat (premieră) — 19.30.
• Opera Română: Coppelia — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-. 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul) — 
19.
• Teatrul Mic; Oamenii caverne
lor — 19.
• Teatrul de comedie: Preșul — 
19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Micul infern — 19.
a Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : imn pentru oame
nii ^cestui pămînt — 11.
a Teatrul saliric-muzical ,.C. Tă- 
nase (sala Victoria): Varietăți pe 
portativ — 19.30.
a Teatrul „I. Vasllescu": Adam 
și Eva — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă": Pino
cchio — 17.
a Teatrul „Țăndărică (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10, 
Anotimpurile minzului

s-a 
tară 
mai

Si 
miera de la National 
binevenită. Pentru că „Ro- 
mulus cel Mare" este, ir.- 
tr-un fel. „giuvaerul co
roanei". Operă reprezen
tativă pentru calitățile dra- 
maturgice ale lui „Diirren- 
matt. unul dintre cei mai 
remarcabili continuatori ai 
un.ui teatru de idei, baza* 
pe dialogul socratic, ce 
cultivă cu strălucire para
doxul de substanță, umo
rul si ironia. O operă re
prezentativă pentru ceea 
ce la Durrenmatt consti
tuie un motiv fundamen
tal : meditația asupra is
toriei. demonstrațiile asu
pra mecanismelor ei.

Pîrghiile asupra 
se oprește scriitorul 
tian sint îndeosebi 
personalității — in 
piu deținătoare a puterii : 
istorice (Romulus). știin
țifice („Fizicienii"), finan
ciare (..Frank al V-lea") și 
cea a libertății individului 
intr-o lume bazată De opri
mare.

în ce măsură personali
tatea poartă pecetea indi
vidului care o incarnează ? 
Cit de larg este orizontul 
libertății si cit de stringen
te cadrele necesității 
definesc actele 
tatii ? Ce face 
tatea (cea istorică, 
ales) cu puterea, ce 1 
ea face, atita vreme 
destinul ei. condiționat 
istorie, e dictat de o deve
nire obiectivă, pe care ni
meni si nimic nu o poate 
împiedica ? în ce măsură 
oamenii Înțeleg, 
sură acceptă și 
ceasta devenire ?

..Romulus cel 
farsa tragică si 
dau un răspuns 
aceste întrebări, 
fapt anti-eroul lui Diirren- 
matt (al cărui portret este 
schitat in această „comedie

cărora
eive- 

cea a 
princi-

care 
Dersonali- 
personali-

m.ai 
poate 

i cit 
de

in ce mă- 
susțin a-

Mare" — 
personajul 

clar la 
Eroul, de

găciuni fără credință 
l'ără dreptate", pe sclavie, 
tiranie, pe oprimarea po
poarelor. — tocmai pentru 
că a inteles iminenta, 
ineluctabilul prăbușirii lui. 
Un .Judecător al lumii tra
vestit in clovn" (mai exact 
în clovneria unei pasiuni 
exclusive pentru avicul- 
tură) : pentru că eroismul 
contra istoriei nu il inte
resează ; pentru că a înțe
les că istoria nu ii rezervă 
de cit un rol de bufon.

Clarviziunea sa o intil- 
neste pe cea a cuceritoru
lui. Odoacru. care, chiar in 
culmea puterii sale bazate 
tot ne asuprire sl jaf. în
grozit de viitorul oe care-1 
prevede, „s-a apucat 
de avicultură". ca un 
al lui Romulus.

Adept de frunte al
trului epic brechtian. 
Durrenmatt istoriciza eve
nimente recente. împreju
rări ce au anticipat si pre
mers celui de-al 
război mondial, 
mecanismele 
Durrenmatt 
tunci, în 1949, 
piesa, mâi direct 
la Roma, la marile impe
rii. la febra militarists a 
lumii in care trăia. Sub 
multe aspecte. ..Romulus..." 
era o satiră în actualitate.
Personajul Rupf. de pildă.

si el 
emul

tea-

doilea 
Evoci nd' 
istoriei, 

se gindea a- 
cind scria 

decit

sa mai ales in planul sen
surilor ei mai generale.

Opțiunea Teatrului 
tional se explică 
distribuție, prin s 
mari creații pe 
ră ..Romulus 
interpretului 
Această sansă 
dată lui Radu i 
marele nostru 
transformat-o 
îmbogățind prin personali
tatea sa partitura, dindu-i 
dimensiuni nebănuite.

Forța interpretării 
Radu Beligan stă. ca 
obicei. in farmecul 
uriaș, in intensa dimensiu
ne spirituală ne care o co
munică ființa sa. în re
lieful aparte pe care-1 dă 
replicilor. îmbinînd 
rul cu melancolia.

Măreția aparte a 
rol stă. mai mult 
obicei. în curajul simplită
ții. în timp ce aiurea, nu 
putini internreti ai lui Ro
mulus si-au exersat resur
sele in a imagina 
histrionului. Beliaan 
țeles 
Radu 
că „actul", farsa pe 
Romulus a jucat-o 
supușilor săi obtuzi . ___
suficiente și se apropie de 
sfirsit. Romulus — Beligan. 
apare din prima scenă — 
ce aer degajat si reflexiv

Na- 
prin 
unei 
ofe- 

Mare“ 
principal.
i-a fost 

Beliaan. Si 
actor a 

in triumf

si
sansa 
care o 
cel

lui 
de 
lui

umo-

acestui 
ca de

masca
____  ... a in
că ea e inutilă.
Beligan a înțeles 

care 
curții, 

sint

are acea intrare 1 — ca un 
filozof nostalgic.
grandoare provine 
trivă din energia 
ascunde sub masca obose
lii. din forța pătrunzătoare 
a inteligentei, din. fermita
tea cu care apără, de fapt, 
un imperativ moral si va
lorile culturii si din noble
țea sacrificiului de sine. 
Interpretarea lui Beligan 
pune un semn de între
bare asupra etichetei „anti- 
tragic" lipite eroului lui 
Durrenmatt. invitind. parcă, 
la un nou mod de a con
sidera tragicul.

Unul din cele mai tulbu
rătoare momente ale spec
tacolului este acela al 
identificării dintre artistul 
cetățean care este 
Beligan si eroul 
afirmă increderea 
in timuul propice 
unui inteles in tot 
de inteles". si „al 
rii lumii cu ___  .

în comDania fericită, dar 
evident, si dificilă, a lui 
Radu Beligan. am admirat, 
tonul energic, patosul, ex
presivitatea dramatică si 
mai ales finețea distanțării 
Simonei Bondoc. Drecum 
si naturalețea, si atit de 
fireasca concepere a lo
cului. iustetea tonului fa
miliar și de respectuoasă 
admirație a lui Gheorghe 
Dinică (Odoacru — pus si el 
pe retragerea din istorie).

Beneficiind 
mai puțin generoase, 
dite 
mai 
acestei construcții. ( 
trate pe Romulus), ce 
tinea, si asa. foarte

. pe picioarele ei.
membri ai distribuției. Ma
rin Moraru. Nicolae Bran- 
comir, C. Dinulescu. 
mara Cretulescu. 
Mâlaimare. Radu 
ghe. Gh. Visu. s-au 
în. genere, onorabil
lurile lor. fără a aduce, to
tuși. variația de ton si 
ritm, necesare.

Cred insă că distribuția 
nu a fost optimă.

Că apariția unora (Gri- 
gore Gonta — Emilian. Al. 
Georgescu — Spurius) ar 
fi fost cu mult mai con
vingătoare, dacă predesti
narea lor comică nu ar fi 
fost evidentă de la prima 
apariție și accentuată prin 
fizic, ci relevată, oarecum 
treptat, pe parcurs, ca un 
comic al poziției lor in is
torie. Un comic al istoriei 
care, pentru indivizii care 
nu o acceptă sau nu o în
țeleg. poate genera chiar o 
tragedie.

Natalia STANCU

Radu 
' care-si 

în viitor. 
..sădirii 

ce-i fără 
guvemă- 

devotament".

a

de partituri 
. lin

ca niște contraforți 
mult decorativi ai 

(cen- 
j se 
bine, 

ceilalți

Ta- 
Miliai 

Gheor- 
achitat 
de ro-

Romanul mediilor sociale 
trăiește — cel puțin de la 
Balzac — printr-o revărsare 
nelimitată a epicului; na
rațiunea tradițională emite, 
stratifică și cumulează e- 
pisoade. momente, 
naje și, in cele din 
sensuri care, 
subsumate unei 
generale, alcătuiesc 
întinse ale timpului 
Această posibilitate 
pe nelimitată de 
siune a dat naștere 
verse meridiane ale lumii 
la cuprinzătoare alcătuiri 
romanești, adevărate epopei 
moderne ambiționind să 
cuprindă in totalitate o a- 
numită societate sau grup 
social, intr-un moment dat 
sau in evoluție. O aseme
nea literatură tinde să re
compună in datele esen
țiale și caracteristice o în
treagă lume cu preocupări 
și obiceiuri, cu incertitu
dini și dificultăți, cu vise 
și idealuri. Astfel de con
cepție asupra romanului a 
pr-odus 
noastră opere 
tive și, fapt la fel de im
portant. continuă să exerci
te o atracție nedezmințita 
asupra creatorilor contem
porani. Printre cei atrași 
de aceasta formulă, Anton 
Breitenhofer se afirmă prin 
nota personală, pe spații 
largi autobiografică, a epi
cului.

Recentul său roman, 
„Prea tîrziu pentru Ma
rilena", apărut la editura 
„Cartea românească", tăl
măcit cu grijă din germană 
in română de Sevilla Ră- 
ducanu, autoare și a unei 
prefețe pătrunzătoare, face 
parte dintr-o cuprinzătoare 
trilogie, care mai cuprinde 
romanele: „Am Welten-
buckel" (apărut și in tăl
măcire românească sub 
titlul „Ciudata prăbușire") 
și „Der Mădchenmaler" 
(„Pictorul de fete"). „Prea

pentru Marilena", 
roman de sine stâ- 
ca și celelalte de alt- 

le continuă in liniile
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perso- 
urmâ 

alăturate și 
concepții 

prozele 
nostru, 
aproa- 
exten- 
pe di-

și in literatura
reprezenta-

tirziu 
deși 
tător, 
fel, 
principale ale narațiunii și 
ale personajelor, alcătuind 
in final o cuprinzătoare 
frescă a citadelei muncito
rești de pe Birzava, orașul 
oțelarilor din Reșița. Desă- 
virșit cunoscător al faptelor 
narate, văzute și mai ales 
trăite din interior, autorul 
derulează o mulțime de e-

perează cu momente-cadru 
reprezentative: greve, de
monstrații de masă, acțiuni 
de sabotare, pregătiri as
cunse pentru insurecția 
armată și, pe de altă parte, 
reprimare sângeroasă, șan
taj și intimidare, jocul 
ascuns al intereselor celor 
din virful piramidei. în 
acest fel. mai multe perso
naje se detașează în con
tururi precise, au viață 
proprie, devin exponen-

tru a lumina și mai 
complexitatea unui climat, 
interacțiunea forțelor care 
concură la alcătuirea lui. 
Astfel. „Prea tirziu pentru 
Marilena" poate fi și roma
nul familiei Brebenar, mai 
cu seamă a lui Traian, oțe- 
larul cu miini de aur și ta
lent de pictor. De altfel, in 
intreg romanul, 
lui ne apare cea mai bine 
conturată, cu o 
complexitate

