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De ce sînt rămase in urmă întreprinderile agricole de stat?
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MAREA RĂSPUNDERE
de a conduce, gospodări

și moderniza economia se află
pe umerii tuturor oumenilor muncii

democratic

Fontă și oțel
peste plan

urmare a eforturilor 
primii doi ani ai cin- 
metalurgiștii tării au 
acest an, să sporeas- 
prevederi, productivi-

„Putem spune că în cadrul sistemului nostru 
avem o formă, unică în felul ei, de participare a maselor
populare la conducerea societății. Avem organisme și pe plan 
local, și în unitățile economice și sociale, și pe plan național, 
care permit participarea largă a tuturor categoriilor de oa

la conducerea societății, 
esențial este felul cum știm să acționăm pentru a asi- 

buna funcționare a acestor organisme, 
cele mai bune condiții

meni 
Acum 
gura 
să-și 
ce-l

ai muncii, a întregului popor

Folosind resursele sporite a- 
părute ca 
depuse in 
cinai ului, 
reușit, in 
că, peste
tatea muncii cu 2,4 la sută, re
zultat care stă la baza produc
țiilor mari de oțel și fontă ob
ținute pînă acum. Numai în 
prima decadă a lunii octombrie 
furnalele Centralei siderurgice 
Hunedoara au elaborat supli
mentar aproape 4 000 tone fon
tă. jar oțelăriile Martin și e- 
lectrice hunedorene și reșițene. 
ca și cele ale Centralei indus
triale. de prelucrări metalurgice 
din București au livrat econo
miei naționale aproape 2 600 
tone oțel brut.

Aceste succese, adăugate im
portantelor înfăptuiri 
de furnaliștî și oțelari 
ceputul anului, ridică 
suplimentară la cote
înalte. Astfel, cumulată la zi, 
producția de fontă elaborată 
peste plan a ajuns la 147 000 
tone, iar cea de oțel a atins, la 
Hunedoara, cota de 51 000 tone, 
țar la Reșița, 10 400 tone. •

obținute 
de la în- 
producția 
tot mai

îndeplinească în 
au în societate".

astfel ca ele 
atribuțiile, rolul

NICOLAE CEAUȘESCU (Agerpres)
popor a primit cuIntregul nostru__ .. _ ___... - ...

vie aprobare constituirea Consiliului 
National al Oamenilor Muncii — 
organism larg democratic, creat la 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe baza Hotărîrii Con
gresului consiliilor oamenilor muncii. 
Formarea noului organism de con
ducere colectivă reprezintă un eve
niment de însemnătate deosebită in 
viata economică și 
patriei, el mar- 
cind o etană ca
litativ superioară 
în dezvoltarea 
democrației mun
citorești si asigu- 
rind cadrul orga
nizatoric adecvat 
uentru participa
rea efectivă si 
nemijlocită. la 
scară națională, a 
clasei muncitoare 
a oamenilor mun
cii la conducerea 
societății, a acti
vității economice, 
la dezbaterea si 
adoptarea tuturor 
borarea planurilor 
perspectivă, la 
tuturor colectivelor 
tuirea lor. După 
secretarul general al partidului in 
cuvintarea rostită la ședința de con
stituire a Consiliului National al Oa
menilor Muncii, crearea acestui or
ganism reprezintă o încununare a 
activității desfășurate in ultimii ani 
de Comitetul Central al partidului 
nostru pentru perfectionarea con
ducerii tuturor domeniilor de activi
tate. a întregii societăți, pentru asi
gurarea unui cadru organizatoric tot 
mai democratic, care să permită 
participarea activă a maselor popu
lare. a oamenilor muncii, in frunte 
ctj clasa muncitoare, la conducerea 
’ ituror sectoarelor vieții economice 
si sociale. Ia guvernarea statului. 
De la nivelul unităților economice si 
sociale si pînă la cel al ministerelor 
si întregii economii, de la 
satelor și comunelor si oină la 
întregii țări au fost create. 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. 
concepție organic structurată. ■ 
mă de instituții democratice, menite 
să asigure participarea cit mai efi-

social-politică a

cientă a 
nilor la

Comuniștii, toti oamenii muncii îsi 
exprimă. încă o dată, deplina satis
facție pentru alegerea. în unanimi
tate, la Congresul consiliilor oameni
lor muncii, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, in 
funcția de președinte ai Consiliului 
National al Oamenilor Muncii.

■
?

oamenilor muncii, a cetăte- 
conducerea societății.

Constituirea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii - încununare a
procesului de adîncire a democrației 

muncitorești, socialiste

hotăririlor. la ela- 
anuale si de 

unirea eforturilor 
pentru irifăp- 

cum a subliniat 
partidului

nivelul 
. cel al 

după 
într-o 

o sea-

Aceasta constituie o elocventă do
vadă a încrederii nestrămutate a 
clasei muncitoare, a întregului ponor 
in partidul comunist, in secretarul 
său general, de a .cărui activitate, 
caracterizată prin patriotism fierbin
te și spirit novator. înaltă principia
litate și pasiune revoluționară, sint 
indisolubil legate marile succese ob
ținute de națiunea noastră în con
strucția socialistă în promovarea fer
mă a politicii de pace și colaborare, 
care au dus la creșterea presti
giului României socialiste în lume. 
Alegerea secretarului general al 
partidului nostru în înalta funcție de 
conducere a acestui autentic parla
ment muncitoresc constituie, totoda
tă. garanția sigură că acest puternic 
forum democratic îsi va face pe de
plin datoria si va asigura afirmarea 
tot mai puternică a rolului clasei 
muncitoare în conducerea întregii 
vieți economico-sociale. în dezvolta
rea democrației și a autoconducerii, 
în înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului.

încă din prima sa ședință. Con
siliul National al Oamenilor Muncii 
s-a dovedit a fi un organism de 
lucru. Cu exigentă si înalt spirit fie- 
răspundere, participantii la ședința

de constituire au analizat, in lumina 
indicațiilor cuprinse in recentele 
cuvîntări ale secretarului general al 
partidului, modul in care se înfăp
tuiesc sarcinile de plan si angaja
mentele asumate în întrecere, măsu
rile ce se impun pentru îndeplinirea 
planului pe acest an si pe întregul 
cincinal. Criticindu-se unele neajun
suri care mai există in diferite sec
toare de activitate, s-a subliniat că 

trebuie să se ac
ționeze cu toată 
energia pentru în
lăturarea lor ime
diată. accentul 
principal fiind 
pus pe îndeplini
rea exemplară a 
indicatorilor de e- 
ficiență. în ace
lași, spirit de exi
gență au fost a- 
bordate probleme 
esențiale privind 
sporirea mai ac
centuată a rolu
lui consiliilor oa
menilor muncii, a 
la 
în 

acest
contribuției lor 
planului. Reține 
bit atenția, în 
de măsuri conturate ___
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii si cuprinse in cuvintarea secreta
rului general al partidului, publicată 
ieri, referitoare la : mărirea numă
rului membrilor consiliilor oamenilor 
muncii ; desemnarea ca președinte al 
consiliilor oamenilor muncii a secre
tarului organizației de partid, direc
torul întreprinderii fiind primul 
vicepreședinte al consiliului si pre
ședinte al biroului executiv : pre
ședintele sindicatului devine si 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii si conduce adunarea ge
nerală a oamenilor muncii : de ase
menea. un vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii din fiecare în
treprindere va fi un muncitor care 
lucrează nemijlocit in producție.

Sint măsuri ce se înscriu pe linia 
perfecționării continue a activității 
organelor de conducere, ele urmă
rind în esență creșterea rolului con
ducător al clasei muncitoare, al or
ganizațiilor de partid, a rolului con
ducător al partidului în general, in

îndeplinirea 
mod deose- 

sens, suita 
încă de la

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cifrele inscrise în perimetrul reprezintâ, în procente, suprafețele insâmințate cu griu în întreprin- 
cooperativele agricole (jos), la data de 14 octombrie a c.

fiecărui județ 
derile agricole de stat (sus) și în
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Din harta de mai sus reiese că semănatul s-a în
cheiat in județele Covasna și Galați, iar in județele 
Buzău. Vaslui, Satu Mare, Cluj. Tulcea, Argeș, Me
hedinți. Vrancea și altele semănatul se află in sta
diul final, existind perspectiva ca încă în cursul aces
tei zile lucrările să fie terminate.

Cu toate aceste rezultate, în cooperativele agricole 
dintr-un număr însemnat de județe, dintre care unele 
— Dolj, Ilfov, Teleorman, Constanța, Timiș, Arad, 

■ Iași, Bacău. Botoșani — mari producătoare de cereale, 
există încă serioase întîrzieri la semănat. Asa cu.m sub
liniam și cu citeva zile în urmă, situația semănatului 
în întreprinderile agricole de stat continuă să fie ne
corespunzătoare. Aceasta dovedește că nu peste tot 
comandamentele locale, conducerile unităților agricole 
și specialiștii au acționat cu hotărire pentru urgentarea 
semănatului.

Tinind seama de faptuj că timpul se poate schimba 
de la o zi la alta — previziunile meteorologice indică

o înrăutățire a vremii pentru a doua jumătate a lunii 
octombrie — sarcina organizațiilor de partid de la sate, 
a comandamentelor locale, conducerilor unităților agri
cole, a mecanizatorilor și specialiștilor trebuie s-o con
stituie încheierea însămintării griului in următoarele 
3—4 zile, pe toate suprafețele prevăzute. Condiția esen
țială pentru grăbirea lucrărilor este eliberarea tere
nurilor destinate griului de culturile tirzii — porumb, 
sfeclă de zahăr și soia — pentru a putea fi arate și 
pregătite in cel mai scurt timp. întrucît, pentru însă- 
mînțări mai sînt de făcut arături pe încă aproape 
350 000 ha. pe lingă repartizarea unui mare număr 
tractoare la această lucrare, este imperios necesar 
munca să fie organizată in două schimburi, sau 
schimburi prelungite. De asemenea, este nevoie ca
cadrul consiliilor intercooperatiste să se inițieze ac
țiuni de întrajutorare cu forță de muncă și cu mijloace 
mecanice.
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Imagini din noul centru civic ol municipiului Bîrlad

IN ziarul DE AZI:
Rubricile noastre
Cuvîntul cititorilor, cu
vîntul oamenilor mun
cii • Faptul divers • 
Cronica artei amatoa-
re • Din viața partide
lor comuniste și mun
citorești • Sport • De 

pretutindeni

• Cu ce rezultate, cu ce experiență se încheie această legislatură • Cum trebuie acționat [I
pentru perfecționarea in continuare a activității în toate domeniile?

T~ ... .
:

AZI ÎNCEP LA BUCUREȘTI

Lucrările Conferinței

internaționale a Crucii Roșu

Umanismul
muncii

și al creației 
literare

întimplarea a făcut să ajungem la 
primăria din comuna Zărnești. jude
țul Buzău, odată cu revărsarea zo
rilor. Văzindu-1 aici doar ue ..omul 
de serviciu la telefon". l-am rueat 
să ne inaâduie oină la venirea pri
marului.

— O să așteptat! mult si bine. — 
ne-a spus el — pentru că primarul 
nostru nu prea vine Pe la primă
rie.

N-apucăm să mai intrebăm ne 
unde umblă primarul de ..nu prea 
vine pe la primărie" că in fata scă
rilor a oprit un camion, iar omul de 
la volan l-a întrebat pe ..omul de 
serviciu de la telefon", dacă n-a lă
sat primarul vreo vorbă pentru el. 
că dacă n-a lăsat. Înseamnă că iar 
trebuie să alerge după el. îi propu
nem să alergăm împreună duoă pri
mar si ne invită să urcăm. „Ține
ți-vă bine — ne avertizează el — că 
mergem mai repejor, dar cu viteză 
legală, că dacă mai intirzii citeva 
minute, se blochează soseaua cu 
autobuzele care vin după navetiștii 
din comună să-i ducă la industria 
Buzăului. Stiti citi oleacă in fiecare 
zi din comuna noastră ? Vreo șapte 
sute 1 Cu vreo zece ani în urmă ii 
numărai pe degete.

Camionul a frinat pe un deal, unde 
1-ajn întilnit pe primarul Constantin 
Radoslav, urmărind la lucru două 
tractoare pe senile, care mușcau cu 
cupele pămint sterp, de ne care nu 
s-a strins niciodată nici măcar o că
piță de fin.

— De aid si pînă dincolo de buza 
celuilalt deal de la cotitură, ne vreo

10 hectare — ne explică primarul — 
am inceout să netezim in asa fel pă- 
mintul. incît să putem planta o pod
gorie. de toată frumusețea, pentru a 
face joncțiunea cu celelalte 45 de

— Cum ale cui ? Ale noastre, ale 
primăriei. Dacă vreți să stiti. primă
ria mai are si două camioane de cite 
șapte tone si jumătate, trei autouti
litare. un autoturism de teren...

O PRIMĂRIE MARE 
CIT COMUNA

De aceea este greu să-l găsești 
pe primar in acest „sediu"

hectare de vită de vie. care vor in
tra in curind pe rod. Este unul din 
aoele terenuri ale primăriei, despre 
care toată lumea spunea că e mai 
ușor să scoți ană din piatra seacă, 
decît un maldăr de iarbă de ne ele. 
Dar tot lumea s-a convins că pe cele 
45 de hectare vița de vie se simte ca 
la ea acasă și chiar de la anul vom 
culege primii struguri.

— Dar tractoarele care lucrează 
aici, la defrișat si terasat. ale cui 
sint 7

— Sînteti. cum s-ar zice, o primă
rie bogată.

— Asa ne socotesc si alti primari 
din județ, care vin pe la noi în 
schimburi de experiență. Unora tot 
nu le vine să creadă că si primăria 
poate să-si dezvolte o producție bro- 
prie. să aibă randament. beneficii. 
Totul e să ai curajul să înceni...

— Si dumneavoastră cum ati 
început 7

— Deși sânt primar aici, la Zăr- 
nesti. de aproape 20 de ani. iar zilele

trecute am împlinit 46 de ani de 
viată (..Multi înainte" — „Mulțu
mesc și dumneavoastră"). în primii 
ani nu prea știam nici noi cu ce și 
cum să începem. Drept să vă spun, 
oină atunci eu stăteam mai mult prin 
birou, printre hirtoage. iar la adu
nările de la cooperativele agricole, 
eram.. ca să zic asa. mai mult spec
tator, decît factor de conducere. în
vestit cu răspunderi mari pentru în
treaga dezvoltare economică si so
cială a comunei. între timp, am în
ceput să mă sfătuiesc mai des cu 
cetățenii, să stau mai mult în mij
locul lor. să merg împreună cu ei la 
muncă voluntară. Iar illtimii șapte- 
out ani au însemnat si pentru noi. 
cei care am fost aleși să organizăm 
și să răspundem de treburile obștii 
o primenire a întregii activități, o a- 
devărată cotitură in metodele de 
muncă folosite, străduindu-ne să 
urmăm exemplul și stilul de lu
cru al conducerii partidului nos
tru. al secretarului general al 
partidului. Viata însăși ne-a do
vedit că dacă am făcut și noi 
ceva bun in comuna noastră — 
si o să mergeți să vedeți — am fă- 
cut-o numai si numai sfătuindu-ne 
mereu cu oamenii, stînd mereu în 
mijlocul lor. la bine si la greu, cău- 
tind împreună căile si soluțiile cele 
mai potrivite si ounind cu totii u-

Florea CEAUȘESCU 
Petre POPA

(Continuare In pag. a II-a)

Capitala tării noastre este gazda 
celei de-a XXIII-a Conferințe inter
naționale a Crucii Roșii — important' 
eveniment al mișcării mondiale de 
Cruce Roșie. la care participă 
peste o sută de delegații din toate 
continentele. reprezentind societăți 
naționale de Cruce Rosie. Se
milună Roșie, Leul și Soarele Roșu, 
recunoscute, delegații ale Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii și ale 
Ligii Societăților de Cruce Roșie, 
precum și delegațiile statelor părți 
la Convențiile de la Geneva, delegații 
guvernamentale. Această largă parti
cipare este pe deplin justificată de 
amploarea mișcării de Cruce Roșie 
din lumea întreagă. Ea cuprinde, in 
prezent, 125 de societăți naționale, 
cu 250 milioane de membri — unele 
dintre acestea centenare, cum este 
si Societatea de Cruce Rosie din 
tara noastră.

Firește, fiecare din aceste societăți 
iși desfășoară activitatea in' condiții 
specifice, legate de nivelul de dez
voltare economic și social al țării 
respective, de structura sa politică, 
iar obiectivele pe care și le propun 
spre rezolvare sînt și ele de o mare 
diversitate. Dar, dincolo de deose
biri. participantii la actuala ediție a 
conferinței sînt uniți în dorința sin
ceră și unanimă de colaborare și 
conlucrare pe plan international. în 
spiritul celor mai bune tradiții uma
nitariste ale Crucii Roșii.

Crucea Roșie s-a născut, cu 114 
ani in urmă, din ideea generoasă 
de a veni in sprijinul celor aflați in 
suferință datorită războiului. Acest 
lucru nu trebuie uitat, afirma Jus
tice J. A. Adefarasin. noul președinte 
al Ligii societăților de Cruce Roșie, 
ales în aceste zile la București. De 
aceea, luptind pentru prevenirea su
ferinței in lume, mișcarea mondială 
a Crucii Roșii este. în fond, o vastă 
mișcare pentru pace.

Crucea Roșie română a înscris pa
gini de înalt umanism prin serviciile 
aduse in timpul războiului pentru 
independenta de stat, și-a făcut, cu 
cinste, datoria in cele două mari con
flagrații mondiale. Crucea Roșie din 
țara noastră înscrie la loc de frunte, 
printre obiectivele sale prioritare, 
lupta pentru dezarmare și pace în 
întreaga lume, consacrindu-se, pe 
plan intern, educației sanitare a ma
selor, aducîndu-și contribuția efec
tivă la acțiunile inițiate, pe linie de 
stat, pentru ocrotirea sănătății popu
lației. Prin cei 5,2 milioane de mem
bri — dintre care 2,4 milioane de 
tineri — prin activitatea zecilor de

mii de formațiuni sanitar-voluntare, 
Crucea Roșie din țara noastră con
tribuie direct la traducerea in fapt 
a politicii sanitare a statului nostru.

Conferința internațională a fost 
precedată de reuniunile organismelor 
de specialitate care au dezbătut, timp 
de zece zile, o serie de probleme deo
sebit de importante privind asistența 
în caz de calamități naturale, pro
tecția și asistența în caz de conflict 
armat, dezvoltarea dreptului interna
țional umanitar, unele aspecte refe
ritoare la sănătate, tineret. mediu 
înconjurător etc. Cu prilejul alegerii 
organelor conducătoare ale Ligii. 
Societatea de Cruce Roșie din 
România a fost aleasă în calitate de 
membru al Consiliului Executiv al 
Ligii Societăților de Cruce Roșie.

Astăzi, reuniți în plenul conferin
ței internaționale, delegații se vor 
concentra asupra rolului Crucii 
Roșii. în condițiile lumii contem
porane. astfel incit acțiunile u- 
manitare întreprinse să fie ancorate 
în efortul general al omenirii îndrep
tat spre progres, înțelegere între po
poare și pace. Dezbaterile, care vor 
dura pînă la 21 octombrie, prin im
portanța hotăririlor ce se vor lua, vor 
situa cea de a XXIII-a Conferință 
internațională ca un important mo
ment in istoria Crucii Roșii. Repre
zentanții tării noastre la această con
ferință vor acționa in spiritul princi
piilor fundamentale ale politicii ex
terne a statului român, al îndemnului 
adresat Crucii Roșii din tara noastră 
cu prilejul sărbătoririi centenarului, 
de către tovarășul Nicolae Ceausescu, 
îndeplinind chemarea adresată de 
președintele țării, Societatea de Cru
ce Roșie din România dezvoltă o lar
gă colaborare cu celelalte societăți 
naționale similare, aducîndu-și con
tribuția la promovarea spiritului de 
înțelegere si întrajutorare între na
țiuni. la eforturile generale pentru 
destindere si pace, pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

In calitatea sa de gazdă a confe
rinței, Crucea Roșie română a asigu
rat condițiile necesare pentru reușita 
lucrărilor înaltului for al mișcării 
mondiale de Cruce Rosie. Reprezen
tanții societăților naționale și ai gu
vernelor sînt , înconjurați cu senti
mente de deosebită prețuire și prie
tenie. Opinia publică românească ur
mărește cu interes lucrările celei de 
a XXIII-a Conferințe internaționale 
a Crucii Roșii, dorind ca ele să se 
Încheie cu cele mai bune rezultate.

întreaga dezvoltare a culturii 
naționale ne convinge de un a- 
devăr clar ca lumina zilei : des
tinul cărturarului român, condi
ția fertilității sale spirituale, a 
exercitării harului său creator, 
sansa lui de durată în timp și 
în conștiința semenilor, toate a- 
cestea se decid în focul viu, 
purificator al uneia și aceleiași 
relații — intelectualul și istoria. 
Nu există, cred, adevăruri so
ciale. morale, filozofice, cetățe
nești. estetice Sau profesionale 
ale intelectualului român care 
să nu se fi copt și exprimat în 
cîmpul plin de iradiatie a aces
tei ecuații fundamentale. în in
teracțiunea acestor doi termeni 
la care trebuie să ne raportăm 
în chip necesar ori de cîte ori 
vrem să înțelegem în profunzime 
fenomenologia culturii și artei.

Cit de mult a evoluat în vre
mea din urmă credo-ul artistu
lui român, cum este numită în
deobște suma de concepție si 
atitudine a celui ce lucrează în 
cîmpul artelor 1 Scriitorul pro
gresist al trecutelor decenii îsi 
afirma pe bună dreptate rostul 
funciar de martor al evenimen
telor pe care le traversa, cali
tate ce ii permitea să extragă din 
minereul vieții seva operei sale 
militante. în acest mod s-au 
succedat cu mare repeziciune 
în recentul trecut concepte valo
rice precum : atent observator 
al vieții, cronicar al unei epoci, 
scriitor al Cetății, participant 
activ la evenimentele istoriei 
naționale, exercitatea spiritului 
revoluționar în domeniul litera
turii etc. Toate acestea sint trep
tele unei evoluții în spirală, 
determinate de evoluția ascen
dentă a vieții economice socio- 
politice. filozofice și morale în 
ansamblu. Un corolar al acestei 
evoluții, cheia de boltă a tutu
ror treptelor valorice privind 
stadiile de concepție si atitu
dine ale scriitorului român de 
azi sint strălucit exprimate prin 
conceptul revoluționar, comunist 
care promulgă implicarea omu
lui de artă în opera socială, 
teză fundamentală conținută de 
recenta cuvîntare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Consfătui
rea de lucru cu activiștii si ca
drele din domeniul educației 
politice, al propagandei si ideo
logiei. Spiritul vizionar al aces
tei teze si multiplele implicații 
de ordin practic ce-i incumbă 
instaurează conceptul de impli
care în opera socială a artistului 
drept criteriu de viată, de atitu
dine. de spirit cetățenesc, de mo
ralitate si. implicit — Pe aceas
tă bază și nu altminteri — cri
teriu al operei artistice. înțele
gem. de aceea, că participarea 
lui efectivă la împlinirea operei 
economice, sociale și politice, fi
lozofice si morale a națiunii de
vine criteriu si scop al destinuJri 
scriitoricesc, deci izvorul și con
diția operei sale de artist, care 
nu este si nu poate fi decît re
zultanta acestei implicări. Tot 
astfel, ideile lui sint ..idei trăi
te". comportamentul eroilor din 
carte sînt ..vieți traversate", 
„vieți săvîrșite", tabloul etic și 
caracterologic al narațiunilor este 
conectat la curentul de înal-

Pop S1MION

Rodlca ȘERBAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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Din nou 
despre o 
mare familie

I
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In urma notelor inserate in 
rubrica noastră din 21 august și 
30 septembrie, continui să ne 
sosească numeroase scrisori des
pre alte si alte familii.,, nu
meroase. Cititorul nostru Aurel 
Andronescu ne prezintă „cu 
emoție si deosebită stimă" — 
cum scrie el — familia lui loan ți 
Zenovia Birsan (in virstă de 66 
ți, respectiv, 64 de ani) din Gura 
Humorului. Cei doi soți au adus 
pe lume 15 copii, după cum ur
mează : Adrian — miner, Vasile 
si Ileana — muncitori, Veronica, 
Glicheria, Garoafa și Vera — 
tehniciene, Viorica ți Stela — 
casnice, Mircea — tîmplar, Ma
ria — bucătăreasă, Dumitru, 
Constantin, Gheorghe și Dorin 
— conducători auto. Din cei 15 
copii, 12 si-au întemeiat familii 
(3 urmează la rind), ți care au 
adus si ei pe lume părinților 
(pină acum) 44 de nepoți, iar 
dintre ei prima nepoată s-o 
căsătorit de curind ți le va spori 
familia cu primul strănepot sau 
strănepoată. Cum o vrea barza...
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Mulțumire*
Lâ ora aceea, tlrzie. tânărul 

medic David Mugur de la spita
lul din Videle, județul Teleor
man, a fost pus în fata unui 
caz mai puțin obișnuit pentru 
el, aflat la începutul profesiei. 
In spital fusese internat. îm
preună cu mama lui, un băietei 
în stare foarte gravă. Dîndu-și 
seama că e vorba de o intoxica
ție, tinărul medic a luat imediat 
oele mai potrivite măsuri de 
tratament, răminînd de veghe 
la căpătâiul micuțului Mihai- 
Cristian. Inbr-o scrisoare adre
sată rubricii noastre, mama co
pilului, Gherghina Videscu din 
Videle, ne înfățișează ceasurile 
și zilele de grea cumpănă pe 
care le-a trăit, dar și marea ei 
bucurie că „băiețelul mi-a fost 
salvat de un medic atât de tânăr, 
căruia ii doresc, din toată ini
ma, multă sănătate șl o carieră 
plină numai de izbînzi și bucu
rii".
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PRINCIPALUL CRITERIU DE APRECIERE:

Rezultatele în producție, schimbările 
în modul de gîndire și acțiune, al oamenilor

PRIN CE MODALITĂȚI SE POATE ASIGURA ÎMBUNĂTĂȚI
REA CALITATIVA A ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE ȘI POLITICO- 
EDUCATIVE ? CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU CREȘTEREA E- 
FICIENȚEI PRACTICE A ACESTEIA ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR 
TRASATE ÎN CUVÎNTĂRILE ROSTITE DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU LA RECENTELE CONSFĂTUIRI DE LUCRU DE LA 
C.C. AL P.C.R. 7

Asupra acestor aspecte s-au axat, în esență, dezbaterile unei re
cente plenare a Comitetului județean Ilfov al P.C.R. Se cuvin relevate 
în primul rînd exigența, spiritul critic și autocritic, precum și caracte
rul concret al discuțiilor, ceea ce a înlesnit cristalizarea șl adoptarea 
unor măsuri menite să determine ridicarea la un nivel mai înalt a 
ansamblului acțiunilor întreprinse în acest sens.

I Zimbrul
Rosmarin I

I

I
I
I
I

Intre alte puncte de mare 
tracție ale județului Neamț 
numără și rezervația naturală 
„Dragoț Vodă", din munții Sti- 
niț oarei, unde se află 
teva familii de zimbri. De cu- 
rind, numărul zimbrilor 
aici a mai sporit cu unul. Cu 
un nume la fel de frumos ca el: 
Rosmarin. Părinții mezinului sint 
Roxana și Rarău, care se stră
duiesc să-l invețe cit mai re
pede tainele mersului 
dure. Acum, micuțul 
este... marele favorit 
tîlor.

a- 
se

cî-
de

prin pă- 
Rosmarin 
al turiș-
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Ne scriu 
patru copii

„într-o dimineață de septem
brie, mama noastră a plecat la 
oraș, de unde, ne-a spus ea, o 
să ne aducă, dacă o să fim cu
minți, bomboane și turtă dulce. 
Noi am fost cuminți, dar n-am 
mai mâncat nici bomboane și 
nici turtă duloe. pentru că . mă
mica noastră nu s-a mai întors 
acasă". Așa ne scriu cei patru 
copil — Mioara, Gheorghiță. 
Aurica și Cornel — ai Anei 
Luha (născută în 1942 și do
miciliată in comuna Păulești, 
județul Satu Mare). Exprimîn- 
du-și nădejdea că mama lor, sau 
altcineva care știe unde se află 
ea în prezent, va citi aceste rin- 
duri, cei patru copii ii adresează 
rugămintea de a se reîntoarce 
acasă, unde o așteaptă cu drag 
și dor.

• •

I Omletă din •••

I
60000 
de ouă

I
I
I
I
I
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Pe țoseaua Bacău — Roman, 
un autoturism „Dacia 1300“ a răs
turnat un autovehicul de 
transport de 12 tone 1 Cum 
s-a petrecut minunea ? Pornind 
la drum fără să țină seama de 
gradul avansat de uzură a 
pneurilor, băcăuanul V.B. s-a 
angajat in depășirea autovehicu
lului, care circula normal. Dar 
tocmai atunci, unul din cau
ciucurile autoturismului său a 
explodat. învirtindu-se ca un ti
tirez, autoturismul a lovit una 
din roțile autovehiculul, iar 
omul de la volanul acestuia a 
pierdut controlul direcției. Ur
marea : autovehiculul s-a răs
turnat in șanț, transformind 
cele 60 000 de ouă. cu care era 
incărcat, intr-o uriașă... omletă ! 
O „porție" cam scumpă.

Răzbunare ?

I
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Din te miri ce, Intre Roman 
G. din Săvinești și socrii săi s-a 
iscat ceartă. Cearta durează de 
mai multă vreme. Deunăzi. 
Roman G. s-a gîndit să pună 
Capăt discordiei și să facă o vi
zită socrilor. Numai că l-a apă
rut în cale un bufet, unde a 
zăbovit cam multișor, și de 
unde a ieșit cu alte ginduri de
alt le avusese înainte. Așa se 
face că, odată ajuns In Ograda 
socrilor, nici una, nici două, a 
dat foc la o glugă de coceni. 
Numai intervenția promptă a 
vecinilor a făcut ca focul să nu 
se transforme intr-un adevărat 
pîrjol. în schimb, ginerele s-a 
„ars" la buzunare, plătind o 
mendă de 1000 de lei.

a-

I
Rubricd realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scînteii"
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Există în județ o experiență pozi
tivă în legarea activității politico-edu
cative de viață, de sarcinile concre
te, practice, experiență ce a fost evo
cată în cadrul plenarei. în unitățile 
industriale, organizațiile de partid au 
orientat în general munca politico- 
educativă spre îndeplinirea indicato
rilor de plan, modernizarea produc
ției, creșterea productivității muncii, 
folosirea Intensivă a capacităților de 
producție și timpului de lucru, redu
cerea cheltuielilor materiale, întărirea 
disciplinei, iar în agricultură — spre 
folosirea intensivă a pămintului. 
utilizarea rațională a forței de . mun
că. dezvoltarea democrației coopera
tiste etc.

Se cuvine relevată larga acțiune de 
popularizare a acestor experiențe 
prin consfătuiri, simpozioane, schim
buri de experiență — printre care 
cele privind „Munca politică de 
masă în sprijinul producției" și 
„Fiecare specialist — un om de con
cepție", care au înlesnit remedierea 
unor deficiente ce au persistat Ia 
unele întreprinderi din Giurgiu și Ol
tenița. De asemenea, schimburile de 
experiență organizate la Șantierul 
naval si Filatura din Oltenița, 
I.A.P.S.A.I.A. Buftea, tesătoria „Du
năreană" din Giurgiu. Fabrica de 
ferite din Urziceni pe teme pri
vind îmbunătățirea calității produse
lor au avut drept rezultat extinderea 
unor initiative valoroase. Acțiuni 
asemănătoare, însoțite de filme — de 
pildă filmele cu tema „Fiecare palmă 
de pămînt să rodească", „Gospodari 
si gospodării" — sau popularizarea 
experienței dobîndite de comitetul 
comunal de partid Gîrbovi in do
meniul propagandei vizuale au avut 
efecte pozitive în mobilizarea amplă 
a locuitorilor satelor la obținerea 
unor bune rezultate în agricultură.