imaginea

anumită 
caracterolo-

Anton BREITENHOFER

„Prea tîrziu pentru Marilena
pisoade alese cu grijă din 
noianul de evenimente și 
oameni ai timpului. Domi
nantă in roman ne apare 
lupta muncitorilor din a- 
ceastă parte a țării împo
triva 
războiului 
serie de
Arcan, Munteanu. 
Lae Moise și mulți 
sint purtătorii de 
ai muncitorilor.
și socialiști dirji, apărători 
ai intereselor patriei. De 
cealaltă parte, un grup de 
inveterați fasciști, prigoni
tori ai tuturor aspirațiilor 
și libertăților, vinduți hitle- 
rismului, încearcă să 
me orice afirmare a 
lurilor patriotice și 
luționare. In acest context 
al separării nete dintre 
forțe și ideologii — să a- 
mintim că romanul par
curge momentul funda
mental al războiului între 
anii 1939—1944 — căile de 
abordare artistică devin 
la rindul lor tranșante, o-

fascizării țării și a 
antisovietic. O 
personaje ca 

Seidl, 
alții, 

cuvint 
comuniști

repri- 
idea- 
revo-

țiale. reprezentanți ai unor 
grupuri, idealuri și orien
tări politice precise. Par- 
curgind paginile cărții, des
coperi imaginea cinema
tografică a unui timp ex
trem de zbuciumat, in care 
lupta de clasă și acțiunea 
de salvare patriotică devin 
imperative ale timpului. 
Astfel gindit și realizai, 
romanul afirmă virtuți po
litice superioare, exprimă 
un moment al luptei clasei 
muncitoare, al tuturor pa- 
trioților indiferent de na
ționalitate împotriva peri
colului mortal al fascismu
lui care cuprinsese întreaga 
Europă. Finalul romanului 
surprinde tocmai momentul 
insurecției din august 1944. 
deschizind asupra întregu
lui ciclu o perspectivă lu
minoasă.

Dominînd întreaga desfă
șurare epică, perspectiva 
politică asupra evenimente
lor nu exclude ideea de 
frescă socială. Dimpotrivă, 
o consideră necesară pen-

gică și adincime psihologi
că, un personaj viabil al 
literaturii noastre 
Optimismul 
puterea de 
convingerilor 
une emblematică nu numai 
pentru tinerii Reșiței mun
citoare, ci 
luptătorului 
rului plin 
suri. Totuși 
să afirmăm 
față este 
man al tiparului Traian 
Brebenar, așa de multe 
sint firele narațiunii și așa 
dc mare tendința de a le 
cuprinde pe toate, de a le 
oferi tuturor prim-planuri, 
loc spre soare, cum ar 
șpune un arhitect. Pentru 
panorama mediilor, proce
deul se dovedește a fi 
deosebit de favorabil, pen
tru adincimea epicului o 
capcană greu de înlăturat, 
pe care autorul nu a reușit 
s-o depășească pretutin
deni. împins de o justifica
tă dorință de a cuprinde in

actuale, 
lui funciar, 
muncă, tăria 
au. dimensi-

pentru ținuta 
utecist, a tină- 
de viață și vi- 
ar fi prea mult 
că volumul de 

un Bildungsro- 
tinărului

file cit mai multa 
real netransfigurat, 
rul renunță pe alocuri la 
selecția și promovarea fap
tului semnificativ, incăr- 
cind narațiunea cu episoa
de redundante, făcind apel 
la comentarii jurnalistice 
de obișnuită circulație. în 
acest fel răzbește in pagi
nile cărții difuzul senti
ment că s-a dorit cuprin
derea globală a întinsului 
peisaj uman și social, că 
s-a căutat pretutindeni re
zolvarea justă a conflicte
lor, s-a accentuat o per
spectivă actuală asupra fe
nomenelor. eludindu-se pe 
alocuri modul specific 
timpului de a vedea reali
tatea. Acest sentiment este 
accentuat uneori și de ten
tația de a descrie prin ci
tate, de a rezolva conflicte 
prin lozinci, cind firul na
rațiunii cerea examen psi
hologic. motivare interioa
ră. justificare epică. De 
aici și senzația, cu toată 
dinamica narațiunii, că nu
mai timpul se transformă, 
oamenii fiind gata consti- 
tuiți. fără problemele de
venirii interioare, evoluați 
dar neevoluînd. Fără îndo
ială, semnalind unele scă
deri, avem elementara da
torie de a vedea meritul 
esențial al romanului, ca 
de altfel al întregului ciclu, 
in problematica lui socială 
și politică, de mare actua
litate, cu deschidere spre 
permanențele prozei noas
tre contemporane. în te
meritatea cu care se abor
dează aspecte esențiale di.i 
lupta clasei noastre munci
toare și se încearcă reali
zarea unei ample fresce 
sociale. Anton Breitenhofer 
aduce incă o dată, prin a- 
cest volum, dovada posibi
lităților epicii sale de a fi 
permanent în actualitatea 
vie. in miezul problemati
cii sociale și politice.

viața. 
auto-

Emil VASILESCU
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Tovarășului POL POT
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia

PNOM-PENH
Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a creării Partidului Comunist din 

Kampuchia, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al comuniștilor, al Întregului popor român și al meu personal, vă transmit 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor și poporului 
frate kampuchian cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

în perioada care a trecut de la constituirea sa. Partidul Comunist din 
Kampuchia a mobilizat și condus masele populare la lupta împotriva im
perialismului și reacțiunii. pentru eliberare națională și socială, pentru de
mocrație și progres social.

Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România și-au manifes
tat solidaritatea deplină și au sprijinit cu fermitate lupta dreaptă a po
porului kampuchian impotriva intervenției și a ocupației străine, pentru 
independenta și suveranitatea patriei.

în noile condiții, create prin victoria revoluției populare naționale de
mocratice in Kampuchia, se deschid rodnice perspective pentru ca relațiile 
de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele și țările noastre să 
cunoască o dezvoltare continuă pe multiple planuri. în cetea ce ne privește, 
sintem ferm hotăriți să acționăm în această direcție, cu convingerea că a- 
ceasta corespunde intereselor celor două popoare, cauzei generale a socia
lismului, păcii și progresului in lume.

Vă urez din toată inima dumneavoastră, conducerii ști întregului Partid 
Comunist din Kampuchia noi și mari succese în activitatea consacrată con
solidării cuceririlor revoluționare, dezvoltării economico-sociale. înaintării 
pe calea socialismului, progresului și bunăstării, pentru atfirmarea liberă și 
independentă a țării.

' NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

0 delegație a P.C.R. 
a plecat in Franța

O delegație a Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
plecat, marți la Paris, unde, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez, va face o vi
zită.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al- C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

La Paris, delegația a fost întâmpi
nată la aeroport de Maxime Gre- 
metz, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F.. Marcel Trigon. mem
bru al Comitetului Central, și alți 
activiști ai C.C. al P.C.F.

A fost prezent Corneliu Mănescu, 
ambasadorul României la Paris.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SPANIEI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Primire la primul ministru al guvernului
Marți după-amiază, tovarășul

Manea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit pe Peter Shore, 
secretarul de stat britanic pentru me
diul înconjurător, care face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost evocate bu
nele relații dintre România și Ma
rea Britanie, dorința pentru dezvol
tarea lor în continuare. Totodată, au 
fost evidențiate posibilitățile pentru 
intensificarea și extinderea colaboră
rii și cooperării economice, a conlu
crării in domeniile tehnico-științific

și cultural. în interesul celor două 
țări și popoare.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte Vasile 
Bumbăcea, ministrul construcțiilor 
industriale, Virgil Ianovici, președin
tele Consiliului național pentru pro
tecția mediului înconjurător.

A fost prezent Reginald Louis Se- 
conde, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

★
In aceeași zi, oaspetele a părăsit 

Capitala.
(Agerpres)

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Marți dimineața, Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit pe 
Matthew Nimetz, consilier al Depar
tamentului de Stat al Statelor Unite 
ale Americii, care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile existente pentru dezvol
tarea in continuare a cooperării eco
nomice dintre România și S.U.A.

La întrevedere a participat Ale
xandru Mărgăritescu, prim-adjuncț 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A fost prezent Harry G. Barnes jr.. 
ambasadorul S.U.A. la București.

Cronica zilei

Majestățiî Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Ziua națională a Spaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în 

numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări. îm
preună cu sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului spaniol.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

Președintele guvernului spaniol
MADRID

Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei, am plăcerea să vă adresez, în nu
mele guvernului român și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu 
cele mai bune urări.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

R. P. D. COREEANĂ

Primăvară în miez de toamnă

Aflat în vizită in tara noastră.
Sayed Zaki, secretar general adjunct 
al Uniunii Socialiste Arabe, pre
ședintele Asociației de prietenie 
egipteano-română. a avut intreve- 
deri la Asociația de prietenie 
româno-egipteană cu tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al * 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele asociației, la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășul Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. la Marea Adunare 
Națională cu tovarășul Nicolae 
Giosan. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele M.A.N.

= în cursul șederii în tara noastră, 
oaspetele a vizitat unele obiective 
economice, social-culturale din Bucu-

i rești și județul Constanta.
‘ La plecare, oaspetele a fost condus
; de tovarășul Gheorghe Cioară.
; A fost de fată Hassan Abdel Aal 
; Nayel. ambasadorul Egiptului la 
î București.
J *

Cu prilejul celei de-a 34-a ani-
■ versări a Zilei Armatei populare 

polone, generalul-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă de felicitare generalului 
de armată Wojciech Jaruzelski, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Polone.

Marți seara, la Casa centrală a 
i armatei a avut loc cu- același prilej 

o adunare la care au participat 
l generali, ofițeri, maiștri militari și 

subofițeri din garnizoana București. 
Au fost prezenți Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul Republicii Populare 
Polone în țara noastră, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-locotenent Ion Șuta, care a 
rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonelul Czeslaw Nowicki, 
atașatul militar, aero și naval al Po
loniei la București. Participanții la 
festivitate au vizionat apoi o ex
poziție de fotografii și filme docu
mentare poloneze.

Atașatul militar al R. P. Polone 
s-a întîlnit, de asemenea, cu militari 
români dintr-o unitate de aviație, 

1 precum și cu ofițeri-elevi și cadre 
î din Academia militară.

I *I La Invitația Consiliului General 
f A.R.L.U.S., marți a sosit în țara 

noastră delegația Asociației de prie- 
i tenie sovieto-română. condusă de 

Victor Alexandrovici Jukov, secretar 
al Comitetului regional Vologda al 
P.C.U.S.

i *
Marti a acostat în portul Constanta 

motonava „Vdlkerfreundschaft". sub 
pavilionul R. D. Germane, avînd la 
bord peste 500 de pasageri, lucrători

din aparatul de partid al P.S.U.G., 
veterani ai mișcării muncitorești din 
R. D. Germană, care fac o vizită de 
prietenie prin mai multe porturi ale 
țărilor socialiste.