în același timp, s-a apreciat că 
mal sint multe de făcut pentru 
a spori eficiența practică a activită
ții politico-educative, a-i întări ca
racterul concret, mobilizator. Astfel, 
în ce privește învătămîntul politico- 
ideologic de partid se impune depă
șirea unei simple argumentări pri
vind „importanta" și „necesitatea" 
unor sarcini economice, cum ar fi 
cerința creșterii productivității muti
cii sau a sporirii producției agricole

— punîndu-se accentul pe lămurirea 
clară, pe înțelesul tuturor, a ceea ce 
trebuie făcut dfectiv, în funcție de 
condițiile specifice de la fiecare loc

tea între împărtășirea unor convin
geri mistice și apartenența la Parti
dul Comunist Român, a cărui ideolo
gie se bazează pe concepția științi
fică despre lume a materialismului 
dialectic.

Printre preocupările comitetului 
județean de partid un loc important 
ocupă înfăptuirea hotărîrilor C.C. al 
P.C.R. in domeniul perfecționării în- 
vățămintului de stat. în scopul inte
grării invățămintului cu cercetarea 
și producția, precum și al sporirii 
eficienței procesului Instructiv-educa- 
tiv au fost intreprinse acțiuni pri
vind creșterea funcționalității labo
ratoarelor, atelierelor și cercurilor 
tehnico-aplicative, lărgirea bazei ma
teriale a desfășurării activităților

Preocupări ale organizațiilor de partid 
în domeniul muncii ideologice și 

politico-educative
de muncă, pentru realizarea acestor 
sarcini, pentru organizarea superioară a producției.

în mod similar se cer abordate va
riatele aspecte ale înfăptuirii in 
viață a principiilor eticii și echității 
socialiste. „Predicile moralizatoare", 
abstracte despre trăsăturile omului 
nou nu reprezintă decît modalități 
anacronice, lipsite de efect, im
portantă fiind analiza exigentă a 
modului in care sint traduse în prac
tică normele eticii și echității socia
liste. îh lumina îmbinării pooulafiză- 
rii experienței Înaintate cu critica 
aspră a fenomenelor negative. O ase
menea atitudine fermă, comba
tivă, ar fi ajutat, fără îndoială, la 
înlăturarea manifestărilor de risipă 
pe șantierele din Urziceni și Buftea, 
de livrare a unor produse de cali
tate necorespunzătoare la „Filatura 
Balotești" și textila „Dunăreană", a 
absențelor nemotivate pe șantierele 
trustului de îmbunătățiri funciare, a 
cazurilor de sustragere din avutul 
obștesc la cooperativele agricole din 
Măriuța și Aprozi.

Măsurile adoptate au în vedere că 
un domeniu în care organizațiile de 
partid sint chemate să acționeze cu 
mai multă hotărire și intransigență 
principială este acela al educației 
ateist-științifice, al combaterii orică
ror manifestări de misticism, a su
perstițiilor și obscurantismului. A- 
ceasta impune o transformare a op
ticii asupra acestei probleme, întrucît 
propaganda ateist-științlfică se si
tuează încă pe un post de „cenușă
reasă", organizațiile de partid nu lă
muresc convingător incompatibilita

productive, asimilarea corespunză
toare a tehnologiilor noi, partici
parea elevilor, profesorilor și cadre
lor tehnice la activitatea de instruire 
practică.

Rezultatele pozitive de ansamblu 
contrastează insă cu stări de lucruri 
ce mai pot fi intîlnite în unele școli 
și licee (din comunele Dascălu, Pro
gresul, Liceul mecanico-naval Giur
giu, Liceul electrotehnic Buftea, Li
ceul industrial Bolintin-Vale), unde 
procesul instructiv-educativ se des
fășoară la un nivel scăzut, integra
rea elevilor în producție are un ca
racter formal. Paralel cu remedierea 
acestor deficiențe, comitetul jude
țean de partid își propune ca. prin 
trecerea, în acest an școlar, la orga
nizarea compactă a practicii în ate
lierele școlare și interșcolare, pe 
șantiere, în întreprinderi industriale 
și ferme agricole, să asigure o mai 
bună, coordonare a eforturilor școlii 
și a întreprinderilor beneficiare, ast
fel incit, concomitent cu rezultate 
economice superioare, să se obțină 
creșteri calitative pe plan instructiv- 
educativ.

O prezență semnificativă a marcat 
județul Ilfov în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", unde a 
obținut un Ioc de frunte, fiind dis
tins cu 41 premii. Participarea in 
faza de masă a 4 300 formații cu 
66 000 interpret! și 3 500 creatori ama
tori, alcătuirea unor formații cu ni
vel artistic corespunzător (la între
prinderile „Dunăreană", S.N. Olte
nița, cooperativele agricole Gîrbovi. 
Mitreni. Budești, I.A.S. 30 Decem
brie), faptul că printre interprețl se

aflau numeroși fruntași în producție 
și la învățătură a ilustrat. 6 dată mai 
mult, inepuizabilul rezervor de ta
lente pe care ii constituie masele 
populare de la orașe și sate.

Relevînd progresele realizate, ple
nara a criticat, totodată, manifestă
rile de formalism, care diminuează 
încă eficiența activității cultural- 
artistice, tendințele de a reduce 
această activitate la elaborarea de 
planuri, ignorând laturile de conținut, 
orientarea repertoriului si calitatea 
interpretării. Comoditatea și rutina 
unor organizații de partid, consilii de 
educație politică si cultură socialistă 
imprimă un caracter sporadic mani
festărilor cultural-artistice, fiind ca
zuri cind în colective cu mii de oa
meni abia se înfiripă un cor. o for
mație de dansuri sau o brigadă ar
tistică ; in asemenea colective nu se 
manifestă o preocupare susținută, cu 
caracter permanent pentru organiza
rea de manifestări cultural-educative, 
care să dea posibilitatea folosirii in
tr-un mod util și plăcut a timpului 
liber al oamenilor. îndeosebi al tine
retului.

Analiza critică și autocritică între
prinsă de organizația județeană de 
partid Ilfov s-a soldat cu un plan 
concret de acțiuni, de natură să de
termine îmbunătățirea calitativă a 
diferitelor laturi ale vieții ideologice. 
Dintre măsurile preconizate — care 
vizează toate . laturile muncii ideolo
gice și politico-educative, cu atenție 
deosebită acordată invățămintului de 
partid si de stat, participării la edi
ția a două ă Festivalului național 
„Cîntarea României" — atrag atenția 
cele privind generalizarea de către 
organizațiile de partid Si U.T.C. a 
inițiativelor : „Autocontrolul — factor 
important în îmbunătățirea calității 
produselor". „Eficienta economică — 
criteriu de bază în. aprecierea activi
tății fiecărui angajat". „Să lucrăm 
o zi pe lună cu material economisit"; 
intensificarea acțiunilor desfășurate 
sub deviza „Să trăim si să muncim 
în mod comunist" ; organizarea de 
mese rotunde ne teme ca „Atitudi
nea înaintată în muncă si în viată". 
„Infracțiunea sub reflector". „De la 
indisciplină la infracțiune". „Cum ne 
comportăm în familie, pe stradă, in 
întreprindere".„Esența esențelor" ansamblului de 
acțiuni politico-educative pe care și 
l-a propus comitetul județean de 
partid constă în cultivarea spiritului 
revoluționar, a trăsăturilor politico
morale proprii omului nou, făuritor 
conștient al noii orinduiri sociale. 
Perseverența și combativitatea cu 
care își vor îndeplini sarcinile care 
le revin in acest domeniu vor con
stitui cel mai corect criteriu de a- 
preciere a maturității politice a fie
căreia dintre organizațiile de partid.

Tudor OLARU

Cuvintul 
cititorilor,
CUVINTUL 

OAMENILOR 
MUNCII

„Codițele” diminuează eficiența 
in tregii in vestiții

Teodor Hanceriuc, maistru, în
treprinderea de țevi Roman :

La sfîrșitul lunii aprilie a.c., co
lectivul nostru a anunțat punerea 
în funcțiune, cu două luni mai de
vreme, a laminorului de 6 țoii 
nr. 2. O mare parte din lucrările 
de montaj au fost executate de că
tre noi, ca beneficiari, în regie 
proprie. Pentru a asigura. în pri
ma etapă de funcționare a lami
norului, eboșele necesare trăgăto- 
rie), ca obiectiv conectat în avans 
la circuitul productiv, am acceptat 
ca montorul si constructorul, res
pectiv Trustul de montaje insta
lații Iași și Trustul de construcții 
industriale din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, să execute pe 
parcurs unele lucrări care la înce
put nu afectau activitățile de bază 
ale noului laminor. în această pri
vință. s-a întocmit o anexă cu cele 
41 de poziții de lucrări restante, 
stabilindu-se si termenele de exe
cutare a lor.

Cum era firesc, noi. lamlnoriștii, 
am avut o mare încredere in cu
vântul lucrătorilor de la cele două 
unități, care ne-au promis că vor 
respecta întru totul clauzele cuprin
se în anexa cu lucrările restante. 
Au trecut însă peste 5 luni si iată 
că, în ciuda a numeroase interven
ții, 31 de poziții de lucrări conti
nuă să rămână restante, ceea ce 
afectează serios buna desfășurare 
a procesului de fabricație. Ne adre
săm si pe această cale conduceri
lor trusturilor din Iași si munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej pen
tru a trata cu mai multă seriozi
tate si solicitudine sarcinile ce și 
le-au asumat în legătură cu fina
lizarea tuturor lucrărilor la noul 
laminor.

NOTA REDACȚIEI. Procedind Ia

verificarea acestei scrisori, cores
pondentul nostru. Ion Manea, a 
aflat si alte detalii. Este vorba, în 
principal, de neterminarea lucrări 
lor la cele două poduri rulante din 
hala de fabricație nr. 4, la ciclonul 
decantor. la acoperișul halelor și 
altele. Din această cauză, transpor
tul materialului de fabricație se 
face în prezent cu mijloace impro
vizate, ceea ce implică eforturi și 
cheltuieli suplimentare, iar randa
mentul muncii este scăzut. Pe de 
altă parte, lipsa acoperișului la 
hala principală determină ca în 
acest sezon rece laminoriștii să lu
creze în condiții necorespunzătoare.

Asupra necesității respectării 
obligațiilor asumate s-au făcut 
vreo 10 intervenții, scrise si ver
bale, s-a discutat în 4 ședințe de 
comandament, precum si fa adu
narea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de țevi. Dar 
totul a rămas ca la început. O ase
menea stare de lucruri nu mai 
poate fi tolerată, mal ales că res
tante se înregistrează si la alte 
obiective importante : „tratament 
termic" si „trăgătorie". Aici, cup
torul cu vatră pășitoare continuă 
să aibă infiltrații, nu s-au finali
zat canalizările pluviale, lipsesc 
foarte multe geamuri etc.

După cum rezultă din procesele 
verbale ale ședințelor de comanda
ment, în concepția conducerilor ce
lor două trusturi toate aceste lu
crări ar însemna niște „codițe de 
investiții". Dar să nu uităm că 
aceste așa-zise „codițe" însumea
ză un volum de lucrări In valoare 
de circa 2 milioane lei, lucrări care 
afectează serios buna desfășurare 
a procesului de producție la obiec
tivele amintite.

ÎN ACESTE ZILE ÎN MUNȚI...
în aceste zile, întreprinderea de 

turism, hoteluri si restaurante din 
București asigură in stațiunile Po
iana Brașov. Predeal. Sinaia. Her- 
culane, Sovata, Căciulata sejururi 
de cel puțin trei zile. Plecările au 
loc zilnic, punîndu-se la dispoziția 
oaspeților hoteluri confortabile. La 
Predeal. Sinaia. Bușteni si Sovata. 
I.T.H.R. asigură găzduire în vile

de confort II Si III pentru Cel pu
țin sase zile.

La Sovata. Herculane sau Căli- 
mănesti se asigură locuri pentru 
cură balneară. Doritorii pot bene
ficia de bilete pentru 18—20 de 
zile, avînd posibilitatea de a porni 
spre stațiuni în ziua dorită. Se pot 
trata afecțiuni ale aparatului lo

comotor. reumatismale, ginecologi
ce. ortopedico-traumatologice.

Filialele de turism ale I.T.H.R. au 
sediile în Bd. 1848 nr. 4. Bd. N. 
Bălcescu 35. Bd. Republicii nr. 4 
si 68. Cal. Grivitei nr. 140. Cal. Do
robanți nr. 1—7.

tn fotografie : un instantaneu din 
Sinaia.

Servicii pentru populație 
asigurate de C.E.C.
Prin introducerea contului per

sonal, Casa de Economii și 
Cohsemnătiuni a avut în vedere 
dorința firească a populației de 
a economisi atît banul cît si tim
pul său. Astfel, titularii contu
lui personal pot dispune, pe 
bază de consimțământ șc'ris, ca să 
li se depună in conturi la C.E.C. 
sume din remunerația lor. Tot
odată. la dorința și din dispozi
ția titularilor, unitățile C.E.C. 
efectuează din contul acestora 
plăti periodice — pentru diferite 
prestații, cum Sint : plata abo
namentelor de telefon, radio și 
televizor, costul consumului de 
energie electrică și de gaze, 
precum și alte plăți. De aseme
nea. titularii de conturi perso
nale beneficiază si de o dobindă 
anuală.

Contul personal se deschide 
oricărei persoane numai la 
sucursalele si filialele C.E.C., 
orice altă unitate avînd însă po
sibilitatea să efectueze opera
țiile indicate de titular. Limita 
minimă a depunerii inițiale și 
a soldului este de 100 de lei.

La deschiderea contului, fie
cărui tituțar 1 se pune la dis
poziție un carnet de cecuri o- 
bisnuit. iar la cerere, si un car
net de cecuri cu sumă limitată 
ce poate fi folosit pentru plata 
mărfurilor ce se cumpără din 
magazinele autorizate, a servicii
lor. precum și pentru alte Plăți 
in favoarea organizațiilor socia
liste.

Muncitorii navaliști așteaptă 
macaralele

Economist Stanciu Barbălată, 
președintele Consiliului de control 
muncitoresc I.N.F. „NAVROM" Ga
lați :

în planul de Investiții pe anul 
1977 s-au alocat importante fonduri 
pentru mărirea capacităților de 
producție ale porturilor dunărene, 
prin dotarea cu macarale portal 
de chei cu capacitate de ridicare 
5—16 tf. Aceste macarale sînt asi
milate în producție de întreprin
derea de construcții metalice Boc
șa, județul Caraș-Severin, cu care 
unitatea noastră a încheiat con
tractele de livrare nr. 1074/1977 ; 
1076/1977 ; 1077/1977 și 1078/1977. Pe 
baza acestor contracte. întreprinde
rea din Bocșa trebuie să ne livreze 
14 macarale, din care șase au avut 
termen scadent la 30 septembrie 
a.c., eșalonate după cum urmează : 
o macara de 16 tf pentru portul

Călărași, cu termen la 31 martie 
a.c., două tot de aceeași capacitate, 
cu termen la 30 iunie a.c.. aferente 
porturilor Galați și Brăila, și 3 de 
5 tf. cu termen in trimestrul al 
III-lea a.c., pentru porturile Turnu 
Măgurele, Giurgiu, Oltenița. Din 
macaralele enumerate, două au 
fost livrate doar parțial, iar la 
celelalte 4 nu s-a început facă li
vrarea. întîrzierile în livrarea aces
tor utilaje periclitează punerea în 
funcțiune a unor capacități de tra
fic portuar, precum si realizarea 
unor obiective din planul de in
vestiții, ceea ce va influenta nega
tiv activitatea de transporturi flu
viale. Iată de ce apelăm la colec
tivul I.C.M. Bocșa să-si concentre
ze eforturile pentru a recupera 
aceste întirzieri si a ne livra cît 
mai urgent macaralele contractate.

Pe drumul cu hîrtoape..
Dumitru Ghită, satul Bechet, co

muna Bobicești. județul Olt :
în ce privește dezvoltarea eco- 

nomico-socială a comunei noastre, 
mai ales în ultimii ani, s-au obți
nut importante realizări. Sînt lu
cruri evidente, ce se înscriu în ac
țiunile generale de modernizare a 
tuturor localităților rurale. în scri
soarea de fată insă vreau să mă 
refer la tărăgănarea începerii lu
crărilor de pietruire a drumu
lui ce leagă satul nostru de cen
trul comunei. Acest drum, lung de 
circa 3 km, pe care circulă zilnic 
40 de elevi la școala generală din 
Bobicești si 150 muncitori ce se de
plasează la întreprinderea de osii 
si boghiuri Balș, pe vreme ploioasă 
devine impracticabil. Din cauza 
hîrtoapelor si a noroiului, nici 
un mijloc de transport nu mai 
poate ajunge în sat. avînd de

suferit și aprovizionarea maga
zinului sătesc, asistenta medicală 
în caz de urgentă etc. în repetate 
rînduri ni s-au dat asigurări că 
vom primi sprijin în procurarea 
materialelor de care avem nevoie, 
că se va transporta pietrișul ne
cesar. Dar. de fiecare dată, lucra
rea s-a amînat de la un an la 
altul.

Date fiind greutățile pe care le 
lntîmpinăm, precum si faptul că 
repararea acestui drum nu nece
sită cine știe ce fonduri de inves
tiții. iar sătenii se angajează să 
contribuie prin muncă patriotică 
la executarea lucrărilor, solicităm 
consiliului popular comunal și di
recției județene de drumuri si po
duri să manifeste mal multă soli
citudine fată de cererea noastră 
îndreptățită.

(Urmare din pag. I)
mărul la treabă. Țăranul e un om 
practic, si dacă îi asculți părerea și 
se convinge că un lucru sau altul ii 
este de folos si lui, si obștii, atunci 
poți să fii sigur că lucrul o dată în
ceput e ca si făcut. Asa cum s-a în- 
timblat in vara anului 1971. cînd am 
început si noi. Primăria,, cu... în
ceputul. Iau eu cu mine vreo doi 
deputat! si cîtiva gospodari de 
frunte si mergem pe un teren 
arid, ne care am hotărât să-l a- 
menaiăm. prin, muncă voluntară, si 
să-l semănăm cu lucernă. Aooi. tot 
în mod voluntar, cu materialele re
zultate de la. niște demolări, mese
riașii satului au făcut o clădire cu 24 
de boxe ș! am populât-o cu scrofițe. 
O parte din purceii rezultați i-am 
dat populației să-i crească si să-i 
contracteze cu statul, iar pe ceilalți 
i-am oprit de prăsilă. Acum s-a 
ajuns la o adevărată crescătorie, de 
pe urma căreia și primăria, și cetățe
nii încasează bani frumoși, ca să nu 
mai vorbesc de faptul că avem si 
1 000 de Oi si vreo citeva sute de 
curcani. Pentru hrănirea lor am 
redat agriculturii, tot prin muncă vo
luntară. peste 18 hectare de terenuri 
Sărăturate. altădată sterpe, dar de ne 
care scoatem anul acesta peste cinci 
vagoane de porumb, far de oe alte 
locuri, ci nd va golașe, recoltăm fin 
de mai dăm și cooperatorilor. Acesta 
a fost, in 1971. începutul. Apoi... Dar 
mai bine să mergem să vedeți cite
va din celelalte locuri de producție 
ale primăriei.

...Poposim la al doilea sector de 
producție al primăriei. înființat în 
1972. Un început „modest" : într-o 
clădire părăsită, care a anartinut

cîndva unui fost moșier, s-a instalat 
o mașină de tîmplărie cumpărată 
de la o „consignație", cu vreo 5 000 
de lei. Lucrau la ea doi oameni si 
făceau uși și ferestre. Apoi au început 
să se fabrice si ambalaje din lemn, 
în 1973 „tîmplăria" avea olan de 
producție 1 900 000 lei. A realizat 
3 100 000 lei. Acum. în 1977. secția 
are 68 de meseriași, care realizează o 
gamă diversă de produse de tîmplă
rie pentru comună, dar și pentru alte 
comune din județul Buzău. Alti 38 de 
angajați sint la sectorul ambalaje din 
carton si realizează in acest an o 
producție de 21 milioane lei.

— La sectorul ambalaje din car
toane. si nu numai aici — ne spune 
primarul — am trecut la organizarea 
muncii în trei schimburi. Ca in In
dustrie. în curind. totl aneaiatii din 
sectoarele primăriei vor lucra în trei 
schimburi.

...Următorul popas : Filatura de 
lină. Fete harnice, fiice ale satului, 
calificate „din mers". stăoînesc cu 
dezinvoltură utilajele din dotare. De 
unde ?

— Sint utilaje date la casare de 
industria de specialitate. în loc să ia 
drumul fierului vechi, am pus noi 
mina pe ele. am găsit un maistru 
pensionar foarte priceput, unul Ghită 
Gheorghe. care ni le-a meșterit si 
uite că merg, si încă merg bine.

...înainte de a ajunge la secția 
croitorie, cu 68 de angajate, care lu
crează în două schimburi, primarul 
ne arată hainele cu care e îmbrăcat: 
„Vă place croiala, linia modei ? Sint 
făcute de fetele noastre". Odată 
aiunsi la croitorie, ne arată încăpe
rile si ne spune cu glas tare, in asa 
fel. încît să-l audă si fetele:

„Deocamdată, spațiul e cam strîm- 
torat. Dar le facem noi rost de o 
clădire oe măsura vredniciei lor. Să 
se simtă si ele ca la fabrică, nu ?“

...La serele primăriei (8 000 mo cu 
legume si 2 000 mo cu flori, cite 45— 
50 de garoafe oe metru pătrat) l-am 
întilnit oe tinărul inginer Cornel 
Boancă (27 de ani) zorind la pune
rea la punct a instalațiilor de încâl

ci si din alte sate din iur. ba chiar 
si in orașul Buzău, unde Primăria 
din Zărnești are un chioșc special de 
desfacere si unde produsele sale se 
vind... ca oiinea caldă.

Pentru a ne prezenta cîteva date 
statistice, primarul n-are nevoie să 
meargă la primărie. să caute in 
scripte. Are totdeauna un carnețel la 
el. dar oe toate le știe ne dinafară :

O PRIMĂRIE MARE 
CIT COMUNA

zire pentru iarnă. „Am venit să dau 
o mînă de ajutor primăriei — ne 
explică el — pentru că eu sint sef 
de fermă la cooperativa agricolă, dar 
am acolo un subset de încredere. De 
taică-meu“. Plecind de la sere, pri
marul adaugă : „L-ati văzut ? E un 
inginer priceput, inimos si. nu că mă 
laud, dar e ginerele meu".

Trecem aooi De lingă una din cele 
două mori ale comunei, o moară 
complet automatizată, „unde unicul 
lucrător se poartă la cravată", și 
ajungem la sectorul de panifi
cație. Nu. nu e o simplă brutărie. 
Aici se lucrează „foc continuu", in 
trei schimburi, Felurite sortimente 
de franzele, cozonaci si covrigi riva- 
lizînd cu celebrii lor confrați buzo- 
ieni. sînt așteptate si tot mai solici
tate nu numai de cetățenii comunei.

în 1971. anul de început, producția 
primăriei a fost de citeva sute de mii 
de lei ; în 1975 — peste 5 milioane ; 
în 1976 — 13 milioane : in 1977 — 
peste 40 milioane lei. La întrebarea 
noastră cine anume lucrează pă- 
mînturile sterpe de odinioară si de
venite astăzi rodnice, pentru a- asi
gura baza furaieră. cine culege flo
rile si legumele sau cine ingriieste si 
culege vis primarul ne-a răspuns :

— Cum cine ? Noi. cei de la pri
mărie. angaiatii noștri, in timpul lor 
liber, cetățenii care vin, cu mic cu 
mare, la muncă voluntară. Eu, uhul, 
prăsesc si plivesc, si cosesc, si culeg 
cot Ia cot cu ei. Pentru că toți știu si 
s-au convins că de beneficiile reali
zate de primărie beneficiază ei în
șiși.

— Concret, cu ce s-a îmbogățit 
zestrea edilitară a comunei. în actua
la legislatură ?

— Chiar în ziua alegerilor de la 9 
martie 1975. brutăria noastră — că 
ne atunci era o simplă brutărie, nu 
ca acum — a scos din cuptoare pri
mele „sarie" de pline. La propuneri
le si cu aiutorul direct al cetățeni
lor. am construit două noi săli de 
clasă si o grădiniță, iar alte două 
grădinițe, nou-noute. cu cite 60 de 
locuri fiecare. sîn.t în stadiu de fini
saj. am asfaltat 14 kilometri de 
străzi si 10 km de trotuare, am con
struit două poduri din lemn si acum 
facem un altul din beton. Dar reali
zarea noastră cea mai importantă din 
această legislatură se află tot acolo, 
oe deal, lîngă locul unde ne-am in- 
tilnit.

Am mers sus. pe unul din dealu
rile golașe de odinioară, dar împodo
bit azi cu pomi si vită de vie. iar 
primarul a răsucit un robinet si a 
început să curgă apă limpede, ca de 
izvor. „De sute de ani. de cind zăr- 
nestenii s-au aciuiat pe această vă- 
iugă dintre dealuri, n-au avut nici
odată apă deaiuns. Acum am adus 
apă bună de băut, dar si pentru iri
gații. tocmai de lingă Buzău, de la 18 
kilometri, lucrare care ne-a costat, 
in afară de munca voluntară, vreo 
11 milioane de lei. dar din care nu 
mai avem de plătit decît 2 milioane. 
Rețeaua de conducte a aiuns oină 
acum la 14 kilometri si. în afară de 
unitățile economice si instituțiile co
munei. multi cooperatori si-au adus 
apa în casă, la robinet, si-au insta
lat băi cum scrie la carte.

Și tot aici, pe dealul de unde cu
prindem cu privirea întreaga prive

liște a satului si pină dincolo de el. 
primarul ne-a prezentat cîteva elin 
punctele înscrise in programul con
cret de lucru al campaniei electo
rale. care constituie, de fapt, tot a- 
tîtea sarcini centru viitoarea legis
latură, pentru noii aleși ai obștii. 
Ne-a vorbit despre preocuparea pen
tru întărirea economico-organizatori- 
că a celor două cooperative agrico
le. despre creșterea puterii economi
ce a întregii comune, despre spori
rea veniturilor în fiecare gospodă
rie. despre extinderea panglicilor de 
asfalt si ridicarea unor noi edificii 
social-culturale. la care să contribuie, 
ca si oină acum, cu ideile si cu bra
țele ei. toată obștea. „O mare aten
ție — ne spunea el — vom acorda 
sistematizării comunei, respectlnd în
tru totul prevederile legii. Pină. a- 
cum s-au si ridicat primele patru 
case cu etaj. Deși comuna noastră 
nu e propusă încă să devină oraș, 
vrem ca toti cei 7 932 de locuitori ai 
ei să trăiască — si cei mai multi 
trăiesc de pe acum — ca la oraș".

...Abia spre seară, primarul s-a ui
tat prima dată să vadă cît e ceasul, 
amintindu-si brusc că trebuie să 
treacă si pe la tinerii care îl astean- 
tau la căminul cultural. Ne-am des
părțit urindu-ne „drum bun" si „mai. 
poftiți pe la noi". Dar nu acest 
fel al lui de a vorbi, calm si cumpă
nit. fără ocolișuri și zorzoane, ne-a 
impresionat cel mai mult, cît fantele 
lui și ale semenilor săi, modul de a 
gindi și a se gindi. lucid și respon
sabil. la rosturile comunei, felul cum 
înțelege să se sfătuiască «i să lu
creze cu oamenii care l-au ous să 
gospodărească în fruntea obștii.
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„Angajamentul nostru: o producție 
industrială suplimentară in valoare 

de 5,3 miliarde lei"
Corespunzător sarcinilor subliniate 

de conducerea partidului, de Congre
sul consiliilor oamenilor muncii pri
vind realizarea in întregul cincinal a 
unei producții industriale 
tare de 100—130 miliarde 
nii muncii din județul, 
străduiesc să-și aducă o 
substanțială la înfăptuirea acestui o- 
biectiv major pentru economia țării. 
Sub controlul și îndrumarea birou
lui comitetului județean de partid, in 
industria Bacăului a fost declanșată 
— în acest sens — o largă acțiune 
de sporire a productivității muncii 
și de obținere, in anii actualului cin
cinal. a unor producții suplimentare 
pe seama folosirii tot mai complete 
a capacităților industriale. Colective 
alcătuite din activiști de partid, spe
cialiști. cadre de conducere, munci
tori au analizat la fața locului mo
dul tn care sînt folosite mașinile, uti
lajele. instalațiile și spațiile de pro
ducție In întreprinderile județului. Au 
fost Identificate peste tot, în fiecare 
sector, secție, atelier, numeroase re
surse insuficient fructificate . pină 
acum ; este vorba de perfecționări de 
ordin tehnic, de organizarea științi
fică a producției și a muncii, pu
nerea în valoare a gîndirii tehnice 
proprii, ridicarea gradului de califi
care a lucrătorilor. Toate aceste re
zerve. adevărate „filoane de aur“. 
la descoperirea cărora au contribuit 
mase largi de oameni ai muncii, au 
constituit baza unor ample programe 
de măsuri tehnice si organizatorice, 
elaborate împreună cu consiliile de 
conducere din unitățile respective.

Remarcabil este că aceste progra
me au început să prindă viață. La 
întreprinderea de mașini-unelte. bu- 

. năoară. înfăptuirea programului În
tocmit pe baza analizelor întreprinse 
va duce la obținerea, in acest cin
cinal. a unei producții suplimentare 
in valoare de peste 300 milioane lei. 
Principala cale o constituie creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte. Ca urmare a aplicării propu
nerilor făcute în acest sens de mun
citori — organizarea lucrului in trei 
schimburi în toate secțiile, reorgani
zarea procesului de producție în 
fluxuri tehnologice la secția meca
nică ușoară, servirea simultană a mai 
multor mașini de către același lu
crător — pină la finele acestui an.

suplimen- 
lei. oame- 
Bacău se 
contribuție

„toamna merelor" în „toamna
discordiei" pe

Pomicultorii dimbovițeni. aflati cu 
mic cu mare la ora culesului in li
vezi. se străduiesc să pună la adă
post întreaga recoltă de fructe. în
trucât, din cauza brumelor si tempe
raturilor scăzute, merele se desprind 
de pe ramuri la cea mai slabă adiere 
de vânt, acum este nevoie de o mare 
concentrare de forțe pentru grăbirea 
recoltării, transportului si depozitării. 
Comitetul județean de partid a sta
bilit măsuri pentru intensificarea cu
lesului. tn unitățile agricole cu mari 
suprafețe de livezi, si indeosebi in 
cele situate In bazinul pomicol de pe 
valea Dîmboviței, se acordă priori
tate recoltării merelor. Mii de coope
ratori si elevi lucrează din zori și 
pină in noapte, pe întreaga durată a 
zilei-lumină. Nu vom insista asupra 
recoltării propriu-zise a fructelor, 
deși nici această lucrare nu se des
fășoară corespunzător în toate unită
țile agricole. Cel 
mai important lu
cru este acum ca 
toate, merele cu
lese să fie trans
portate la unită
țile beneficiare, 
depozitate si va
lorificate. în această privință se con
stată serioase neajunsuri.