Oaspeții au fost întâmpinați de 
activiști de partid si de stat. A fost 
prezent Joachim Ldschner. consilier 
al Ambasadei R. D. Germane la 
București.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din Constanța și 
stațiuni turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre. Un grup de 
turiști, condus de Hans Albrecht, 
membru al C.C. al P.S.U.G., prim- 
seeretar al Comitetului regional Suhl 
al P.S.U.G., a fost primit de Ion 
Tudor, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

Seara, motonava s-a îndreptat 
spre Batumi.

★

La Ministerul Afacerilor Externe, 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului, 
si Richard Balken. ambasadorul 
R.F.G. la București, au efectuat 
marți schimbul instrumentelor de ra
tificare a Acordului suplimentar la 
Acordul din 1973 dintre Republica 
Socialistă România si Republica Fe
derală Germania privind asigurările 
sociale. încheiat la Bonn în 1976.

★

Cu prilejui Zilei naționale a Spa
niei. marți după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură a Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea o manifestare culturală.

Cu această ocazie, scriitorul Darie 
Novăceanu a prezentat impresii de 
călătorie din Spania. A urmat un 
program de filme documentare, pro
ducții ale studiourilor spaniole.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă si cultură, un numeros 
public.

Au fost de fată Jose Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re. ambasadorul 
Spaniei la București, membri ai am
basadei.

★

Cu prilejul vizitei în tara noastră 
a delegației economice liberiene. 
condusă de M. W. Goda Baker, 
adjunct al ministrului terenurilor si 
minelor, au fost convenite o serie de 
măsuri menite să contribuie la dez
voltarea relațiilor de cooperare eco
nomică si tehnică între cele două 
țări in domeniile minier si petrolier. 
Delegația liberiană a vizitat, da ase
menea. institute de cercetări si pro
iectări. unităti miniere si petroliere, 
precum si întreprinderi constructoare 
de mașini. •

★
Marți. 11 octombrie, a sosit la 

București Axei Serup. noul ambasa
dor extraordinar si plenipotențiar al 
Danemarcei în Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 octombrie. In țară: Vremea va 
fi în general instabilă in prima parte 
a intervalului. Apoi, se va ameliora. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în primele zile, cînd vor că
dea ploi mai frecvente în sudul țării 
și în zona de munte. Apoi, ploile vor 
deveni izolate. Vînt moderat cu inten
sificări locale în sudul țării și la munte, 
pină la 60—70 km/oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mai coborite în estul 
Transilvaniei și nordul țării, iar maxi
mele între 12 și 20 grade. Dimineața, 
ceață locală. In București: Vremea va 
fi in general instabilă. Cerul variabil, 
mai mult noros. Temporar ploaie și 
burniță. Vînt cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura ușor variabilă.

Poporul spaniol ce
lebrează azi ..Ziua his- 
panității** — sărbătoa
rea națională a tării.

în acest an. sărbă
toarea are loc in con
dițiile afirmării tot 
mai puternice a pro
ceselor noi. pozitive, 
de democratizare a 
vieții politice din Spa
nia. Poporul spaniol 
s-a pronunțat cu cla
ritate în acest sens, 
asa cum au dovedit 
alegerile de la 15 iu
nie. în care forțele fa
vorabile democratizării 
au întrunit covârșitoa
rea majoritate a votu
rilor. Aceasta si-a pus 
pecetea asupra între
gii desfășurări a vie
ții politâco-sociale din 
Spania, asupra activi
tății noilor Cortesuri 
(parlamentul), relații
lor dintre guvern si 
ansamblul partidelor 
politice democratice în 
vederea promovării in
tereselor naționale fun
damentale. Se află în 
curs de 
proiectul 
tutii si. 
timp, se

oo- 
soli-

ca- 
în-

prietenie fată de 
porul spaniol, de 
daritate cu aspirațiile 
sale de progres pe 
îea democrației si 
floririi economice.

între popoarele ro
mân si spaniol există, 
asa cum se știe, vechi 
tradiții de prietenie, 
bazate si pe afinități 
de origine, de limbă si 
cultură. Deși situate în 
regiuni diferite ale 
continentului european, 
intre cele două țări 
s-au tasut de-a lungul 
secolelor legături de 
colaborare prieteneas
că. împrejurările vi
trege create ca urmare 
a dictaturii franchiste 
nu au putut estompa 
aceste tradiții, dorința 
ambelor popoare de a- 
propiere si mai bună 
cunoaștere reciprocă. 
De aceea, hotărirea de 
la începutul acestui an 
a guvernelor român si 
spaniol de a restabili 
relațiile diplomatice, la 
nivel de ambasadă, a 
reprezentat continua
rea logică a unor vechi 
legături, urmarea dez
voltării proceselor noi 
spre democratizare, din 
Spania, expresia do
rinței ambelor state 
de a dezvolta legături 

Internationale priete- 
mesti. . indiferent de 

Oamenii muncii din—deosebirile de orindui- 
România urmăresc cu < țe. in interesul reci- 
viu interes evoluțiile loproc. i
din Spania, nutrind ‘ Astfel. dună mai 
sentimente de smccrj™~bine de trei decenii de

elaborare 
noii consti- 
în același 
evidențiază

preocuparea pentru o 
acțiune unitară a for
țelor politice democra
tice în vederea depă
șirii dificultăților eco-, 
nomice.

întrerupere, s-a creat 
cadrul unei dezvoltări 
largi a colaborării 
româno-spaniole. pe 
multiple planuri. Re- 
ferindu-se la .semnifi
cația acelui eveniment, 
președintele Nicolae 
Ceausescu spunea: „A- 
preciem in mod deo
sebit restabilirea rela
țiilor diplomatice cu 
Spania. in spiritul 
vechilor tradiții rare 
leagă popoarele noas
tre. Aceasta va da, 
fără îndoială, un im
puls nou colaborării 
multilaterale româno- 
spaniole*'.

Se poate constata 
cu satisfacție că. în ul
timul timp, schimbu
rile economice reciproc 
avantajoase cunosc o 
evoluție ascendentă, 
în același timp, s-au 
multiplicat contactele 
pe tărim politic, teh- 
nico-stiintific si cultu
ral. Totodată, se poate 
aprecia că amplifi
carea colaborării ro
mâno-spaniole are o 
importantă nu numai 
bilaterală, ci si inter
națională. reprezentând 
o certă contribuție la 
stimularea cursului 
nou. spre destindere 
în Europa, la cauza ge
nerală a păcii si secu
rității. in conformitate 
cu spiritul Actului fi
nal de la Helsinki.

Vasile OROS

La 10 octombrie, po
porul coreean prieten 
a marcat ziua partidu
lui. aniversînd in 
acest an 32 de ani de 
la întemeierea Parti
dului Muncii din 
Coreea : iar la 11 no
iembrie vor avea loc 
alegerile generale de 
deputati pentru Adu
narea Populară Supre
mă. cel mai inalt for 
legislativ al tării. 
Ambele evenimente 
pe fundalul apropie
rii anului jubiliar 
1978, cînd întregul po
por coreean va săr
bători — in condițiile 
unui puternic avînt 
social-economic, al in
tensificării luptei sale 
pentru o Coree 
reunificată. indepen
dentă si prosperă — 
două mari aniversări : 
trei decenii de la pro
clamarea Republicii 
Populare Democrate 
Coreea si un sfert de 
secol de cînd poporul 
coreean a repurtat 
memorabila victorie 
'împotriva agresorilor 
imperialiști.

..Sentimentele ne 
care le trăim în aces
te zile — îmi spunea 
la întreprinderea con
structoare de mașini 
„Ciollima" din Riong- 
Sung muncitoarea co
munistă Han SunGhio 
— cuprind in ele tor 
atașamentul nostru 
muncitoresc fată de 
partidul care ne con
duce. in frunte cu pre
ședintele Kim Ir Sen. 
Iar atașamentul față 
de partid ni-1 expri
măm simplu, muncito- 
reste. prin faptele 
noastre de muncă".

Faptele in aceas
tă uzină, unde lucrea
ză un colectiv harnic 
si inimos — depășirea 
continuă a Planului de 
stat la toti indicatorii, 
realizarea unor ma- 
Sini-grele. unicate de 
mare importantă pen
tru economia naționa

lă — se dovedesc a fi 
pe măsura elanului 
său revoluționar, la 
fel. de altminteri, ca si 
în alte întreprinderi pe 
care le-am vizitat — 
marele combinat side
rurgic de la Huang He 
sau combinatul chimic 
din Hanhim, „Vi- 
nalon".

O elocventă imagine 
a ceea ce înseamnă 
Partidul Muncii in 
viata poporului co
reean ne-a oferit-o vi
zita făcută zilele aces
tea la muzeul consa
crat întemeierii parti-

Insemnări 
de călătorie 

dului. unde exponate
le de mare valoare 
documentară sublinia
ză însemnătatea zilei 
istorice de la 10 oc
tombrie 1945, cind to
varășul Kim Ir Sen a 
pus bazele Partidului 
revoluționar de tio 
nou. menit să condu
că la biruință lupta 
pentru libertate si 
dreptate socială a cla
sei muncitoare, a în
tregului popor coreean.

Dar. mai presus de 
orice, despre forța 
partidului comuniști
lor coreeni, despre pu
ternica lor capacitate 
de a conduce, organi
za si mobiliza masele 
populare in făurirea 
unei societăți înflori
toare socialiste ne nă- 
mîntul patriei lor li
bere stă mărturie a- 
cest Phenian modern 
si luminos, cu cei peste 
un milion si jumătate 
de locuitori, cu artere 
vaste, cu ansambluri 
arhitecturale impună
toare. cu elegantul său 
metro — oraș pe care 
il găsesc renăscut din 
cenușă si ruine, dună 
24 de ani.

Stau mărturie, de a- 
semenea. transformă
rile de-a dreptul ului
toare pe care le întâl
nesc la tot nasul — m 
înfățișarea locurilor, 
in viata oamenilor, in 
tot ce înseamnă Co
reea socialistă con
temporană. Cu atît mai 
puternic imi vibrează 
in inimă cuvintele de 
caldă prietenie, de 
aleasă prețuire pentru 
România socialistă, 
pentru secretarul ge
neral al Partidului 
Comunist. Roman, pre
ședintele Renublicil. 
tovarășul Nicolae
Ceausescu, cuvinte ne 
care le rostesc adesea 
interlocutorii mei.

„Legăturile de prie
tenie dintre partidele 
si popoarele noastre 
sint tot mai strinse. 
mai rodnice — ne 
spunea tovarășul Cian 
Huan Po. șeful de
partamentului de cer
cetări din cadrul 
Universității „Kim Ir 
Sen". Noi nu vom uita 
niciodată aiutorul pri
mit. in momente gre
le din partea tovarăși
lor noștri români, 
dună cum apreciem cu 
deosebită căldură spri
jinul pe care România 
socialistă ni-1 dă in e- 
forturile pe care le 
depunem pentru reu- 
nificarea nasnică si 
democratică a patriei 
noastre". Ceea ce con
feră acum o trăinicie 
de neclintit acestor 
raporturi traditionale 
este fantul că la te
melia lor a fost pus 
istoricul Tratat de 
prietenie si colaborare 
semnat la București 
de tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Kim Ir 
Sen. tratat care a 
deschis o eră nouă în 
dezvoltarea si adin- 
cirea prieteniei intre 
popoarele noastre.