în unitățile agricole din județul 
Dîmbovița se află în lăzi sau in gră
mezi peste 3 000 tone de mere culese 
de mal multe zile, iar in unele ca
zuri de aproape două săptămini. Prin
cipala cauză a întirzierii transportului 
fructelor o constituie lipsa ambala
jelor. La cooperativa agricolă Malu 
cu Flori, din cele 550 tone de mere 
culese, pînă la 12 octombrie, au fost 
preluate numai 45 tone. In silozul 
propriu s-au depozitat o parte din 
fructe, dar 200 de tone sînt incă in 
grămezi undeva in livezi, pe dealuri. 
Inginerul-șef. Hariton Dițescu. ne 
spunea că I.L.F. Tirgoviște a dirijat 
aici cîțiva beneficiari, dar aceștia 
preferă să preia numai mere din ca
tegoriile extra și I. dar și acestea 
doar din anumite soiuri. Or, coope
rativa dispune de mari cantităti de 
mere din soiurile Parmen auriu. Pă- 
tule si altele — mere deosebit de 
gustoase, dar care nu-s pe gustul 
reprezentanților comerțului. In ace
eași unitate zac în grămezi sub cerul 
liber 300 tone de pere din soiuri 
valoroase. Nici acestea nu sint agre
ate de beneficiari. Ce se intimplă la 
urma urmelor ? Cum e posibil ca bu
nul plac să guverneze în valorifica
rea a sute de tone de fructe ? Este 
o situație care reclamă 
hotărită a organelor 
■ne. pentru ca toate 
valorificate integral.

Și la Stațiunea de 
cole Voinești trebuie să fie luate 
măsuri urgente pentru grăbirea re
coltării și valorificării fructelor. La 
ferma Izvoarele, pe fiecare hectar de 
livadă sint împrăștiate pe jos cel pu
țin cîte 6—7 tone de mere. Aici mai 
sînt de cules 120 hectare cu meri, dar 
lipsesc ambalajele. In ziua de 12 oc-i 
tombne au venit la cules 1 500 mun
citori ai stațiunii și elevi, dar mulți 
dintre ei au pierdut timpul, deoarece, 
în loc de 20 000 de lădițe necesare, 
n-au avut la dispoziție nici jumăta
te. Este adevărat. în ultimul timp 
s-au stabilit măsuri judicioase in 
sensul repartizării unui număr mai 
mare de mașini, pentru a transporta 
cel puțin 300 tone de mere pe zi. 
Este însă nevoie de mai multă per
severență pentru corelarea eforturilor 
culegătorilor cu cele ale beneficiari
lor. respectiv, cu I.L.F. Berceni si Mi
litari din Capitală. Or. la punctul de 
încărcare a merelor erau 40 de ma-

Corespondență din 
livezile dîmbovițene

intervenția 
agricole județe- 
fructele să fie

cercetări pomi-

mașinilor- 
sută. ceea 
unui sub- 
fizică. De 
directorul

indicele de utilizare a 
unelte va ajunge la 86.7 la 
ce va permite obținerea 
stanțial spor de producție 
la inginerul Vasile Talpă, 
unității, am aflat că in întreprindere, 
print-r-o mai judicioasă amplasare a 
mașinilor în fluxuri tehnologice, s-au 
ciștigat aproape 800 mp de suprafață 
productivă. Aceasta a și fost valori
ficată prin înființarea unei noi sec
ții de producție, precum și prin am
plasarea unor utilaje aferente inves
tițiilor aflate în curs de execuție.

Rezerve importante de creștere a 
producției suplimentare au fost des
coperite si pe marea platformă pe

Răspunsul oamenilor muncii din 
județul Bacău la chemarea Congresului 

consiliilor oamenilor muncii

trochimică Borzestt Ele vizează. în
tre altele, atingerea înainte de ter
men a parametrilor proiectați la in
stalațiile de. cauciuc sintetic poliizo- 
prenlc si sodă caustică, recent intrate 
in funcțiune, montarea în spatiile 
existente a unor noi linii pentru fa
bricarea clorhidratului de trietila- 
mină. perfecționarea fluxului tehno
logic la instalația de insecticide 2.4 D. 
asimilarea in fabricație a unor late- 
xuri și a altor produse care se im
portau ș.a. Puse în valoare, toate a- 
ceste resurse se vor materializa in 
obținerea peste prevederile planului 
a 1 000 tone polistiren, 1 700 tone fe
nol, 80 000 tone clor lichid și alte 
produse petrochimice, a căror valoa
re depășește un miliard de lei.

Programele întocmite nu rămîn 
..bătute în cuie", ci sînt îmbunătățite 
continuu cu noi propuneri venite din 
partea muncitorilor. La Borzești. de 
pildă, mai precis la uzina chimică, 
după -elaborarea studiilor, maiștrii 
Alexandru Tătaru si Gheorghe 
Niță au venit cu ideea că pro
ducția instalației de electroliză cu 
diafragmă ar putea fi mărită prin 
montarea in spatiile disponibile a 4 
noi celule. Materializată, această 

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

sini de la I.L.F.-urile amintite, 
multe din acestea au venit fără 
balajele necesare pentru a fi incăr- 
cate la întreaga capacitate. Mașina 
nr. 22-B-4291 de la I.L.F. 
pildă, 
re. în 
plecat 
mere, 
dut,
București-Voinești si retur. Si aceas
ta in timp ce in livadă erau 5Q0 de 
conteinere de rezervă. Dar in loc să 
fie folosite, reprezentanții .stațiunii 
Si ai intreprinderilor de legume și 
fructe poartă discuții ..la cuțite" pe 
tema utilizării si returnării ambala
jelor. fără a ajunge insă la un rezul
tat practic. O concluzie este totuși 
limpede : in Dîmbovița este „toamna 
merelor" ; este anul cind cantitatea 
si calitatea fructelor sint la înălți
me. ceea ce impune mai mult 

pect pentru 
dele muncii 
un an de 
Organele locale 
de partid si a- 
gricole. beneficia
rii din Capitală, 
din celelalte ju- 
conlucreze efectiv

’. Berceni. de 
a venit numai cu 5 conteine- 
loc de 12 cit era normal, și a 
incărcată doar cu 1 500 kg 

in loc de 3 500 kg. Timp pier- 
benzină risipită, pe distanta

dețe trebuie să
pentru organizarea unui flux neîn
trerupt la transportul fructelor din 
livezi, la depozite sau la fabricile de 
prelucrare, pentru a se înlătura orice 
pierderi, orice risipă de recoltă.

C. BORDEIANU 
C. SOCI

FAȚĂ ÎN FAȚĂ DOUĂ COOPERATIVE AGRICOLE AFLATE ÎN PLIN PROCES DE CONSOLIDARE ECONOMICĂ

P. S. Situații asemănătoare ne-au 
fost semnalate si din alte iudete.

Dr. I. Micuț, Curtea de Argeș-: în 
zona de nord a județului Argeș, merii 
și perii au rod îmbelșugat. Dar fruc
tele culese stau în grămezi pe cimp. 
în grădini, fără să fie ridicate. Se 
pare că factorii responsabili au eva
luat cu ușurință producția, subesti- 
mind-o. din care cauză nu s-au luat 
măsuri corespunzătoare pentru valo
rificarea integrală. Lipsa ambalaje
lor este acută. C.A.P. Tigveni, din- 
tr-un necesar de 25 000 lăzi, a primit 
numai 1 000. La solicitările tot mai 
insistente ale producătorilor de a pre
lua întreaga producție, achizitorii 

■ cooperației de consum și reprezen
tanții centrului de legume și fructe 
ridică din umeri. în joc să găsească 
soluția pentru a valorifica un 
tant bun național : fructele.

impor-

indivi- 
județul

Nicolae Văduva, producător 
dual din satul Bogdănești. _ 
Vilcea : Vă scriu cu rugămintea de 
a mă ajuta. Sînt pomicultor vechi, 
dar centrul I.L.F. din comuna Tom- 
șani nu preia merele pe care le-am 
strîns cu atita trudă. Tovarășii de la 
centru ba zic că nu au voie să achi
ziționeze mere, ba că nu au lăzi etc. 
Anul acesta e o recoltă bună de 
fructe. La fel s-a intimplat si cu 
perele de vară. Ce să fac cu fruc
tele ? Să le las să putrezească ? De 
ce nu le preiau tovarășii de la I.L.F. ? 
Nu aceasta este datoria lor ?

Iată două semnale care subliniază 
deopotrivă necesitatea ca pretutin
deni. în aceste locuri, si in altele, 
unde se semnalează asemenea situații, 
organele agricole județene să ia de 
urgentă măsuri eficiente în vederea 
asigurării ambalajelor necesare, a 
mijloacelor de transport și a celor
lalte condiții, astfel incit întreaga re
coltă de fructe din acest an să fie 
preluată și valorificată, să se evite 
orice pierderi de producție. 

propunere a dus la creșterea capaci
tății de producție a instalației cu 
peste 1 000 tone sodă caustică pe an. 
Pentru a „colecta" cit mai multe pro
puneri de acest gen. organizația de 
partid de aici a introdus 
secție „cutia cu idei". Asa 
soluțiile care au asigurat 

tehnic si
la instalația de acid 
precum si cele care 
la inițiativele „Din 
titei — produși mai

în fiecare 
au apărut 

simphfi- 
înlocuireacarea fluxului 

unor utilaie de 
monocloracetic. 
au dat naștere 
fiecare tonă de 
valoroși" si „Fiecare cadru tehnic să 
rezolve o problemă de organizare 
științifică a producției si a muncii în 
afara celor planificate". La aceasta

conștiente fiind că 
folosul lor. al propă-

est.e si inițiativa co-

din urmă au aderat pină acum 
aproape 1 000 de ingineri, tehnicieni 
și maiștri, care Si-au subordonat în
treaga activitate stimulării creației 
tehnico-științifice din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Iată cum. prin Împletirea acțiunilor 
tehnico-organizatorice cu cele speci
fice muncii politico-educative, colec
tivele participă mai activ la dezvol
tarea producției si creșterea eficien
tei. acesteia, 
aceasta este in 
sirii tării.

De remarcat 
mitetului de partid de la întreprin
derea de postav <..Proletarul", care a 
înființat o comisie specială pen
tru stimularea participării munci
torilor la creația tehnico-științifică. 
Printre ideile valoroase promovate 
de această comisie in ultima vreme 
se numără și cele cu privire la mo
dernizarea sortimentelor de carde și 
a unor utilaje-cheie din secția țesă- 
torie, fapt care a contribuit la spo
rirea vitezei de lucru cu 30 la sută 
și. respectiv. la creșterea fondului 
de timp de lucru planificat cu 0,5 
la sută. Aparent sînt procente mici, 
dar la nivelul producției întregii în
treprinderi ele se măsoară anual în 
circa 50 tone de fire și 10 000 mp țe
sături de tip lină realizate suplimen
tar. Aceeași majoră preocupare pen
tru creșterea indicelui de utilizare a 
mașinilor și obținerea de producții 
sporite ppaie fi întilnită și la texti
liștii din Buhuși. Aici, prin meca
nizarea unor operații in faza de a- 
mestec. modernizarea laminoarelor. 
realizarea prin autodotare a unei ma
șini de calibrat s-au dai in plus, d 
la începutul anului, circa 350 000 mj

întreprinderea forestiera de exploatare și transport Miercurea Ciuc

Planul de redresare se scrie cu... sapa
In anii care au trecut de la ini

țierea procesului de consolidare e- 
conomico-oraamzatorică a cooperati
velor agricole mai puțin dezvoltate 
s-a dovedit că există reale posibili
tăți — si pentru aceasta pledează nu
meroase exemple — ca aceste uni
tăți agricole, prin munca proprie, pli
nă de abnegație a membrilor coope
ratori să ai ungă iii eșalonul de 
frunte al agriculturii noastre coope
ratiste. Tot atât de adevărat este 
însă, că mai sint cooperative agri
cole în care nici activitatea produc
tivă si nici rezultatele economico-ti- 
nanciare nu se situează la nivelul 
resurselor de care dispun. In ase
menea situații, pe bună dreptate, se 
pune întrebarea : care sint cauzele 
care determină o atare stare de lu
cruri 7 Trebuie bine înțeles faptul 
că. oricît de judicios ar fi întocmi
te programele de redresare si. ori
cît de substantial ar fi sprijinite a- 
ceste unităti. in ultimă instanță, re
dresarea lor economică depinde nu
mai si numai de munca oamenilor, 
de participarea lor plenară, acum, ta 
stringerea fără pierderi a roadelor 
toamnei si la pregătirea temeinică a 
recoltei viitoare. Să analizăm deci, 
comparativ, două cooperative agrico
le slab dezvoltate — Pufesti si 
Ciuslea. din iudetul Vr^ncea — pen
tru a vedea concret cum este orga
nizată munca si cu ce forte se ac
ționează la strânsul recoltei si pre
gătirea celei viitoare.

Si una si alta din aceste coopera
tive dispun de un pămint încadrat 
de specialiști la categoria miilocie 
de fertilitate. Asemănător a fost si 
nivelul de dezvoltare de la care au 
pornit'aceste unităti cu 5—6 ani în 
urmă. în acțiunea de redresare eco
nomică. Care este situația lor in 
prezent ?

Cooperativa agricolă din Pufesti 
obține la hectar producții de grîu. 
porumb boabe, sfeclă de zahăr, stru
guri de 2—3 ori mai mari decît în

sea-țesături de tip lină. Numai pe 
ma creșterii indicelui intensiv de fo
losire a războaielor, textiliștii unită
ții vor realiza anual circa 50 000 mp 
țesături peste prevederile planului.

Studiile întreprinse au scos la 
iveală resurse nebănuite și la cele 
două mari combinate de prelucrare 
a lemnului din Bacău și Comănești. 
la întreprinderea de șuruburi. între
prinderea de confecții, rafinăria Dăr- 
mănești, Combinatul de celuloză și 
hirtie Letea. Numai printr-o bună 
aprovizionare cu materie primă, la 
combinatul din Comănești. de exem
plu. se pot obține în plus în fiecare 
an cite 13 000 mc cherestea, iar la 
rafinăria Dărmănești. prin reducerea 
perioadei de revizii cu două zile și 
eliminarea unor „strangulări" de pe 
fluxul tehnic se poate realiza o pro
ducție suplimentară în yaloare de a- 
proape 10 milioane lei.'

Ing. Emil Donici. vicepreședinte al 
consiliului județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale, ne spunea că analizele între
prinse au reliefat faptul că industria 
băcăuană poate realiza in anii 
1977—1980 o producție suplimentară 
in valoare de 5,3 miliarde lei. Aceas
ta înseamnă o producție mai mare cu 
aproape 1 miliard lei față de angaja
mentele asumate în întrecere de că
tre unitățile industriale pentru a- 
ceastă perioadă. Fizic, aceasta se va 
concretiza in 780 000 tone de produse 
petroliere. 325 000 mp țesături. 750 000 
perechi de Încălțăminte, mobilă în 
valoare de 215 milioane Iei, un mare 
volum de piese de schimb, mașini- 
unelte. produse chimice, confecții ș.a. 
Realizarea peste plan a unor ase
menea producții, ca urmare a utili
zării mai complete a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor va duce cu 
siguranță Ia creșterea eficienței în
tregii activități economice. Calculele 
estimative arată că. în această pe
rioadă. se va înregistra o economie 
la cheltuielile de producție in valoa
re de 316 milioane lei. iar beneficiul 
suplimentar va fi de 371 milioane lei. 
Anual. productivitatea muncii va 
spori cu 5 la sută față de plan.

Firește, sint obiective importante 
care nu trebuie să rămînă înscrise 
doar pe hîrtie. Este meritul organe
lor și organizațiilor de partid, al spe
cialiștilor. al tuturor oamenilor mun
cii din industria băcăuană de a le fi 
stabilit. Dar cinstirea adevărată li 
se cuvine abia atunci cind toate a- 
ceste resurse vor fi valorificate la 
maximum, in folosul economiei na
ționale, al nostru, al tuturor, și cu 
siguranță, colectivele de muncă din 
industria județului Bacău iși vor în
deplini cu prisosință angajamentele 
asumate. Au dovedit-o. de altfel, de 
atitea ori in acest rodnic cincinal.