Victor 
BÎRLADEANU

Phenian.
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Acolo unde factorii de conducere iubesc sportul 
și colectivul face sport

Campionatele republicane de box

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Egmont" de J. W. 

Goethe
12,00 întrebări și răspunsuri
12,20 Telex
15,00 Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — Olim

pia Satu-Mare
16,50 Din țările socialiste
17,00 Telex
17,05 Cabinet de perfecționare profesio

nală
17,25 Itinerar spaniol
17,45 Telecronica pentru pionieri

18,05 A te sprijini pe propriul tău pă- 
mînt. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic

18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate
20,00 Femeia
20,25 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Candidatul". Premie
ră pe țară. Producție a studiourilor 
americane

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Concert de muzică de cameră
20,45 Viața în lumina normelor eticii și 

* echității socialiste
21,00 Telex
21,05 Agenda culturală a Capitalei
21,35 Inscripții pe celuloid

O primă caracteristică a colectivu
lui sectorului IV din întreprinderea 
mecanică Plopeni este tinerețea. A 
doua — hărnicia. împreună, conduc 
la rezultate foarte bune in producție.

Evident, la baza succeselor stă in 
primul rind buna organizare a mun
cii. Dar — după cum ne spunea în
suși șeful sectorului, inginerul Ste- 
lian Dumitrescu — la bunele rezul
tate a mai contribuit un factor ceva 
mai greu de calculat matematic in 
procente : pofta de muncă și de via
ță. vigoarea morală și fizică a mun
citorilor. „Colectivul nostru este pe 
deplin dotat cu aceste calități — sus
ținea inginerul. Iar noi. conducerea 
secției, ca și organizațiile U.T.C. și 
de sindicat, căutăm tot timpul să le 
dezvoltăm, să-1 facem pe om ca prin 
sport, prin mișcare in aer liber să-și 
descopere izvoare de vigoare fizică 
și bucurie, să-și întrețină continuu 
dorința de a trăi și a munci intens".

Privim pe acest conducător de 
producție. Ne vorbește cu patos des
pre oameni și sport. El insuși, ca un 
îndrăgostit al mișcării in aer liber 
(student fiind a practicat ruebiul. 
handbalul si fotbalul), a căutat să 
convingă, și a convins, că o producție 
bună nu se realizează numai cu mă
suri tehnico-organizatorice. Pentru 
experiment, a folosit chiar colectivul 
său. La Început a mers greu, deoa
rece în momentul cind s-a pus pro
blema ca mic și mare, toți oamenii 
secției să facă gimnastică în aer li
ber. să practice după voie un sport, 
s-au ivit destule comodități, mai ales 
din rindul maiștrilor. Dar. după o 
scurtă muncă de convingere, acțiu
nea de organizare a gimnasticii la 
locul de muncă a început. în secto
rul IV. chiar cu maiștrii : Gheorghe 
Ionescu, Marin Stan. Tudor Ana, de 
la grupele de lăcătuși și C.T.C.. au 
făcut in cadrul asociației sportive 
uzinale „Metalul" un curs scurt de 
instructori. Apoi, sub îndrumarea lor, 
pe schimburi, la orele 10 și 19. citeva 
sute de angajați lăsau lucrul și timp 
de 10 minute iși făceau mișcarea de 
înviorare in apropierea atelierului. 
..Cam fără entuziasm la început — 
iși amintește Panait Meiroșu. secre
tar al comitetului U.T.C. Am fost 
obligați să mai folosim gazeta de 
perete pentru comozi. încet. încet, 
însă le-a intrat oamenilor în reflex 
mișcarea. Astăzi, nu mai avem nici 
un fel de sedentari".

întrebăm, totuși :
— Dar de ce nu ies la gimnastică 

toți membrii colectivului ?
— Am socotit că la această învio

rare trebuie să iasă numai cei ce au 
o poziție de lucru fixă mai mult 
timp. Restul sint angrenați, după 
orele de lucru, la diferite acțiuni 
sportive, după preferință. Cei mai 
mulți Ia fotbal ; avem patru echipe, 
cîte una în fiecare din cele patru 
organizații U.T.C.

...Aflăm, in continuare, că în sec
torul IV lucrează și un mare număr 
de tinere, aproape 40 la sută. Aces
tea sint mai ales amatoare de volei

însemnări de la 
întreprinderea mecanică 

Plopeni
si handbal. Așa se face că în secție 
figurează patru asemenea echipe fe
minine ; tot. patru au și băieții. Una 
dintre echipe (băieți) a reprezentat 
recent asociația „Metalul" in con
cursul județean și a ocupat locul I. 
Dar cel mai mare număr de ama
tori sportivi il realizează două cate
gorii : jocul de popice (întreprinde
rea are o popicărie-model) si ciclo
turismul. La jocurile de popice exis
tă o programare strictă, pe zile și 
săptămini. pe secții și ateliere, ast
fel incit toți amatorii să beneficieze 
de baza sportivă respectivă. Citeva 
cuvinte și despre cicliști. Sint circa 
150. în majoritate navetiști pe dis
tanțe de 15—25 km. „Antrenamentul" 
lor (de două ori pe zi) i-a făcut te
muți concurenți in competițiile de ci- 
clocros. Organizate destul de des și 
dotate cu cupe și premii, aceste în
treceri se bucură de multă populari
tate. devenind adevărate spectacole 
sportive.

Am lăsat la urmă drumeția și tu
rismul — activități sportive de larg 
interes — pentru că ele au un spe
cific deosebit : de îmbinare armo
nioasă a activităților cultural-artis- 
tice cu cele sportive. Cei mai mulți 
dintre angajații secției au mers anul

acesta de două-trei ori în excursii 
de o zi și jumătate în munți. Ceea 
ce se cade să subliniem este nu atât 
faptul că autobuze intregi au plecat 
de la Plopeni spre zonele montane, 
ci că. ajunși acolo, turiștii secției au 
făcut drumeție, mergind pe jos pe 
cărări de munte kilometri întregi ; 
că s-au organizat ad-hoc echipe de 
volei și fotbal ; că s-au inițiat aler
gări de viteză pe >100 și 200 metri. 
Acordeonul, chitara, cupletele brigă
zii artistice prezente in program ?u 
armonizat atmosfera, au creat mo
mente de relaxare și voie bună.

— După cite ințelegem. aici ma
joritatea oamenilor iubesc natura și 
practică diferite sporturi.

— Așa stau lucrurile — confirmă 
inginerul Dumitrescu. Dar. să vă 
spun sincer, nu sintem pe deplin 
mulțumiți. încă nu am reușit să-i 
facem pe toți, dar absolut pe toți 
maiștrii, tehnicienii, cadrele de con
ducere — poate este o ambiție prea 
mare a noastră — să se găsească in 
mijlocul masei de tineri, să facă și 
ei un sport sau altul.

Secretarul comitetului U.T.C. arăta 
și el cum un mic sondaj a demon
strat că. dintre toți tinerii aflati în 
birourile organizațiilor U.T.C., numai 
jumătate, deocamdată, sint antrenați 
la activități sportive. De altfel, re
cent. comitetul U.T.C. a făcut o ana
liză pe această temă, discutând cite-' 
va cazuri concrete.

Prin discuții mobilizatoare și prin 
acțiuni de propagandă, lucrurile au 
și început să se îndrepte. Au contri
buit la aceasta larga popularizare a 

, sportului de masă prin gazeta de pe
rete și stația de radioamplificare, 
prin panourile cu fotografii sau vi
trinele cu diplome și trofee. Cea mai 
recentă inițiativă : împreună cu ca
binetul de sociologie al unității, se 
întreprinde un studiu-test în rindul 
angajaților. în scopul cunoașterii și 
mai bune a preferințelor, a condi
țiilor ce se cer create, a mijloacelor 
de influențare ce se impun pentru 
ca. în cadrul „Daciadei", participa
rea oamenilor la competițiile spor
tive de masă să fie și mai mare.

...Am plecat de la Plopeni cu con
cluzia că acolo unde conducătorii de 
producție, cadrele U.T.C. și de sin
dicat iubesc sportul, și colectivul 
face sport.

Constantin CAPRARU

Surpriza galei de după-amiază a 
fost realizată de tânărul pugilist, bra
șovean Gheorghe Muraru. care ,l-a 
invins la puncte pe campionul de 
anul trecut la mijlocie mică. Vasile 
Didea. La aceeași categorie, Ion Mi
ron l-a Întrecut cu o decizie de 3—2 
pe Ion Mocanu, Alexandru Tirboi a 
cîștigat, de asemenea, la puncte, in 
fața lui C. Marin, iar N. Chioreanu 
l-a eliminat, tot printr-o decizie la 
puncte, pe D. Petropavlovschi. La ca
tegoria semimuscă. in cel mai inte
resant meci, Remus Cosma a dispus 
la puncte de Ion Traian. Alte rezul
tate de la aceeași categorie : C. Mar
cel întrece prin descalificare pe R. 
Turan ; Săli Adem învinge la puncte 
pe I. Bălan.

La categoria cocoș, Dinu Teodor a 
cîștigat prin abandon meciul cu A. 
Zoltah, in timp ce la categoria mij
locie Constantin Chiracu l-a Întrecut 
la puncte pe N. Vișan.

Marți seara. în cea de a IV-a reu
niune. la categoria muscă. Ștefan 
Băialu, cu un repertoriu tehnic su
perior. și cu lovituri mai precise, a 
ciștigat la puncte, cu o decizie de 
4—1. întâlnirea cu Nicolae Șeitan. La 
aceeași categorie. Dumitru Burdihoi 
a fost declarat învingător la puncte 
in fața lui Gh. Ileana. în limitele 
categoriei ușoară. Calistrat Cuțov a 
dispus la puncte de tînărul N. Costin, 
in vreme ce Carol Hajnal l-a între
cut prin KO, in repriza a doua, pe 
Dumitru Moraru, după ce ciștigăto- 
rul fusese trimis, în prima repriză, 
și el la podea.

Astăzi, de la ora 15.00, in cea de-a 
cincea gală, se vor disputa meciuri 
la categoriile pană, semi ușoară și se- 
mimijlocie, iar seara, cu începere de 
la ora 19,00, sint programate intilniri 
la categoriile grea, semigrea, cocoș și 
mijlocie.

LUPTE: Formația noastră reprezentativă 
pentru apropiatele campionate mondiale

în orașul suedez Goteborg vor avea 
loc intre 14 și 17 octombrie întrece
rile unei noi ediții a campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane. Ca 
de fiecare dată la asemenea mari 
competiții de lupte, sportivii români 
se numără printre favoriți la cuceri
rea medaliilor, la cucerirea titlurilor 
inseși. Cu șanse mari vor concura 
la locurile fruntașe Constantin X- 
lexandru (categoria 48 kg). Ion 
Păun (categ. 62 kg) și tânărul Ion 
Draica (categ. 82 kg), toți trei me- 
daliați cu aur la Jocurile mondiale 
universitare de la Sofia, toți trei 
campioni europeni în anul 1977. Din 
formația reprezentativă mai fac 
parte: Nicu Gingă, Ion Dulică, Ște
fan Rusu. Gheorghe Ciobotaru (sau 
Adrian Popa), Petre Dicu, Ion Savin 
și Victor Dolipschi.

Este de relevat faptul că la citeva 
categorii selecția pentru ..mon
dialele" de la Goteborg s-a făcut in 
urma unor meciuri de verificare 
directe, intre candidații cei mai pu
ternici. La categoria 48 kg. de 
pildă, s-au intilnit renumiții luptă
tori Gheorghe Berceanu și Constan
tin Alexandru, ambii cu un palmares 
internațional de prestigiu. A ciști
gat meciul de selecție și locul in 
echipă (după o luptă foarte echili
brată și de un înalt nivel tehnic) 
Constantin Alexandru. O replică ex
trem de puternică in partidele de 
selecție i s-a dat, de asemenea, lui 
Ion Păun (din partea constănțeanu- 
lui Șt. Negrișan) și lui Nicu Gingă 
(din partea sinăianului Florea Avram).

FOTBAL: Azi, meciurile etapei a IX-a
în campionatul diviziei A la fotbal 

sint programate astăzi meciurile eta
pei a IX-a : Sportul studențesc — 
Steaua (stadionul Republicii) ; Jiul — 
Politehnica lași ; F.C.M. Reșița — 
C.S. Tirgoviște ; Politehnica Timi
șoara — U.T.A. : Corvinul — F.C. 
Petrolul ; Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș ; A.S.A. — F.C. Olimpia ; 
F.C. Constanta — Dinamo ; F.C.

Bihor — Sport Club Bacău. Toate 
partidele vor incepe la ora 15,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua, cu începere de la ora 
14.45. pe programul I.

Etapa a X-a a fost reprogramată 
la 30 octombrie, iar cea de-a Xl-a 
la 2 noiembrie.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
• La patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală încep astăzi în
trecerile turneului final al „Cupei 
României" la hochei pe gheată, la 
care participă echipele Steaua, Di

namo si Sport Club Miercurea Ciuc. 
Astăzi, in prima zi a competiției, 
cu incepere de la ora 18.00. este pro
gramată partida derbi dintre echi
pele bucureștene Steaua si Dinamo.

• EFECTELE UNEI A- 
LIMENTATII MAI RATIO
NALE. în S.U.A. s-a constatat 
un oarecare recul al maladiilor 
cardiace : intre 1963—1975. mor
talitatea datorată infarctului a 
scăzut cu 27 la sută la persoa
nele între 35 și 54 de ani. Mai 
spectaculoasă este scăderea cu 33 
la sută a accidentelor vasculare 
cerebrale la persoanele intre 45 
și 74 dfe ani. O posibilă expli
cație a furnizat Ministerul Agri
culturii din această țară, publi- 
cind o statistică ilustrînd o ali
mentație mai rațională. Potrivit 
acesteia, în perioada menționată 
consumul de grăsimi animale a 
scăzut cu 55 la sută ; de pro
duse lactate — cu 19 la sută, 
cel de ouă — cu 12 la sută. O 
scădere cu 22 la sută a înregis
trat și consumul de tutun. In 

același timp, americanii au con
sumat cu 44 la sută mai multe 
grăsimi vegetale.

• RAZE INFRAROSII 
ÎMPOTRIVA POLUĂRII, 
împotriva mareelor negre care 
amenință viața animală și vege
tală a oceanelor, în Franța s-a 
pus de curînd la punct un sis
tem de supraveghere a literale
lor marine — printr-un sistem 
de teledetectare cu infraroșii. 
îmbarcat la bordul unui avion, 
razele detectorului „mătură" o 
zonă cu o lățime egală cu de 
două ori altitudinea de zbor a 
avionului și le retransmite pe 
pămint unor centre regionale de 
supraveghere. Acest sistem per
mite evaluarea corectă a pri
mejdiei pe care o reprezintă 
acest gen de poluare pentru me
diul înconjurător. Cu începere 

din anul viitor, va începe să fie 
asigurată o „acoperire" totală a 
oceanelor globului, grație unui 
satelit franco-american — Ar
gos — care va supraveghea cu 
cei 100 de „ochi" ai săi întregul 
ocean planetar, pentru a colecta 
datele transmise de pe sol de 
instalații electronice care au fost 
deja implantate într-o serie de 
puncte mobile sau maritime de 
măsurători.

• „FFV MINOTAUR" 
este numele unui vehicul blin
dat. realizat în Suedia, pentru 
a fi utilizat în acțiuni de mare 
perniciozitate, cum ar fi detec
tarea de defecțiuni tehnice in 
lucrările de explodare. înlătu
rarea și dezamorsarea bombelor 
neexplodate. îndepărtarea de
șeurilor radioactive sau a con- 
teinerelor continînd chimicale 
toxice. Vehiculul fără echipaj

funcționează prin teleghidare, 
de la un tablou de comandă, 
unde lucrările pot fi urmărite și 
dirijate in cele mai mici amă
nunte, cu ajutorul unui sistem 
TV.

• CREȘTERE DEMO
GRAFICĂ - RECORD. 
Kuweitul, țară cu o popu
lație de 1,1 milioane lo
cuitori, are una dintre cele mai 
ridicate rate ale creșterii demo
grafice din lume — se arată 
într-un studiu elaborat sub 
egida O.N.U. Rata anuală de 6,1 
la sută de creștere a populației 
acestei țări este de circa trei 
ori mai mare decit media pe 
glob și de circa opt ori mai 

mare decit în Statele Unite. Se 
estimează că populația Kuweitu
lui se va dubla in următorul de
ceniu.

• ÎN INTERESUL 
SECURITĂȚII RUTIERE. 
Sub deviza : „La drum, oricit 
de mic e paharul, pericolul e 
mare", in Franța se desfășoară, 
începind de la 4 octombrie, o 
vastă campanie de lămurire a 
publicului asupra riscurilor gra
ve pe care le comportă condu
cerea vehiculelor sub influența 
alcoolului. Comitetul național 
al securității rutiere, care i 
luat inițiativa, relevă, în mate
rialele publicate cu acest prilej, 
că pentru 38 la sută din acciden

tele mortale care au avut Ioc in 
regiunea pariziană, vinovat e 
alcoolul, al cărui consum dimi
nuează reflexele, creează dificul
tăți de concentrare și de apre
ciere a distanțelor, atrage scă
derea capacităților fizice și in
telectuale și a rezistenței la 
oboseală. Campania de lămurire 
se va realiza prin afișe, plianta, 
filme la televiziune, ca și prin 
conferințe ținute de medici.

• MARATON LA 75
DE ANI. Japonezul Ushitaro
Sakakida, în vîrstă de 75 de ani, 
a parcurs, pe jos, in 20 de zile, 
o distanță de 600 kilometri. Men- 
ținind o viteză zilnică de 30 km., 
acesta se oprea în timpul nopții 
și se odihnea într-o rulotă. Mic 
de statură, 152 cm., 45 kg. gre
utate, Ushitaro Sakakida a în
ceput să practice maratonul în 

urmă cu 17 ani. după... o inter
venție chirurgicală la stomac.

• CA-N FILME. Sub 
zidurile închisorii de la Schien- 
gruen. din Elveția, s-a petrecut 
duminica trecută un episod ce 
amintește scenele din filmele 
„de capă și spadă" : evadind din 
incinta penitenciarului, un de
ținut a încălecat imediat, un cal 
adus, se pare, în mod special 
in preajma locului de detenție 
și s-a făcut apoi in scurt tâmp 
nevăzut. purtat in galop de 
pur-singele anglo-normand...

• HOLOGRAFIA ÎN 
SPRIJINUL CRIMINALIS- 
TICII. Holografia este un pro
cedeu de înregistrare a imaginii 
spațiale a unui obiect, folosind 
lumina laserului, hologramele 

înregistrind amplitudinile unde
lor luminoase care vin de la 
obiect și fazele acestor unde. 
Specialiștii britanici au demons
trat că hologramele înregistrea
ză nu numai amplitudinile foarte 
rapide (cum ar fi oscilațiile so
nore ale pieselor auto), ci și 
cele extrem de lente. în acest 
fel. criminaliștii britanici au in
trat in posesia unei camere ho
lografice a cărei greutate este 
de 18 kg. și care slujește la 
descoperirea urmelor lăsate de 
răufăcători pe covoare sau 
alte țesături groase. Călcind pe 
covor, răufăcătorul produce pe 
țesătura respectivă adincituri in
vizibile. Acestea „înoată" ușor 
în sensul îndreptării firelor țe
săturii. Distanța dintre două 
holograme aduce modificări in 
revenirea firelor covorului si 
ajută la conturarea urmelor 
produse.



PAGINA 6 SCINTEIA — miercuri 12 octombrie 1977

in Europa
fără dezangajare militară si dezarmare

Intervenția reprezentantului român la reuniunea de la Belgrad 
a țărilor participante la Conferința general-europeană
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BELGRAD 11 — Trimisul special 
Agerpres transmite : începînd de 
luni după-amiază lucrările reuniunii 
de la Belgrad se desfășoară în șe
dințe plenare închise, evaluindu-se 
stadiul aplicării Actului final și di
recțiile principale de acțiune pentru 
găsirea unor măsuri de impulsionare 
a traducerii în viață a acestui docu
ment. Și-au expus punctul de vedere 
în legătură cu problemele respective 
delegațiile U.R.S.S., Austriei, Olan
dei, Belgiei, Cehoslovaciei, Spaniei, 
Norvegiei, Suediei, Greciei, Repu
blicii San Marino, Canadei, Franței 
și ale altor țări.

Tn cuvîntul său, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Valentin Lipatti, 
s-a referit pe larg la semnificația 
prevederilor politice, juridice și mi
litare ale Actului final in procesul 
edificării securității pe continent, la 
acțiunile întreprinse de România in 
direcția respectării și aplicării princi
piilor cuprinse in documentul final 
de la Helsinki și a prezentat con
cepția țării noastre in legătură cu 
măsurile pe care trebuie să Ie în
treprindă reuniunea de la Belgrad. 
Referindu-se la acțiunile întreprinse 
de România pentru respectarea și 
înrădăcinarea principiilor cuprinse in 
Actul final. în relațiile dintre toate 
statele semnatare, s-a relevat că, 
după 1 august 1975, aceste principii 
și-au găsit o recunoaștere și reflec
tare in numeroase documente poli
tice și juridice semnate cu prilejul

Primul ministru al Portugaliei despre
situația economică a țării

LISABONA 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei. Mario 
Soares, a apreciat, într-o convorbire 
avută cu reprezentanții presei, că 
„situația economică si socială din 
tară este dificilă, dar ea nu este 
nesoluționabilă**.

Arătînd, în continuare, că intere
sele naționale trebuie să prevaleze, 
Mario Soares si-a reafirmat hotă- 
rirea de a purta un dialog cu toate 
partidele, fără a exclude Partidul 
Comunist Portughez. Excluderea 
P.C.P. de ja acest dialog, a afirmat 
ei. ar însemna „o reîntoarcere la 
trecut**.

Pe de altă parte. Confederația Ge
nerală a muncitorilor portughezi 
(Intersindicala națională) a , dat pu

ITALIA 

intilnirilor președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu șefi de stat din alte 
țări participante. Este vorba de de
clarații solemne comune, declarații 
comune și comunicate semnate cu 
prilejul întîlnirilor șefului statului 
român cu șefi de stat și de guvern 
din aproape jumătate din numărul 
țărilor semnatare ale Actului final.