1971. ceea ce înscrie cooperativa pe 
o traiectorie mereu ascendentă în ac
țiunea de redresare. Saltul cel mai 
spectaculos i-a înregistrat însă parti
ciparea la muncă. La o forță activă 
de 814 oameni s-au consemnat, in 
ultimii trei ani. un număr mediu de 
240—260 zile lucrate de un coopera
tor. Valoarea unei norme a aiuns la 
35 lei si aceasta în condițiile în care 
anual se rambursează între 2 și 3 
milioane de led din creditele res
tante.

Două moduri diferite de a acționa pentru realizarea acestui obiectiv, 
acum, la stringerea recoltei și la pregătirea celei viitoare

Cooperatîva agricolă din Ciuslea 
continuă să se complacă in șițuatia 
neonorabilă de ..cooperativă slab 
dezvoltată", să acumuleze, an de an. 
noi datorii la cele inițiale. La griu, 
producția la hectar a ajuns anul a- 
cesta doar la 2 450 kg. la orz — 1 800 
kg. iar 1a porumb se scontează pe 
circă 2 600 kg. în zootehnie, produc
țiile au mai crescut fată de anii an
teriori. dar nivelul lor este departe 
de a asigura rentabilitatea sectoru
lui.

Cooperatorii dm Pufesti acționează 
cu deplină convingere că ridicarea 
bunăstării lor se poate realiza nu
mai prin munca fără preget a tu
turor membrilor cooperatori. Si nu 
in salturi, ci organizat, oe tot Par
cursul anului — de la pregătirea pro
ducției si oină la strângerea ulti
mului bob. Intîlnirea cu oamenii 
de aici, cu rezultatele muncii lor. a- 
cum, în plin vîrf de campanie agri
colă. constituie o impresionantă ima
gine a hărniciei si spiritului de buni 
gospodari. In cîmp. la cele 11 puncte 
de lucru diferite, echipele mixte de

Azi se deschid la Complexul expozițional din Piața Scînfeii

• TEHNOEXPO • TIBCO
• SALONUL INTERNAȚIONAL AL CHIMIEI

Pentru a veni tn ajuto
rul celor care. în aceste 
zile, se vor îndrepta spre 
Complexul expozițional 
din Piața Scînteii, locul 
de desfășurare (în peri
oada 15-24 octombrie) a 
trei interesante manifes
tări economice internațio
nale, publicăm astăzi un 
scurt ghid pentru vizita
tori.
• Profilul manifestări

lor expozitionale este ur
mătorul :

TEHNOEXPO — aflată 
la a doua ediție : echipa
mente, mașini, utilaje și 
accesorii pentru silvicul
tură și industrializarea 
lemnului, agricultură și 
industria alimentară, pen
tru transporturi și in
dustria materialelor de 
construcții, pentru execu
tarea lucrărilor de con
strucții si instalații ; echi
pamente de laborator, de 
cercetare și producție in 
agricultură si industria 
alimentară, ambalaje.

TIBCO — ediția a pa
tra : mașini-utilaje si in
stalații pentru toate sub- 
ramurile industriei ușoa
re si pentru imprimerii, 
mobilier, utilaje și acceso
rii pentru hoteluri, restau
rante. unități sanitare si 
de învățămint, aparataje 
și instrumente pentru 
medicina umană si vete
rinară. bunuri de consum 
industriale și agroalimen- 
tare.

SALONUL INTERNA

MAREA RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. I)
activitatea de organizare si condu
cere a producției, sporirea răs
punderii fiecărui comunist pen
tru întreaga activitate de condu
cere efectivă. Se va asigura, totodată, 
pe această cale, întărirea unității tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, in jurul parti
dului. forța conducătoare a societății 
noastre. în această viziune trebuie 
înțeleasă indicația secretarului gene
ral al partidului cu privire la alege
rea in organele de conducere colec
tivă și a oamenilor muncii care nu 
sint membri ai partidului nostru, dar 
care desfășoară o activitate rodnică, 
susținută, și care trebuie să parti
cipe activ la conducerea unităților 
respective. Se va întări în acest fel 
și mai mult unitatea dintre partid și 
oamenii muncii, dintre partid și po
por.

Abordînd asemenea probleme ale 
îmbunătățirii componenței și organi
zării organelor de conducere colecti
vă atit la Congresul consiliilor oame
nilor muncii, cit și în cuvintarea ros
tită la ședința de constituire a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra cerințelor de sporire 
mai substanțială a numărului mem
brilor in consilii care lucrează nemij
locit in producție. In acest sens, un 
exemplu concret îl constituie însuși 
Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii, in componența căruia — din cei 
960 de membri — o treime o repre- 

mecanizatori si cooperatori acționau 
cu efectivele1 dublate ! Da. cu forte 
dublate. Cooperatorilor li s-au adău
gat si 450 de oameni din comună care 
lucrează, in marea lor majoritate, la 
C.F.R. Președintele cooperativei, to
varășa Elvira Olaru. ne prezintă o 
listă cu aproape 500 de oameni care 
au la activ, pină acum, intre 200 si 
250 de norme. La sfeclă, unde au 
mai rămas 30 de hectare din cele 200 
cultivate, lucrau 220 de oameni. Po
rumbul mai era de recoltat oe a

proape 280 hectare, dar forța con
centrată aici asigură Încheierea a- 
cestei lucrări în cel mult 8—10 zile. 
Se remarcă grila deosebită, atit pen
tru stringerea la timp a recoltei ac
tuale. cit si pentru pregătirea in cele 
mai bune condiții a recoltei viitoare. 
Semănatul griului — sub controlul si 
supravegherea permanentă a ingine
rei Constantina Oprea — se făcea, 
pe ultimele suprafețe, intr-un teren 
pregătit grădinăreste. cu aplicarea 
strictă a regulilor impuse de agro
tehnica modernă. Si pentru a com
pleta acest bilanț rodnic de toam
nă. adăugăm că peste puțin timp, pe 
măsura eliberării forței de muncă de 
la recoltat se va trece Ia finalizarea 
lucrărilor de creștere a fertilității so
lului si 
furii.

De ce la Ciuslea se obțin producții doar pe l - - - - __ --
zate la Pufesti ? Răspunsul este sim
plu : la Ciușlea se muncește doar pe 
jumătate decît Ia Pufesti. Vizita noas
tră la Ciuslea a corespuns cu una 
din zilele bune de lucru cum rar se

de modernizare a viticul-

iumătate fată de cele reali-

ȚIONAL AL CHIMIEI 
— prima ediție : mașini, 
utilaje, echipamente și 
instalații complete pentru 
industria chimică, a ma
selor plastice si cauciucu
lui. instalații, mașini si 
aparataj de măsură și con
trol pentru laboratoare, 
materii prime, produse 
chimice, farmaceutice Si 
cosmetice, articole tehni

nrofiilele în două sau 
chiar in toate cele trei 
manifestări, sint repre
zentate circa 900 firme 
din România si din alte 
25 de țări din Europa, 
Asia, Africa si cele două 
Americi. Subliniem, in 
acest context, prezenta 
Libiei pentru prima oară 
la manifestările expozi
tionale de la București.

Scurt ghid pentru vizitatori

ce si menajere din cau
ciuc si mase plastice.

• Organizarea acestei 
din urmă manifestări este 
un efect pozitiv al rit
mului rapid de dezvol
tare a industriei chimice 
si petrochimice din tara 
noastră, ceea ce a condus 
la crearea unui însemnat 
disponibil de export, cu 
produse realizate la ni
velul celor mai severe 
exigente oe olan mondial. 
De altfel, interesul ară
tat de firmele românești 
specializate, ca si nume
roasele solicitări de par
ticipare din partea firme
lor străine, reflectă fidel 
necesitatea si utilitatea 
organizări), unei aseme
nea manifestări econo- 
mico-comerciale speciali
zate.

întrucît numeroase fir
me participă cu produse 
care se încadrează eu

• Aocesul Spre com
plexul expozițional se 
face cu autobuzele liniilor 
31, 31 R — cu autotaxare
— 105, troleibuzele 81 și 
82, tramvaiele 3 si 4.

• Orele de vizitare : 
zilnic, de la 10 la 18.

• Zilele de 17. 18 si 21 
octombrie sint rezervate 
pentru vizitarea tîrgului 
de către specialiști.

• Amplasarea celor 17
pavilioane naționale este 
următoarea: Austria —
S ; Bulgaria — R ; Ce
hoslovacia — P ; Co
lumbia — At ; Danemar
ca — O ; Republica De
mocrată Germană — C ; 
Republica Federală Ger
mania — W ; Israel — S; 
Italia — V ; Iugoslavia
— Zi si Z2 ; Libia — Z3 ; 
Marea Britanie — O si V: 
Polonia — Zs; Portugalia
— V ; S.U.A. — O ; Un

zintă oamenii muncii care lucrează 
direct in producție. Participarea unui 

de oameni aflați in 
va da consiliilor

număr sporit 
miezul producției 
de conducere mai multă viaț^, mai 
mult realism, le va face să cunoască 
mai bine realitățile, prin cuvintui 
reprezentanților oamenilor muncii, ai'" 
muncitorilor, ai altor categorii care 
lucrează nemijlocit în sfera produc
ției materiale.

Desigur, măsura practică a activi
tății consiliilor de conducere din în
treprinderi, a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, a tuturor forme
lor și instituțiilor democratice este 
dată de modul concret în care asi
gură mobilizarea oamenilor muncii 
la înfăptuirea sarcinilor de dezvol
tare economieo-socială a patriei, la 
înfăptuirea Programului partidului. 
Privim organismele colective de mun
că, consiliile oamenilor muncii, adu
nările generale — preciza secretarul 
general al partidului — ca forme de 
dezvoltare a autoconducerii muncito
rești, de manifestare a răspunderii 
fiecărui colectiv pentru buna gospo
dărire a mijloacelor financiare și 
materiale ce îi sînt încredințate. 
Colectivele de oameni ai muncii 
poartă răspunderea pentru folosirea 
judicioasă a acestor mijloace, pentru 
perfecționarea muncii în scopul de a 
obține maximum din ceea ce acestea 
pot să dea. Iată de ce trebuie să ju
decăm bine cit obținem după fiecare 
leu de fonduri fixe sau de investiții, 
după fiecare leu cheltuit în produc
ție. în spiritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului, consiliile

A
întîlnesc toamna. Cîmpul. eu lanuri 
si ogoare intr-o stare de intretine- 
re precară, părea pustiu. O semă
nătoare. din cele două cîte trebuiau 
să lucreze, a intrat în brazdă in ju
rul orei 10. Cealaltă stătea din lip
sa frontului de ■ lucru, cu toate că 
semănatul nu era efectuat nici mă
car ne 50 la sută din suprafața pre
văzută. Mai mult, ne o parcelă de 
110 hectare cu porumb, care urmea
ză să fie insămîntată cu grîu. nu in
trase. la acea dată, nici un culegă

tor. încă o recoltă deci. Ia pregă
tirea căreia s-a pășit cu stingul. asa 
cum de altfel s-a intimplat si anul 
trecut. In ciuda unui potential uman 
care ar putea acoperi un volum de 
lucrări mult mai mare decît cel in
dicat în normative pentru actuala 
structură a culturilor din coopera
tivă. de regulă, multe din lucrări se 
fac cu întârziere sau in unele cazuri 
deloc. Asa s-a intimplat cu legume
le. unde veniturile obținute nu re
prezintă nici iumătate din cele ola-' 
nificate. La fel si aplicarea udărilor 
pe cele 320 hectare amenajate pen-- 
tru irigații s-au făcut mai mult în1 
scripte, decît în practică. Apoi, ce 
garanție poate să prezinte consiliul 
de conducere al cooperativei că ne 
cele 600 de hectare cu porumb, tloa- 
rea-soarelui si cartofi au fost apli
cate toate lucrările, de vreme ce a- 
proane 400 din membrii cooperatori, 
care lucrează în sectorul vegetal au 
realizat pînă la această dată sub 40 
de norme, cu mult sub minimul sta
bilit de adunarea generală. De alt
fel. nivelul scăzut al producțiilor de 

garia — E : Uniunea So
vietică — U.

• România, principalul 
expozant in cadrul tîrgu
lui. prezintă produsele pe 
o suprafață de 30 mii mp, 
din care în pavilioane pe 
15 mii mp.

în cadrul Salonului In
ternațional al chimiei, o- 
ferta românească este pre
zentată în pavilionul cen
tral si pe platforma ex
terioară adiacentă. Fluxul 
expozițional permite cu
noașterea produselor chi
mice românești pe sec
țiuni. care reprezintă în
treprinderile de comerț 
exterior apartinînd de 
Ministerul Industriei Chi
mice. precum si aparatu
ră și utilaje exportata 
prin ..Industrialexport".

In standurile celor 31 de 
întreprinderi românești de 
comerț exterior sint pre
zentate produse realizate 
în peste 300 de întreprin
deri. Printre acestea se 
remarcă noua gamă de 
tractoare agricole cuprin
se intre 35 și 360 CP.. 
tractorul pe senile pentru 
construcții de 180 CP., 
combina autopropulsată 
pentru terenuri acciden
tate. macheta centrifugii 
automate pentru zahăr, 
noul frigider de 225 1.

• In cadrul complexului 
expozițional funcționea
ză puncte comerciale, 
bufete, un restaurant.

Dan CONSTANTIN

Consi- 
Muncii 
perma-

oamenilor muncii de toate catego
riile, inclusiv consiliile de conducere 
ale ministerelor, Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii trebuie să acor- . 
de o atenție deosebită problemelor 
legate de creșterea rentabilității, de 
obținerea cu mijloacele aflate in do
tare a unei producții maxime. Oda
tă cu aceste probleme consiliile de 
conducere din întreprinderi, ~ 
liul Național al Oamenilor 
vor trebui să se preocupe 
nent de problemele sociale, de con
dițiile de muncă și viață ale celor 
ce muncesc. în fiecare unitate 
trebuie să se asigure o rentabi
litate care să dea posibilitatea a- 
locării de fonduri pentru o dezvol
tare mai largă, pentru repro
ducția lărgită și, totodată, să asigure 
mijloacele necesare pentru creșterea 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului. Aceasta este, de 
fapt, esența esențelor autoconducerii 
muncitorești !

Aplicarea neabătută în viață a ho- 
tărîrilor Congresului consiliilor oa
menilor muncii, a prețioaselor indi
cații cuprinse în recentele cuvîntări 
ale secretarului general al partidului 
nostru vor marca o nouă etapă în a- 
firmarea efectivă a democrației mun
citorești, un important progres in 
perfecționarea activității economice 
și sociale, vor da un nou avînt acti
vității generale pentru realizarea mă
rețelor obiective ale Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

la cimp!

a activității 
materiale la 
Ciuslea. Nu 
un inventar

porumb, floarea-soarelui si sfeclă de 
zahăr dovedește tără tăgadă că la 
aceste culturi nu s-au aplicat toate 
lucrările din tehnologia lor.

O zicală inteleaptă din popor spu
ne că „omul sfințește locul", dar 
cind acest om este si un conducă
tor de cooperativă agricolă el ar tre
bui să-l „sfințească" înzecit. La 
Ciuslea însă, unde sint gospodari la 
fel de buni ca cei din Pufesti. con
ducerea treburilor obștii nu este 
cum se spune, pe mîini bune. Ce 
exemplu oferă obștii, bunăoară, pre
ședintele cooperativei si consiliul de 
conducere al cooperativei, de vreme 
ce marea maioritate a membrilor lui 
au efectuat, pînă acum, doar intre 
30 si 50 de norme de muncă ?