Reprezentantul țării noastre s-a 
referit pe larg la aspectele militare 
ale securității, subliniind că declara
țiile făcute de marea majoritate a 
delegațiilor au semnalat pericolul pe 
care îl reprezintă cursa înarmărilor, 
acumularea unor mijloace uriașe de 
distrugere in masă și concentrarea 
unor forțe militare imense. In con
cepția guvernului român, nu pot 
exista o reală securitate și o adevă
rată destindere în Europa fără adop
tarea unor măsuri efective de dezan
gajare militară și de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară.★

Președintele Finlandei. Urho Kek
konen. a lansat statelor participante 
la reuniunea de la Belgrad a Confe
rinței pentru securitate si cooperare 
în Europa apelul de a dovedi ..spirit 
de negociere", pentru reglementarea 
deosebirilor de opinie. ..Dună cit pot 
să-mi dau seama, toate țările, mici 
sau mari, au adus contribuții poziti
ve" — a apreciat șeful statului fin
landez.

blicității un comunicat, difuzat de 
agenția A.N.O.P., asupra concluziilor 
adunării plenare a Intersindicalei, 
care a reunit, la sfîrșitul sâptăminii 
trecute, reprezentanții celor 212 aso-i 
ciatii sindicale afiliate. Secretariatul 
Intersindicalei. precizează comunica
tul. a fost împuternicit să exprime 
președintelui republicii, precum și 
Consiliului Revoluției grava preocu
pare a oamenilor muncii si nemul
țumirea lor fată de situația politică, 
economică si socială din tară.

în încheierea analizei situației din 
tară, Adunarea plenară a Intersindi
calei s-a pronunțat în favoarea prin
cipiului organizării unei zile de luptă 
națională.

din Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 11 — De la 

trimisul special Romulus Căplescu : 
Multe din cuvintările din ultimele 
zile din cadrul dezbaterilor generale 
care se apropie de sfîrsit au abor
dat. cu prioritate, probleme legate de 
situația din Africa.

Relevînd că escaladarea actelor de 
agresiune ale regimurilor rasiste mi
noritare din sudul continentului pre
ocupă in mod deosebit tara sa. ca 
urmare. între altele, a așezării geo
grafice. ministrul afacerilor externe 
al Zambiei. Siteke Mwale. a subli
niat că popoarele oprimate sînt mai 
hotărite decit oricînd să dobindeas- 
că libertatea si a făcut apel la in
tensificarea sprijinului international 
pentru cauza lor dreaptă. O conclu
zie similară a fost pusă' în evidentă' 
în cuvîntarea ministrului afacerilor 
externe al Nigerului. Moumoumi 
Ammadou Djermakoye.

In același sens, ministrul afacerilor 
externe al Etiopiei. Feleke Gedle- 
tîiorgis. a arătat că existenta regi
murilor rasiste constituie o sfidare la 
adresa drepturilor. Si demnității po- 
boarelor din Africa australă, o ame
nințare serioasă împotriva păcii si 
securității în această regiune. în le
gătură cu conflictul de la granița 
somalo-etioniană. vorbitorul a decla
rat că Etiopia are încredere în Orga
nizația Unității Africane, respectiv 
într-o soluționare pe baza Cartei 
O.U.A.

In cuvîntarea sa. Moshe Dayan, 
ministrul afacerilor externe al Israe
lului. a declarat că recentele evoluții 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu si posibilitatea reluării Conferin
ței de pace de la Geneva oferă mo
tive pentru ..un optimism precaut*1 
si că ..toate problemele sînt. deschise 
negocierilor**. Aceste afirmații nu

Deschiderea Conferinței 
Conservator din

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
Blackpool s-au deschis marți lucră
rile Conferinței anuale a Partidului 
Conservator — de opoziție — din 
Marea Britanie. care timp de patru 
Zile va examina probleme privind 
concepția acestui partid asupra mo
dalităților de depășire a dificultăți
lor de ordin economic si Social cu 
care este confruntată tara, precum si 
b serie de chestiuni organizatorice.

Lucrările au fost inaugurate de li
derul partidului. Margaret Thatcher, 
după care, in numele conducerii con
servatoare. James Prior, purtător de 
cuvi'nt. pentru problemele forței de 
muncă, a prezentat un document a- 
supra relațiilor cu Sindicatele, una 
dintre chestiunile oe care observato
rii le apreciază ca „fierbinți". Unii 
dintre vorbitori au formulat critici 

si-au găsit însă acoperire în restul 
cuvîntării. care repetă pozițiile cu
noscute ale guvernului israelian re
feritoare la rezoluția 242 a Consiliu
lui de Securitate.' pe care a interpre
tat-o că nu ar cere ..retragerea uni
laterală a Israelului din teritoriile o- 
cuoate in 1967“ si la Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, pe care, 
a spus vorbitorul. Israelul nu o re
cunoaște si cu care nu va negocia, 
resoingind. totodată, ideea creării 
unui stat palestinean.

Aceste poziții ale Israelului au fost 
combătute de vicepreședintele - si 
ministrul afacerilor externe al Su
danului. Al Rashid Al-Tahir Bakr. 
care a arătat că ..pacea bazată pe 
justiție nu va putea fi niciodată 
realizată în Orientul Mijlociu dacă 
nu va fi asigurat dreptul poporului 
palestinean de a se întoarce in tara 
sa si a-si constitui propriul stat**. 
De asemenea, a adăugat, el. se im
pun retragerea necondiționată a 
Israelului din teritoriile ocupate in 
1967 si restabilirea suveranității- a- 
rabe asupra Ierusalimului, care să 
rămînă un sanctuar unde credințele 
religioase să fie liber practicate. Vor
bitorul a condamnat, totodată. încer
cările Israelului de a modifica struc
tura geografică si caracteristicile de
mografice ale teritoriilor ocupate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Singapore. Sinnathamby Ra
jaratnam. a subliniat că o economie 
mondială în care raportul între ve
nitul ne locuitor al țărilor bogate si 
al celor sărace este de 13 la 1 și în 
care mai puțin de o treime din popu
lația globului deține peste 70 la sută 
din venitul întregii lumi este ..o e- 
conomie fundamental nesănătoasă** si 
s-ă pronunțat în sprijinul unei noi 
ordini economice internaționale.

anuale a Partidului
Marea Britanie
la adresa guvernului laburist în ce 
privește relațiile cu sindicatele si u- 
tilizarea forței de muncă. între a- 
cestia. Keith Joseph! purtătorul de 
cuvint pentru industrie al ..cabine
tului fantomă**, a criticat ..politica a- 
părării cu orice preț a locului de 
muncă". sustinind că aceasta ar „e- 
roda competitivitatea produselor bri
tanice mai repede decit ar putea să 
amelioreze situația petrolul din Ma
rea Nordului".

Observatorii de presă prezenti la 
congres notează si faptul că alti 
delegați, indeosebi dintre cei mai ti
neri. au apărat puncte de vedere 
contradictorii celor susținute de 
Keith.

BAKU

întîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și sovietic

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Baku, capitala Azerbaidianulul so
vietic. în alte orașe ale acestei re
publici. continuă seria de manifestări 
prilejuite de întîlnirea 
dintre reprezentanți ai 
român si ai tineretului 
eveniment ce se înscrie 
raporturilor de strinsă prietenie si 
colaborare rodnică dintre popoarele 
si țările noastre. în cursul zilei de 
marți, solii tineretului român si ai 
tineretului sovietic au avut noi în- 
tîlniri si fructuoase contacte, au 
schimbat opinii privind preocupările 
lor actuale, au închegat noi prietenii. 
Pe agenda întîlnirii. un loc priori
tar a fost acordat schimbului de 
experiență dintre Uniunea Tineretu
lui Comunist din România st Uniu
nea Tineretului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică cu privire la 
activitatea de educare comunistă prin 
muncă a

prietenească 
tineretului 
sovietic — 
în cadrul

tinerei generații.

Noi declarații în legătură 
cu problema Orientului Mijlociu

PARIS 11 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută marți la Paris, Ismail 
Fahmy, vicepremier și ministru de 
externe al Egiptului, a subliniat că 
agenda convorbirilor sale cu pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și cu ministrul de externe, 
Louis de Guiringaud, a inclus aspecte 
ale relațiilor franco-egiptene, precum 
și unele chestiuni internaționale, a- 
cordîndu-se prioritate situației din 
Orientul Mijlociu.

Răspunzând la o serie de întrebări 
adresate de ziariști, Ismail Fahmy a 
reafirmat o serie de declarații ante
rioare, subliniind că poziția țărilor 
arabe și a majorității statelor lumii 
este că o soluție durabilă a proble
mei Orientului Mijlociu nu poate fi 
realizată fără rezolvarea problemei 
nalestinene. care este o chestiune 
politică, și nu una a refugiaților. El 
a adăugat că la Conferința de pace 
de la Geneva trebuie să participe 
toate părțile și să fie abordate toate 
problemele, inclusiv aceea a dreptu
lui poporului palestinean de a-și sta
bili o patrie și de a reveni la cămi
nele sale. Pentru aceasta, a subliniat 
el. nalestinenii trebuie să fie re'pre- 
zentați la Conferința de la Geneva. 
Ministrul egiptean a exprimat păre
rea că cel mai important lucru în 
legătură cu convocarea conferinței 
nu este luna în care ea va fi întru

Delegația U.T.C. din tara noastră, 
din care fac parte tovarășii Ion 
Traian Stefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. Nicu Ceausescu si 
Radu Enache. membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.. secretari ai C.C. al 
U.T.C.. a participat la acțiuni ce 
s-au desfășurat la Baku sau în alte 
localități din R.S.S. Azerbaidiană. 
Grupe de tineri români au fost 
oaspeți ai comsomolistilor din Kiro
vabad. Kazah. Kubah si Hacimas. 
La uzina de țevi laminate din ora
șul Sumgait membri ai delegației 
române au participat la turnarea 
unei sarie a prieteniei.

în același timp, lectori ai C.C. al 
U.T.C. au tinut expuneri în fata 
unor organizații ale Comsomolului 
din Baku — un nou prilej pentru ti
nerii sovietici de a cunoaște aspecte 
ale activității si preocupărilor ac
tuale ale tineretului român si ale 
organizației sale revoluționare.

nită, ci pregătirea corespunzătoare a 
conferinței pentru a se realiza ceva 
pozitiv și nu formalități protocolare 
de genul celor înregistrate în 1973.

Rugat să comenteze o serie de de
clarații recente ale unor oficialități 
israeliene, ministrul egiptean a su
bliniat că Israelul trebuie să se re
tragă din toate teritoriile arabe ocu
pate, aplicînd astfel rezoluția 242 a 
Consiliului de Securitate, pe care a 
declarat că o acceptă. Rezoluția — a 
reamintit Ismail Fahmy — se opu
ne anexării de teritorii prin forță.

DAMASC 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat într-un inter
viu publicat marți de cotidianul si
rian „Al Baas“, că fără reglementa
rea, în prealabil, a problemei pales- 
tinene. conflictul din Orientul Mij
lociu nu va putea fi soluționat. El a 
precizat că problema Orientului Mij
lociu trebuie rezolvată pe baza rezo
luțiilor O.N.U.