Sînt multe de criticat în modul de 
conducere si organizare 
si gestionarea bunurilor 
cooperativa agricolă din 
ne propunem să facem _  ___
al acestor probleme. Este însă de 
competenta adunării generale a coo
peratorilor. a organelor agricole ju
dețene de a aprecia competenta pro
fesională și modul în care iși fac 
datoria președintele și consiliul de 
conducere, să ia măsuri eficiente 

'pentru asigurarea unui climat de 
muncă sănătos, 
disciplină, care 
unitatea din 
în care se 
pedoclimatice 
gricole din Ciuslea. redresarea ac-

• tivitătii economico-organizatorice este 
un obiectiv nu numai ne declin reali
zabil. ci Si unul care ar putea ri
dica această cooperativă la nivelul 
unităților fruntașe din iudet. Pen
tru aceasta însă, adevăratul program 
de redresare trebuie să-l constituie 
câmpul.
menilor 
colă.

de răspundere și 
să poată scoate 

situația neonorabilă 
află. La condițiile 
ale cooperativei a-

acolo unde prin munca oa
se făurește producția agri-

iosif por 
Dan DRAGULESCU
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Noul an de studiu, sub semnul exigențelor perfecționării învățămîntului tv
Alegerea profesiunii - rezultatul unui proces

Un gînditor raționalist

educativ de largă perspectivă socială
Perfecționarea întregului continui 

al invătămintului — obiectiv funda
mental. sub semnul căruia, la indica
ția secretarului general al partidului, 
a fost inaugurat anul 1977—1978 — 
situează in orim-nlanul muncii in- 
structiv-educative orientarea școlară 
si profesională a elevilor. Argumen
tația este precisă : dobindirea de că
tre fiecare tinăr a unei profesii in 
acord deplin cu cerințele de cadre ale 
societății și cu însușirile lui specifice. 
Utilizarea, pe această bază, a poten
țialului de muncă, de creație al în
tregii noastre națiuni Ia un nivel ca
litativ superior sînt imperative care 
decurg organic din ritmitl accelerat 
al dezvoltării social-economice. din 
caracterul riguros planificat al aces
tei dezvoltări. După cum se știe, in 
Programul partidului se prevede ca 
in 1990 forța de muncă activă să fie 
de aproape 11.5 milioane persoane, 
dintre, care în industrie și celelalte 
activități neagricole vor fi cuprinse 
aproape 9,5 milioane. Pe fondul aces
tei creșteri fără precedent se va 
produce si specializarea corespunză
toare a forței de muncă, determina
tă de ampla dezvoltare a unor 
ramuri economice de bază. între care 
amintim energetica, electronica, pe
trochimia s.a.m.d. Concomitent cu a- 
ceastă specializare pe ramuri si sub- 
ramuri va fi nevoie de repartizarea 
geografică armonioasă si stabiliza
rea forței de muncă, în perspec
tiva ca fiecare iudet să realizeze o 
producție industrială de cel puțin 10 
miliarde lei. Sînt. așadar, tot atîtea 
argumente ca orientarea școlară si 
profesională a elevilor să se desfă
șoare intr-o perspectivă socială pe 
cit de amplă, pe atit de riguros 
definită, spre a dobîndi pretu
tindeni — în sala de clasă, în ate
lierul școlar sau în uzină, în fami
lie etc. — caracterul unei analize la
borioase, complete, bazate pe obser
vații profunde, îndelung verificate, 
pentru ca, în concluziile adoptate în 
cuprinsul ei, fiecare tinăr să se re
găsească peste ani cu cele mai bune 
însușiri ale sale.

Chiar si simpla enumerare a un
ghiurilor din care se poate cunoaște 
si cultiva evoluția tinerilor atestă 
necesitatea unei largi conlucrări in
tre toti factorii educativi, tocmai 
pentru ca orientarea școlară si pro
fesională să dobîndească valoarea ți
nui ansamblu unitar si sistematic, a- 
decvat Intru totul cerințelor de ca
dre ale societății. Si este un fapt bine 
cunoscut că ritmul înalt ai dezvol

tării tuturor domeniilor de activita
te determină ca maioritatea acestor 
cerințe să vizeze activitățile cu ca
racter productiv, așadar profesiuni
le legate nemijlocit de producerea 
valorilor materiale, tn fond, economia 
noastră in plină dezvoltare înfăți
șează o largă paletă de profesiuni, 
incit fiecare tinăr să-și poată des
coperi din timp și definitiv adevă
rata lui vocație. Depistarea și 
valorificarea tuturor înclinațiilor ti
nerilor spre asemenea activități. în
drumarea fiecăruia către aceea din
tre meseriile productive care i se 
potrivește cel mai bine constituie o-

Scop tn care educatorul. de orice 
condiție trebuie, de asemenea, să cu
noască nu numai ..repertoarul" de 
pi-ofesii si meserii consacrate Ia un 
moment dat. ci îndeosebi mutațiile 
săvîrsite în conținutul si exercitarea 
acestora, in evoluția lor de ansam
blu. bazată nu o dată pe întrepătrun
deri si îngemănări firești, pe un o- 
rizont larg de cunoștințe, care fac 
inoperante compartimentările rigide.

In străduința de a se răspunde cit 
mai bine acestor imperative, s-au 
desfășurat. în anumite privințe, e- 
forturi notabile. Așa. de pildă, pînă 
la începutul acestui an școlar au fost

Cum conlucrează școala și familia 
pentru buna orientare a fiecărui tinăr
biective esențiale ale aotivitătii de 
orientare școlară si profesională.

In această perspectivă ne apare si 
mal limpede faptul că orientarea șco
lară si profesională se refuză acțiu
nilor fără conținut concret. Ea soli
cită pentru fiecare caz în parte o 
activitate complexă, așadar compli
nirea eforturilor scolii, familiei, or-, 
ganizatiilor de tineret, unităților e- 
conomice care patronează școlile si 
care trebuie să știe cu maximă exac
titate nevoia lor de cadre, practic 
ale tuturor instituțiilor societății 
noastre. Nici unui factor modelator 
nu-i poate fi indiferentă orientarea 
tinerei generații si. ca atare, fieca
re are datoria să intervină, perfec- 
tionindu-si neîncetat metodele de lu
cru cu tinerii în lumina perspectivei 
noi. deschise întregii activități edu
cative de cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceausescu, rostite la recen
tele consfătuiri de lucru. Ceea ce pre
supune. între altele, ca munca diri
gintelui să capete un conținut mai 
activ, capabilă nu numai să expli
ce. ci să determine opțiuni statorni
ce : întîlnirile inițiate de organiza
țiile tineretului, cu oameni avînd o 
rodnică experiență de viată, să de
vină o practică pedagogică curentă : 
excursiile si vizitele cu elevii in u- 
nități economice, pe șantiere să fie 
debarasate de formalismul decurgînd 
din caracterul lor de ..plimbări tu
ristice" si să le ofere tinerilor „cheia" 
opțiunilor cutezătoare și înțelepte.

tipărite si difuzate 23 volume de mo
nografii, cuprinzînd peste 450 de pro
fesiuni ; s-au organizat in centre u- 
niversitare si reședințe de iudet 20 
de laboratoare de orientare școlară 
si profesională ; au fost înființate, de 
asemenea, comisii de orientare în 
scoli generale si pe lîngă inspecto
ratele de învătămînt. s-au elaborat 
si experimentat mai multe variante- 
de „fisă școlară", de teste psiholo
gice etc. Consemnând importanta a- 
cestora. îndeosebi pentru impulsiona
rea si sistematizarea activității ca a- 
tare. trebuie precizat, totodată, că 
procesul de orientare, spre a răs
punde sarcinilor sale maiore. nu 
poate fi redus nici ne departe la a- 
semenea aspecte. Dimpotrivă, instru
mentele perfecționate de lucru, pre
cum monografii, fise etc. reliefează 
cu atit mai mult necesitatea ca toți 
.factorii educativi. în sistemul cărora 
școala are rolul hotărîtor, să efec
tueze. intr-o largă paletă de moda
lități vii. neînchistate, o autentică 
creație pedagogică.

Cu atit mai mult cu cit. din pă
cate. sînt încă frecvente cazurile cînd 
orientarea școlară si profesională. în 
desfășurarea ei concretă, aplicată, îm
bracă mai degrabă aspectul unei li
citații. cînd ea ar trebui ca. ne baza 
unei profunde analize, să determine 
orientări noi în mentalitatea tînăru- 
lui sau să le confere celor existente 
o substanță sporită. Ca urmare, e- 

. Ievilor li se înfățișează uneori în cu-

lori artificiale sau prea sumar, bi
rocratic. o profesiune sau alta, ur- 
mărindu-se nu atit opțiunea stator
nică. ci mai degrabă o adeziune de 
moment, neconcludentă, a cărei sin
gură finalizare este „rotuniirea" u- 
nei eventuale cifre statistice. Actio- 
nîndu-se astfel, nu e de mirare că 
in acest proces atit de complex si de 
delicat, tînărul este evaluat ca o- 
biect si nu ca subiect, ca factor ac
tiv. coautor în alegerea drumului său 
în viată.

Asemenea deficiente. încă frecven
te. reliefează cu atît mai mult ne
cesitatea ca activitatea de orientare 
școlară si profesională să nu aibă ca
racter de campanie, ci să se desfă
șoare oe o durată lungă, practic pe 
toată perioada formării tînărului în 
ciclul preșcolar, primar, gimnazial si 
chiar mai departe. De unde rezultă 
si mai limpede rolul de primă în
semnătate al întregului corp profe
soral si în special al dirigintelui, cel 
dinții chemat să desfășoare o mun
că stăruitoare cu fiecare elev în 
parte, sure a-i cunoaște în întregi
me atit însușirile reale, cît si ilu
ziile referitoare la activitatea lui de 
viitor. Neîndoielnic. împlinirea aces
tor obiective nu e deloc ușoară. Pe 
lingă arta de a deveni si de a rămâ
ne. uneori chiar si după trecerea a- 
nilor de scoală, mentorul spiritual al 
elevilor săi. fiecărui profesor, fiecă
rui diriginte i se cere stiinta conver
siunii tuturor influentelor mediului 
spre un scop educativ precis, direc
ție in care, sub raportul orientării 
profesionale, are de luptat nu o dată 
si cu mentalitatea învechită a unor 
familii, cu preiudecătile acestora. 
Dar. sounind acestea n-am făcut de- 
cit să definim noblețea profesiunii de 
dascăl, vocația lui socială. Iată de 
ce educatorii din scoli si din afara 
lor. în frunte cu comuniștii, toti cei 
cărora le revin Sarcini în direcția 
formării pentru muncă si viată a 
tinerei generații sînt chemați să con
fere activității de orientare impor
tanta si sensurile maiore statuate in 
documentele partidului nostru. în 
lumina acestor îndatoriri, vom con
semna frecvent experiențele pozitive, 
precum și eventualele carențe din ac
tivitatea de orientare profesională a 
ministerelor economice. unităților 
școlare, familiei etc., răspunderile lor 
comune pentru ca o asemenea acti
vitate să întrunească pretutindeni a- 
tributele unei creații sociale durabile, 
de amplă perspectivă.

Mihai IORDANESCU

PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-folleton : „Mizerabilii” — 

— episodul I
13,05 Concert de prlnz susținut de Fi

larmonica din Viena
13.45 Femeia
14.10 Artiști amatori pe micul ecran
14.35 Un iapt văzut de aproape
15,00 Stadion
16.20 Liceenii la Clubul tineretului.
17.20 „Sub fruntea noastră-1 lumea". 

Spectacol Inspirat din creația emi
nesciană și contemporană realizat 
de colectivul Teatrului Național 
„Vaslle Alecsandri" din lași și 
prezentat tn cadrul Festivalului de 
poezie ,,Mihai Eminescu" — Iași 
8-9 octombrie 1977

17,50 Săptămlna politică internă șl In
ternațională

18,05 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan șl Bran

10,30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedla
20.45 Film serial : Regan
21.35 Intîlnire cu satira și umorul
22.10 Telejurnal • Sport
22,25 Un buchet de crizanteme — ro

manțe cu Ioana Radu

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 19,30, 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic, susținut de Orchestra sim
fonică din Berlin (R.D.G.). Diri
jor : Giinther Herbig. Solist : Pe
ter R6sel-plan — 20.
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădi
na Icoanei) : Pescărușul — 10.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți intrebări" — 10,30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 10,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Patima fără sfîrșit — 19,30,
(sala Studio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Șo
maj fără rasă — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile (premieră) — 19,30, (sala 
Victoria) : Camplng-Boema —
19.30.
• Teatrul „I. Vastlescu" : Eu sint 
tatăl copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română : Bucuroși de oaspeți ! —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10.

cinema
• Iarna bobocilor : SCALA --
9,15; 11,30; 13,45; 16; 13.15; 20.30,
FAVORIT — 9; 1.1,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA - 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Pisicile aristocrate : FLAMU
RA — 9.
• Johnny Chitară : PATRIA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30.
• Pelerina roșie : CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Tănase Scatiu — 9; 12; 15. Ivan 
cel Groaznic — 18; 20 ; TIMPURI 
NOI.
• Din nou... Disney — 9.30; 11;
12,30; 14, Două lozuri — 16; 18: 20 : 
DOINA.
• Marele singuratic : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
MELODIA — 9; 11.15 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Făgăduiala : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, GLORIA
— 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18.15; 20,45,
MODERN — 9; 11,30; 14; 16.30;
19.30.
• Buzduganul cu trei peceți :
CENTRAL — 9; 12,30; 16; 19.30,
GRIVITA — 9; 12,30; 16; 19.30, CO- 
TROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Atentatul de la Sarajevo î 
FLOREASCA — 9.30; 12; 14,30: 17; 
19,30.
• Spada neagră : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Amenințarea ; BUCEGI — 9 ; 
11; 13; 16; 18; 20.
• Rocky : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Logodnic pentru Ana î MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful* : BUZEȘTI — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salvați orașul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Ultima jertfă ; DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Corsarul negru : GIULEȘTI — 
9.15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,15, VOL
GA — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Osînda : VIITORUL — 15.30;
17,45; 20.
• „Hindenburg* s FERENTARI — 
16; 19.
• O noapte furtunoasă : MUN
CA — 9,30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Spaniole la Paris : POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Hercule in centrul pămintului : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Orologiul Kremlinului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

ACTUALITATEA POEZIEI

Sub aparenta înșelătoare a vest- 
mîntului de epocă, al boierului tra
ditionalist si respectuos fată de au
toritate, Costache Conachi este unul 
dintre precursorii marelui val al 
tinerilor pașoptiști, om de largă si 
comprehensivă cultură si mai cu 
seamă un ginditor raționalist, dotat 
cu un acut simt al realității care, 
interzicindu-i marile elanuri retori
ce, îi indică întotdeauna calea prac
tică si cea mai sigură spre propă
șirea patriei si perfecționarea insti
tuțiilor sale „nu din idei ce nu se 
văd — zice el cu modestie — ci din 
lucruri care cad sub simțiri". Fără 
a fi un revoluționar — deși este 
voltairean — Conachi face posibilă, 
prin întreaga sa activitate, apariția 
generației revoluționare, căreia îi 
pregătește terenul în numeroase do
menii. Coautor si apoi traducător al 
Codului Callimah (1817). Conachi 
este unul din întemeietorii jurisdic
ției moderne a 
țării, iar ca mem
bru al comisiei 
de redactare a Re
gulamentului or
ganic, el este au
torul propuneri
lor pentru artico
lele 425 și 426, 
care pregătesc u- 
nirea Principatelor ; poziția lut 
nu este întîmplătoare pentru că, 
în repetate rinduri, el sublinia
ză necesitatea apropierii dintre 
Moldova și „soția sa Valahia", 
căci „tot cuvântul cere a ne strînge 
si a ne apropia, în grai si în pravile" 
(Scrisoare către mitrop. Veniamin 
despre învățăturile în Moldova, 1837). 
în concepțiile politice, marele lati
fundiar Conachi, proverbial prin 
zgârcenia sa (care nu l-a îmbiedicat 
totuși să facă numeroase donații 
unor instituții culturale), era totuși 
un liberal ; traducînd pamfletul lui 
Pierre d’Herbigny Privire politiceas- 
că a Evropii toată din anul 1825, el 
subscrie implicit ideilor pe care le 
traduce : „în două să Împart stările 
oamenilor obștești : o parte care do- 
bîndește folosuri, carele este parte 
căutată, adică parte aristocraticeas- 
că, si o parte care nu dobîndește 
nici-unul din folosurile adunării, 
adică proștii lăcuitori, care brojma 
dau, dar nu iau". în pofida originii 
sale, simpatiile logofătului merg că
tre această a doua parte a societății, 
cea activă, producătoare de bunuri.