Kurt Waldheim a opinat că succe
sul Conferinței de la Geneva depin
de de următorii factori : retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate și recunoașterea drepturilor na
ționale ale poporului palestinean și 
ale tuturor statelor din regiune la e- 
xistentă în cadrul' unor frontiere si
gure.

In favoarea dezvoltării 
relațiilor 

intre Turcia și Grecia
O declarație a ministrului turc 

al comerțului
ANKARA 11 (Agerpres). — Cu 

prileiul vizitei unei delegații comer
ciale din Grecia, ministrul comerțu
lui al Turciei. Agah Oktay Guner. a 
declarat că scopurile Turciei si Gre
ciei trebuie să fie menținerea prie
teniei. solutionarea punctelor de di
vergentă si crearea condițiilor propice 
pentru dezvoltarea celor două țări.

Relațiile dintre Turcia si Grecia, a 
spus el. not fi îmbunătățite ne baza 
interesului reciproc. Nu trebuie să 
fim mulțumiți de nivelul actual al 
relațiilor comerciale greco-turce si 
trebuie să depunem toate eforturile 
pentru a le dezvolta, potrivit intere
selor noastre comune. Consider, a 
adăugat ministrul turc. că există 
largi posibilități pentru cooperarea 
dintre cele două țări în domeniul co
mercial.

Congresul studenților 
marxiști din R.F.G.

BONN 11 (Agerpres). — La Miin- 
chen s-au desfășurat lucrările celui 
de-al V-lea congres al Asociației 
„Spartakus** a studenților marxiști 
din R.F.G. Congresul a adoptat un 
document programatic în care sînt 
trasate căile si mijloacele de luptă 
ale studenților democrati din R.F.G. 
pentru o reformă largă a sistemului 
de învătămînt, pentru asigurarea 
drepturilor studenților si întărirea 
alianței cu clasa muncitoare.

Luind cuvîntul la congres, pre
ședintele Partidului Comunist Ger
man. Herbert Mies, a subliniat că 
P.C.G., promovînd o politică de asi
gurare a păcii, democrației si pro
gresului social, consideră că una din 
sarcinile sale' primordiale este aceea 
de a apăra consecvent drepturile vi
tale ale oamenilor muncii si ale tine
retului studios.

Atacuri asupra unor sedii 
ale P. C. German

HAMBURG 11 (Agerpres). -- Per- 
.soane rămase neidentificate au ata
cat. lă sfirsitul săntăminii trecute, 
sediile a două birouri locale ale 
Partidului Comunist German, s-a 
anuntat la Hamburg. După cum s-a 
precizat. Biroul raional Hamburg- 
Harburg a mai fost tinta unor 
atacuri.

La Kiel, tot la sfîrsitul săptămînii. 
clădirea universității a fost mîzgălită 
cu zvastici.

Sindicatele se pronunță pentru creșterea controlului 
oamenilor muncii asupra politicii economice

ROMA 11 (Agerpres). — Sindica
tele italiene apreciază că acordul de 
guvernare realizat intre cele șase 
partide ale „arcului constituțional" 
conține elemente pozitive, dar con
cretizarea lor nu va putea fi reali
zată fără lupta politică si interven
ția maselor, a declarat Luciano 
Lama, secretar general al C.G.I.L. — 
cea mai mare centrală sindicală ita
liană.

Luind cuvîntul Ia deschiderea la 
Roma a lucrărilor Consiliului Gene
ral al C.G.I.L.. Luciano Lama s-a 
pronunțat împotriva tendinței „care 
Si-a făcut apariția in rindul demo
crației creștine și al unei părți din 
patronat de a căuta ieșirea din ac
tuala situație economică in relansa
rea inflației**. Totodată, el a criticat 
..restricțiile fără discernămint" prac
ticate pină acum de către guvern.

El a subliniat că. în viziunea sa, 
politica de austeritate trebuie să se 
îmbine cu „o programare a dezvol
tării". adăugind că nici o austeritate 
nu va fi posibilă cu concursul oa

SUB SEMNUL COLABORĂRII PRIETENEȘTI
Pe itinerare mexicane—larg interes pentru România de azi
..Cine vrea să ctinoască Mexicul 

trebuie să știe că el este un interlo
cutor deschis si generos pentru cel 
care se străduiește să-i înțeleagă 
graiul". Pe parcursul unei recente 
călătorii in această tară latino-ameri- 
cană mi-am adus aminte, adesea, de 
reflecția citată. întilriită cindva in
tr-o carte despre orizonturile vieții 
mexicanilor. A comunica cu ei, în 
graiul lor, înseamnă, inainte de toate, 
a te apropia cu interes și sentimente 
prietenești de valorile naționale prin 
intermediul cărora ți se dezvăluie 
trăsături esențiale ale civilizațiilor 
mexicane de altădată și de acum, 
prezența tradiției in actualitatea țării. 
Talentul și spiritul creator încorpo
rate in Piramida Soarelui și Pirami
da Lunii din Teotihuacan le regăsești, 
cu expresii ale epocii moderne, in ca
pitala țârii, Ciudad de Mexico — me
tropolă pe chipul căreia deslușești 
trăsăturile moștenite de la mayăși și 
azteci... în sudul țării, drumurile care 
ne-au dus spre ariile magice ale cul
turilor din alte timpuri (Palenque. 
Uxmal, Chichen-Itza) s-au încrucișat 
cu cele pe care am ajuns la tabloul 
de comandă electronic al unui com
plex industrial modern pentru pre
lucrarea petrolului.

Este continuitatea creației istorice 
a unui popor harnic și înzestrat, în
crezător in propriile sale forte.

Mexicanii știu că in România aces
te eforturi sint urmărite cu senti
mente de solidaritate și sinceră sim
patie. în Mexic am venit și noi in 
contact cu numeroase expresii ale 
stimei și prețuirii de care se bucură 
România. Tocmai de aceea ne-am și 
propus ca, in deschiderea notelor de 
călătorie din Mexic, să consemnăm, în 
graiul relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări, interesul larg pentru 
cunoașterea realităților din România, 
pentru politica externă promovată de 
statul nostru.

Mulți mexicani remarcau că ima
ginea de azi a tării noastre — dina
mismul dezvoltării sale economice și 
sociale și țelurile nobile ale activită
ții desfășurate de România pe plan 
international — le-a devenit apro
piată mai ales în urma vizitei ofi
ciale efectuate în această tară de 

menilor muncii dacă concomitent nu 
se dezvoltă un proces de democra
tizare, prin creșterea puterii de con
trol a sindicatelor asupra politicii 
economice.

Apel al secretarului 
general al O. S. A.

VIENA 11 (Agerpres). — înt.r-0 
conferință tinută la Institutul latino- 
american din Viena. Alejandro Or- 
fila. secretar general al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.). a lan
sat tarilor vest-eurooene apelul de a 
permite un acces mai larg pe piețele 
lor produselcr provenite din țările 
Americii Latine. Orfila si-a exprimat 
..regretul" că politica de alocare de 
credite țărilor din C.E.E. „are mai 
degrabă tendința să urmeze vechile 
interese coloniale in statele latino- 
americane decit să răspundă la nece
sitățile lor actuale de dezvoltare".

tovarășul Nicolae Ceaușescu. însem
nătatea acestei vizite pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări a fost subliniată cu 
prilejul primirii de către președin
tele Mexicului, Jose Lopez Portillo, 
a delegației de ziariști români. 
..Președintele Nicolae Ceausescu este 
un eminent om de stat, cu mare 
prestigiu international", ne-a decla
rat ministrul de externe al _ Mexi
cului. Santiago Roel. Evocind vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Mexic, Santiago Roel . arăta că a- 
ceasta a avut o contribuție de adîncă 

PERSONALITĂȚI DE FRUNTE DECLARĂ: „Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un eminent om de stat, cu mare prestigiu 
internațional". „Ne impresionează profund transformările 
înnoitoare din România". „Conlucrarea româno-mexicană 

slujește făuririi unei noi ordini economice în lume".

semnificație la profilarea unor noi 
perspective ale colaborării bi și mul
tilaterale dintre cele două țări, în di
ferite domenii. „România și Mexic 
sint țări despărțite de mari distanțe 
geografice, dar le apropie o serie de 
preocupări comune" ; pentru a da un 
exemplu semnificativ, ministrul de 
externe arăta că, în cadrul vieții in
ternaționale. conlucrarea romăno- 
mexicană slujește făuririi unei noi 
ordini economice in lume. ..După vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
mexicanii și românii au reușit să se 
cunoască tot mai bine, ne spunea 
Carlos Sansores Perez, președintele 
Partidului revoluționar instituțional 
(partidul de guvernămînt). Avem 
multe afinități. și nu numai de lim
bă și culturale : ne apropie atașa
mentul la ideile independentei, ale 
luptei pentru libertate și ale respec
tului pentru demnitatea umană".

în convorbiri avute cu guvernatori 
de state, cu înalte personalități ale 
vieții politice și culturale s-a rele
vat că activitatea internațională a

Reuniune internațională 
consacrată problemelor culturale 
ale țărilor in curs de dezvoltare

ALGER 11 (Agerpres). — în capi
tala Algeriei s-a deschis prima Con
ferință internațională privind pro
blemele culturale in țări in curs de 
dezvoltare si combaterea influentei 
străine, imperialiste, in acest dome
niu. Lucrările, la care iau parte oa
meni de cultură din Europa. Ame
rica Latină, Africa si Asia, se des
fășoară sub egida Frontului de Eli
berare Națională din Algeria, la ini
țiativa Fundației internaționale pen
tru dreptul la eliberare al po
poarelor.

în discursul de deschidere a lu
crărilor. senatorul italian Lelio 
Basso, președintele Fundației inter
naționale pentru dreptul la elibe
rare al popoarele^, a evidențiat ne
cesitatea promovării si apărării tra
dițiilor culturale autentice ale state
lor in curs de dezvoltare, precum și 
a lichidării influentelor străine care 
au drept obiectiv alterarea elemen
tului autentic, specific acestor state.

României este cunoscută si apreciată 
de cercuri largi ale opiniei publice 
mexicane. Presa mexicană publică 
frecvent articole despre pozițiile țării 
noastre in probleme fundamentale 
ale vieții internaționale. Interesul 
pentru politica internațională a 
României este cu atit mai mare, cu cit, 
in fata multora din aceste proble
me, pozițiile Mexicului- si României 
sint coincidente sau similare. Mexi
cul și România acționează consecvent 
pentru întărirea solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare, factor important în pro

cesul de edificare a unei noi ordini 
economice în lume. Totodată Mexicul 
și România colaborează activ în fo
ruri și organisme internaționale, pen
tru stabilirea unui asemenea curs al 
relațiilor dintre state care să fie so
lid intemeiate pe principiile suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. Comentînd elogios activita
tea internațională a țării noastre, zia
rul „El Nacional** scrie că „Româ
nia, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. este astăzi un fac
tor important al cauzei păcii și cola
borării internaționale și al instaură
rii unei noi ordini economice și po
litice in lume". Revista de mare pres
tigiu „Nueva Politica" (nr. 4/1977) a 
publicat un amplu articol intitulat 
„Nicolae Ceaușescu : O Nouă Ordine 
Economică internațională", care cu
prinde aprecieri, propuneri și iniția
tive formulate, în cuvintări rostite de 
președintele României, in legătură 
cu necesitatea și căile de edificare a

agențiile de presă transmit:
Primul secretar al C.C. 

al P.M.U.P., Edward Gierek, a 
avut o convorbire cu regele belgie
nilor. Baudouin. aflat in vizită ofi
cială in Polonia, informează agenția 
P.A.P. Au fost abordate unele as
pecte ale dezvoltării relațiilor bilate
rale. precum si probleme ale destin
derii si cooperării internaționale, in
deosebi ale transpunerii în viată a 
Actului final' de la Helsinki.

Congresul Uniunii scrii
torilor și artiștilor din Cuba 
si-a inceput lucrările la Havana. 
La deschidere au fost prezenti Râul 
Castro, al doilea secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, alti conducători de 
partid si de stat. La dezbateri parti
cipă peste 200 delegați cubanezi, in
vitați din numeroase țări, printre 
care si din România.

unui nou tip de relații economice și 
politice intre state, menite să contri
buie la lichidarea decalajelor dintre 
țările bogate și sărace, la progresul 
rapid al fiecărei țări. în ziarele cen
trale au apărut ample articole și stu
dii referitoare la politica externă ro
mânească. Este edificatoare chiar și 
numai înșirarea unor titluri : „Fău
rirea unei lumi mai bune și mai jus- 

t te din punctul de vedere al lui
Nicolae Ceaușescu" (un ciclu de șase 
materiale în ziarul „El Nacional") ; 
„Poziția României — dezarmare ge
nerală și completă și, in primul rind,

nucleară", (pagină specială în ..El 
Dia“) ; „România se pronunță pentru 
o lume mai dreaptă" („La Prensa") ; 
„România luptă pentru ordine eco
nomică și politică internațională mai 
justă" („El Dia“).

Oameni de stat, scriitori și ziariști 
mexicani, care ne-au vizitat țara, 
identifică legătura organică, firească, 
dintre progresul multilateral al 
României și politica promovată de 
conducerea țării pe plan intern și ex
tern. „Sint remarcabile progresele 
obținute de tara dv., ne spunea gu
vernatorul statului Tabasco, Leandro 
Rovirosa. Președintele asociației de 
presă ..Primera Plana**, publicistul 
și poetul Daniel Cadena, care, îm
preună cu alti gazetari de presti
giu din Mexic, a fost oaspete al 
tării noastre, ne-a declarat : „Ne im
presionează profund transformările 
înnoitoare din România pe calea 
dezvoltării independente. Ne-am dat 
seama că perioada pe care o trăieș
te poporul român, azi. este perioa
da afirmării plenare a independenței

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., AIek_ 
sei Kosîghin, l-a primit, la Kremlin, 
pe ambasadorul R. P. Chineze în U- 
niunea Sovietică, Uan Iu-pin, și a 
avut cu el o convorbire.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, David Owen* «i a 
încheiat vizita în Uniunea Sovietică. 
In cadrul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej, părțile și-au afir
mat dorința de a întări cooperarea 
atit în relațiile bilaterale, cît și pe 
plan internațional — relatează agen
ția T.A.S.S. Ele și-au exprimat ho- 
tărirea de a contribui la extinderea 
procesului de destindere în toate re
giunile lumii și consideră drept sar
cină primordială realizarea unor mă- 

și suveranității naționale, pentru care 
el a luptat eroic veacuri de-a rin
dul". Nu de mult Daniel Cadena a ti
nut o conferință despre centenarul 
independenței României. „Am căutat 
să prezint — ne spunea domnia sa — 
atit eroismul luptei pentru cucerirea 
independenței de stat, cit și triumfu
rile obținute, azi, de un popor care 
merită pe deplin să triumfe. Mi-am 
dat seama, in România, că la dv. omul 
este cel mai prețios capital ; căci tot 
ceea ce se construiește este spre bi
nele lui. De aici și marea încredere 
in conducerea țării. M-au emoționat, 
in România, intilnirile președintelui 
cu cetățenii, cu masele ; sint firești 
sentimentele de caldă simpatie cu 
care este înconjurat, ovațiile cu care 
este primit pretutindeni. El este un 
vajnic luptător pentru interesele po
porului — știm că a intrat in această 
luptă de foarte tinăr — întreaga lui 
viață fiind închinată cauzei libertă
ții și fericirii poporului". Un alt ga
zetar și scriitor mexican, Carlos Lo- 
ret de Mola, care a publicat, nu de 
mult, un volum cu impresii de drum 
din România („Notas de Rumania") 
constată că președintele Ceaușescu 
este „un om identificat cu poporul, 
pe bază de dăruire absolută, de am
bele părți". Carlos Loret de Mola re
levă mobilul acestei unități între 
popor și conducere — lupta pentru 
ridicarea economică și social-cultura- 
lă a țării, pentru făurirea destinului 
nou al României. El admiră procesul 
de industrializare din România — cu 
care a venit in contact la București, 
Brașov, Bacău și Ploiești — eviden
țiază mecanizarea agriculturii, re
marcă bogata viață spirituală a oa
menilor și subliniază că împlinirile 
istorice pe care le trăiește poporul 
român se datoresc unei politici ela
borate în concordanță cu realitățile 
proprii ale țării, cu interesele na
țiunii.

Sînt multiple mărturiile stimei și 
înaltei considerații care se manifestă 
în Mexic față de România. Căci — 
așa cum ne-am dat seama, de atîtea 
ori, în călătoria noastră — multor 
mexicani le este tot mai familiar 
graiul României...

Euqen POP 

suri eficiente în domeniul încetării 
cursei înarmărilor.

Un grup de reprezentanți 
ai vieții politice din Colum
bia au lansat un apel parlamente
lor. partidelor politice, oamenilor de 
stat și organizațiilor progresiste din 
America Latină si zona Caraibilor de 
a acționa în vederea convocării, in 
februarie 1978. a unei conferințe con
tinentale pentru pace, suveranitate si 
independentă economică.

Referitor la acordul între 
guvernul spaniol și repre
zentanții partidelor politice 
asupra problemelor economice ma
jore cu care este confruntată Spania 
în etapa actuală, ministrul spaniol al 
finanțelor. Francisco Fernandez Or
donez. a declarat că acesta reflectă 
..responsabilitatea si maturitatea par
tidelor politice". Pe de altă parte, el 
a relevat că reforma fiscală prevăzută 
în programul guvernamental va în
cepe să fie aplicată peste aproxima
tiv trei luni.

Reîntoarcerea navei „Soiuz-25"
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — Marți, după 
încheierea activităților 
la bordul navei „Soiuz- 
25", cosmonauta Vladi
mir Kovalionok și Va
leri Riumin au revenit 
pe Pământ.

La ora 6,26, ora Mos
covei. aparatul de co- 
borire al navei a ateri
zat lin pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, la 185

kilometri nord-vest de 
Orașul Țelinograd.

înainte de a părăsi 
orbita, cosmonauta au 
orientat nava, apoi au 
pus in funcțiune moto
rul de frinare. La opri
rea motorului, a avut 
loc separarea de 
compartimentele navei 
a, aparatului de cobori- 
re. care s-a înscris pe 
traiectoria de coborire.

Țările capitaliste dezvoltate 
vor slăbi cadența economică - 

apreciază specialiștii O.E.C.D.
STRASBOURG 11 (Agerpres). — 

Ritmul de creștere economică în sta
tele occidentale industrializate va fi: 
în 1978 sub nivelul previziunilor, a 
declarat Emile van Lennep, secretar 
general al Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), în cadrul lucrărilor Adu
nării Consiliului Europei occidentale. 
Van Lennep a relevat că șomajul 
constituie încă o problemă nerezolva- 
tă in țările membre ale O.E.C.D., o

Piața comună nu este 
să limiteze exporturile de
ROMA 11 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor congresului anual al Insti
tutului Internațional al Fierului și 
Oțelului, care are loc la Roma, Jac
ques Ferry, președintele Societății 
„Eurofer" (organism din care fac 
parte principalele societăți producă
toare de oțel din țările Pieței co
mune), a propus începerea unor ne
gocieri care să ducă la „limitarea vo
luntară" a livrărilor de oțel din di
ferite țări pe piața nord-americană. 
El a arătat că acordul în acest sens 
trebuie să fie asemănător celor în
cheiate între C.E.E. și firmele side
rurgice japoneze. în 1972 și 1974, 
care prevăd o limitare a livrărilor 
nipone de oțel.

Autoritățile din Bangla
desh au institult tribunale militare 
pentru judecarea cazurilor de parti
cipare a unor militari la recenta încer
care de lovitură de stat. Totodată, 
politia si trupele de grăniceri au pri
mit ordinul să intensifice lupta îm
potriva elementelor criminale care 
dețin arme fără autorizație.

Premiile Nobel pentru 
chimie și fizică. Premiul Nobel 
pentru chimie pe anul 1977 a fost 
atribuit profesorului Ilya Prigogine 
de la Universitatea Liberă din Bru
xelles pentru „contribuția sa la stu
diul termodinamicii ireversibile. în
deosebi la teoria structurilor disipa- 
tive“. Profesorul Prigogine este, de 
asemenea, directorul Centrului de 
mecanică și termodinamică al Uni
versității din Texas. Academia 
Regală din Stockholm a decer
nat. marți, premiul Nobel pentru 
fizică, pe anul 1977. oamenilor de ști
ință Philip W. Anderson (S.U.A,), Ne- 
vill F Mott (Marea Britanie) și John 
Van Vleck (S.U.A.). pentru „investi
gațiile lor -teoretice fundamentale asu
pra structurii electronice a sisteme
lor magnetic și dezordonat".

Lea Grundig, cunoscuta p^- 
torită si graficiană, președinte de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
din R. D. Germană, a încetat din 
viață în vîrstă de 71 de ani.

Dună frînarea in at
mosferă, la altitudinea 
calculată a fost declan
șat sistemul de parașu
te. In imediata apropie
re a Pămintului a fost 
conectat motorul de a- 
terizare lină.

Starea sănătății cos
monautelor după ateri
zare este bună, infor
mează agenția T.A.S.S.

situație deosebit de dificilă avind-o 
tinerii.

în intervenția sa,, secretarul gene
ral al O.E.C.D. a opinat că, in cazul 
în care nu se vor lua măsurile nece
sare, țările occidentale vor fi con
fruntate în următorii ani cu conse
cințele unei noi crize energetice, pre
cum și cu ale unor noi măsuri pro- 
tecționiste pe care guvernele respec
tive le au in vedere pentru a face 
față dificultăților economice.

de acord 
oțel în S.U.A.

Comisia Pieței comune nu este însă 
de acord cu o autolimitare a expor
turilor de oțel ale țărilor membre ale 
C.E.E. în Statele Unite — relatează 
agenția France Presse, referindu-se 
la surse din Bruxelles apropiate co
misiei. Pe de altă parte, comisia a 
apreciat că exporturile actuale de 
oțel din țările C.E.E. în S.U.A. cores
pund doar unei „recuceriri" a pieței 
americane în sectoarele pierdute 
după anul 1974. Totodată însă Co
misia Pieței comune s-a declarat fa
vorabilă începerii de negocieri tn 
problema exporturilor de oțel atît cu 
S.U.A., cît și cu Japonia.
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