în domeniul scolii si al educației, 
în general, Conachi este iarăși unul 
dintre precursori, el pledează pen
tru învățămîntul în limba națională, 
arătând că „limba noastră, pe pruba 
maicej sale latinei, este lesnicioasă 
în întocmit,urile frazelor prin care o 
idee se poate în multe feluri spune 
și grăi" si că. „deosebitele tălmăciri, 
atît în versuri cît si în proză, mai- 
mat din cuvânt în cuvânt cu textu
rile, stau dovadă de bunătatea lim- 
bei“. pentru îmbogățirea lexicului 
și, in general, pentru probleme de 
cultivare a limbii, el propune în
ființarea unei comisii „cu alta de 
asemenea în Țara Românească" care 
urma să preia de fapt sarcinile unei 
academii, patronînd redactarea unei 
gramatici normative si a unui dic
ționar.

200 ani de la nașterea 
Iul Costache Conachi

La baza concepției sale despre ci
vilizație. Conachi pune Ideea mora
lă : „moralul, moralul si iar mora
lul, căci ce ar folosi să stlm cite sint 
in văzduh, in cer, pe pămint sl in 
mări, cind am înstrîmbătăti, am 
jefui, am prigoni, am învrăjbi, adică 
ne-am face mai răi decât am fost 
iar stiinta „nu aduce pe cel adevărat 
folos dacă nu este întemeiată pe fo
losul noroadelor". Stiinta si cultura 
trebuie să aibă, .în concepția lui 
Conachi, o eficientă practică ; cerând 
minților luminate să fugă „depărtân- 
du-se cu totul de ideile nepipăite 
ale metafizicei, .adecă a zgomotului 
de cuvinte fără de fapte", el înțele
ge să încurajeze în școală, pe lîngă 
predarea eticii. învățătura „matema
ticii, a doftoriei și a administra
ției". El insusi era membru al so
cietății medicilor si naturaliștilor 
din Iași, căreia ii testează aparatura 
necesară pentru înființarea primului 

observator astro
nomic și este u- 
nul din înteme
ietorii Industriei 
extractive, înflin- 
țînd pe o moșie a 
sa o instalație de 
prelucrare a mi
nereului de fier.

Ca scriitor, Co
nachi este același important e- 
lement de tranziție către mo
dernitate ; traducător din Ovidiu, 
Alexander Pope, Voltaire si Mar- 
montel, el este si unul din primii 
noștri dramaturgi si e semnificativ 
că piesele sale au un caracter satiric 
si critic bine definit. Prin Meșteșu
gul stihurilor românești, el adaugă 
unui sir de pe atunci prestigios, în
ceput cu Miron Costin. încă o încer
care teoretică si practică asupra ver
sului românesc.

Lirica sa, defavorizată de limbajul 
poetic vetust al epocii, este o măr
turie a modificărilor de gust si sen
sibilitate intervenite la începutul se
colului al XlX-lea. Ceea ce s-a în
globat pe nedrept sub eticheta unui 
neoanacreontism minor este de fapt 
expresia unei reîntoarceri salutare la 
izvoarele marilor sentimente care 
generează dintotdeauna poezia. Li
rismul său a fost pe drept cuvânt 
pus în legătură cu petrarchismul 
(de G. Călinescu) sl aceasta explică 
în bună parte sonurlle sale prero
mantice. aproape lamartinene. Pei
sajul văzut ca stare sufletească, me
lancolia nopții, sentimentul acut și 
neliniștitor al timpului ireversibil 
sînt cîteva motive preromantice care 
apar în literatura noastră odată cu 
poezia lui Conachi. Alături de iu
birea pentru „patria cea dulce", a- 
ceste teme vor fi reluate si îmbogă
țite în poezia generației următoare, 
ecouri ajungînd pină în opera lui 
Eminescu. Fără să se ridice la va
loarea marii opere a romanticilor 
din generația următoare, poezia lui 
Conachi — foarte iubită si foarte 
răspindiță in epocă — i-a netezit 
drumul într-o măsură însemnată.

Mircea ANGHEEESCU
Un entuziast colectiv d.* 

actori ai Teatrului M.c ne 
propune recitalul de poe 
zio intitulat Omul — con 
tinuați să puneți întrebări, 
realizat pe baza selecției 
din .creația unui număr de 
46 de poeți ai lumii (din 
tre care 12 români). Sînt 
alese poeme de dragoste, 
poezie filozofică și politi
că. alcătuind laolaltă o 
inedită „antologie".

Pentru a sluji mesajul 
umanist, de o mare înălți
me morală, al versurilor 
recitate, actorii nu obosesc 
să folosească toate mijloa
cele care le stau la inde- 
mînă, de la declamația pa
tetică pînă la pantomimă. 
instaurând un climat nu 
atit „poetic" ori poetizau!, 
cit de mare efervescență 
intelectuală. Fiindcă nu 
este vorba de un recital 
obișnuit — de acea inter
pretare aservită obedient 
„muzeului literari' de unde 
rezultă indefinibilul ridicol 
al solemnității încremenite 
in ținută de gală — ci de 
„punerea in scenă", intr-o 
modalitate cu adevărat 
nouă, a spiritului poeziei, 
cu necontenitul ei zbucium, 
în care intră căutarea fe
brilă. neliniștea, indoiala, 
aspirația caracteristice ma
rilor creații. Pe scenă nu • 
doar recită un actor sau al
tul, ci ni se înfățișează in- 
tr-un fel de „spectacol to
tal" evoluția dramatică a 
unei conștiințe colective 
care n-ar putea fi definită 
mai bine decit de celebrul 
aforism al lui Carl Sand
burg : „Poezia este jurna
lul unui animal marin, care 
trăiește pe pămint și care 
ar vrea să zboare". Totul 
în acest frumos spectacol
— regia, scenografia, mu
zica. plastica și costumația
— contribuie la portretiza
rea acestui ciudat „animal 
marin" ce încarnează, dacă 
se poate spune așa, esen
ța umană a poeziei dintot- 
deauna, cu toate întrebări
le și neliniștile ce o defi
nesc. Căci nerefuzindu-și

nici o tentatie si conținu- 
ind să „pună intrebări". o- 
mul a căutat in poezie .u. 
o zonă privilegiată, un re
fugiu intr-o puritate exa
gerată. Metafora „anima
lului marin".. ființă cu as
pirații' contradictorii. dar 
in „perfect" acord cu ma

ta despre <> poezie a ac
tualității. dar mai rar. și. 
i i mod nejustificat. despre 
actualitatea poeziei. Un 
merit d? seamă al acestui 
spectacol constă și în adu
cerea poeziei in ’actualita
te. redând unor poeme 
vechi prospețimea și acui-

însemnări despre un recital: „Omul
- continuați^ să puneți întrebări" 

la Teatrul Mic

terialele din care se ve
de alcătuită, este ilus
trarea unei concepții des
pre poezie, situată la 
antipodul „poetului-privi- 
ghetoare". ca si a „eintă- 
rețului de poezie", ca să 
folosim formula unui poet 
român contemporan. Spec
tacolul Teatrului Mic pro
pune și afirmă astfel nu 
un simplu recital, ci o tă
ioasă concepție despre 
funcția civică, militantă a 
poeziei, demonstrând tot
odată și cît de contempo
ran poate fi răsunetul poe
ziei de orieînd. Vorbim 
frecvent, pe bună drepta-

tatea noutății. Timpul nos
tru nervos, alergând cu o 
viteză din ce în ce mai 
mare, uneori alunecindu- 
ne printre degete, ne poa
te face să credem în ilu
zia, cel puțin neculturală, 
că am fi luat-o cu mult 
înaintea poemelor care s-au 
scris : poate că adevărata 
performantă a spectacolu
lui acesta -constă în faptul 
că ne convinge de contra
riul. că marea poezie de 
oricând ne așteaptă, me
reu, în viitor. într-o mare 
măsură recitalul „Omul — 
continuați să puneți între
bări" ne „descrie" timpul 
nostru, prezentul imediat,

bucuriile. împlinirile, eșe
curile și aspirațiile oame
nilor de azi cu versuri de 
ieri. Firește. meritindu-și 
din plin versurile care să-i 
redea strălucirea, sa-i ciute 
bucuria și tristețea, visele 
și năzuințele, timpul nos
tru cultural actualizează, 
totodată, toate veritabilele 
creații, născute din pro
bleme autentice, din între
bări și aspirații ce nu au 
fost doar ale celui ce le-a 
formulat, dar ale oameni
lor epocii in care au apă
rut. Adevărul întrebărilor 
pe care și le-a pus con
știința umană prin expo
nent» ei neoficiali, poeții, 
este un adevăr persistent 
ce inlătdră măsurarea cro
nologică a valorii, a dată
rii eternității pe un secun
dar ingust : „Continuați să 
tlneti răbojul, continuați să 
puneți întrebări / Ceasor
nicul arată secunda, dar ce 
arată eternitatea ?“ (Whit
man). Bizuindu-se pe a- 
ceastă concepție, crezind in 
permanenta actualității po
eziei. spectacolul amintit — 
despre a cărui formulă 
dramaturgică se vor pro
nunța desigur cronicarii de 
specialitate — „împacă" 
într-o firească îmbrățișare 
cintecui de iubire scris in 
urmă cu multe secole și 
declarația patetică ori sua
vă a unui tinăr din zilele 
noastre, sunetul plin de 
miere al unei vechi cântări 
cu îndureratul psalm ar
ghezian : există o solidari
tate de nedezmințit a ma
rilor sentimente care bat 
cu putere în inima unui 
om nu atit de schimbat ca 
să le fi înlăturat cu totul, 
dar nici atit de îmbătrânit, 
spre a nu le resimți cu o 
nouă vigoare. Sînt cîteva 
adevăruri simple, pe care 
spectacolul Teatrului Mic 
ni le reamintește intr-un 
chip ce-i face cinste, prin 
intermediul unor actori în
suflețiți de o idee înaltă 
despre poezie și poeți.

C. STANESCU

• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile miezului — 
17.

înființată în anul 1922, de dirijorul 
si compozitorul Simeon Nicolescu, 
societatea „Muzica" a avut o bogată 
activitate artistică în perioada dintre 
cele două războaie mondiale. Orches
tra, corul si formațiile ei au prezen
tat. cu o nobilă expresivitate marelui 
public, un apreciabil număr de lu
crări din repertoriul românesc și 
universal. Societatea si-a incetat ac
tivitatea în timpul celui de-al doilea 
război mondial si a fost reînființată 
în anul 1972 pe lingă Casa de cultu
ră a sectorului 4, sub patronajul Fi
larmonicii „George Enescu". De la 
reînființare, timp de 5 ani, secțiile 
ei — de operă, de muzică de cameră, 
de cor — s-au distins în mod deose
bit, prezentînd — cu precădere — 
compozițiile românești contemporane, 
începînd cu acelea ale generației e- 
nesciene si terminând cu opusurile 
celor mai tineri, unii dintre el încă 
elevi sau studenți. în majoritate, 
membrii ei sînt muzicieni amatori, 
care si-au dedicat o parte mare din 
timpul lor liber tălmăcirii unor mi
nunate opere create in trecut și in 
zilele acestui „ev aprins" — cum ar 
spune Nicolae Labiș. O atenție deo
sebită a fost și este acordată muzicii 
scrise de compozitorii noștri înain
tași. în luptă cu nedreptățile sociale 
ale vremii, pentru libertate si. inde
pendentă națională.

Orchestra de cameră a societății 
Muzica a primit numele legendarului 
Orfeu si este condusă de dirijorul 
Radu Cozărescu, iar corul ei, denu
mit Atheneum, este îndrumat de 
profesorul Nicolae Ghlță. Ambele 
formații au obținut distincții in pri
ma ediție a festivalului Cintarea 
României, apreciindu-se mai cu sea
mă interpretarea, pe măsura posibi
lităților membrilor ei. a muzicii ro
mânești.

Societatea Muzica a susținut multe 
concerte-lecții, în care au fost ana
lizate epocile creatoare ; la aceste 
concerte au participat mai ales tineri 
melomani, din fabrici, din scoli, din 
licee, din universități. Nu au lipsit 
aici concertele-dezbatere în care au 
fost Puse în discuția publicului un 
mare număr de prime audiții de mu

zică românească contemporană, iar 
in acest fel dialogul cu publicul a cu
noscut un plus de intensitate.

în noua stagiune, melomanii de la 
societatea Muzica și-au propus să o- 
fere unui auditor foarte variat un 
nou ciclu de concerte-lecție. Astfel, 
secția de operă va prezenta opera- 
bufă „Don Pasquale" de Donizetti, 
sub conducerea regizorului Gheorghe 
Dragomirescu si a profesoarei Euge
nia Botezat. Corul Atheneum. dirijat 
de prof. Nicolae Ghlță. va tălmăci

Societatea 
„Muzica“

capodoperele scrise de compozitorii 
din epoca Renașterii, totodată se vor 
Interpreta multe lucrări ale compo
zitorilor noștri contemporani. în con- 

, certe „a cappella", închinate sărbă
toririi republicii noastre dragi. Nu 
vor lipsi piesele scrise special de 
creatorii români ai zilelor noastre cu 
acest minunat prilej Sub conducerea 
muzicologului Radu Stan se vor re
lua acele pasionante „dialoguri cu 
publicul", în care amatorii împreună 
cu unii muzicieni profesioniști vor 
înfățișa prime audiții ale compozito
rilor noștri, oferind posibilitatea de 
inițiere în limbajele noi ale muzicii 
contemporane. Un ciclu care si-a cîș- 
tigat o binemeritată popularitate este 
„Mari epoci creatoare", ciclu de e- 
ducație muzicală pentru elevii ute- 
ciști din școlile si liceele de specia
litate, organizat în colaborare cu Co
mitetul municipal București al Uniu
nii Tineretului Comunist. în Sala 
mică a Palatului Republicii Socialiste 
România. Dintre temele abordate 
evidențiem „Medalion Beethoven".

„Din creația lui Schumann, Schu
bert și Brahms", „Neoromanticii 
Wagner, Wolf, Strauss" — în care 
își vor da contribuția talenta
tul bariton liric de la Opera 
Română Nicolae Constantinescu și 
pianista Doina Micu — „Școlile 
naționale în secolul al XIX-lea“, 
„Școlile naționale în secolul ăl 
XX-lea“, „Tendințe și orientări în 
muzica secolului a] XX-lea“, „Muzica 
românească pînă la 23 August 1944" 
si în sfîrșit „Muzica românească con
temporană". în acest fel încheiem 
suita de manifestări pe care am în
ceput-o anul trecut, cu muzica anti
că. Merită a fi citate contribuțiile 
prețioase ale secției camerale, căreia 
i s-a făcut cinstea de a apărea și la 
radioteleviziune, intr-o emisiune în 
care a fost interpretată atît muzică 
universală cit si muzică românească 
veche si contemporană. Pentru a e- 
vita nedoritul spirit unilateral, arhi
tectul Paul Popescu si dirijorul Radu 
Cozărescu au deschis un ciclu mai 
aparte : „Orizonturile muzicii în in
terferențe stilistice cu alte arte", iar 
în acest sens amintim cîteva dintre 
teme : „Romantismul în muzică ; 
pictura lui Delacroix si Gericault", 
„Perenitatea realismului umanist în 
arta tuturor timpurilor", „Barocul în 
Italia, Franța si Anglia", „Clasicis
mul muzical si rococo-ul artelor plas
tice" etc. Aceste concerte-lecție au 
fost si vor fi exemplificate prin mij
loace audiovizuale, precum și prin 
interpretarea soliștilor si formațiilor 
societății Muzica, La toate manifes
tările societății se adaugă, nu in ul
timul rînd, concertele lecții de la 
sate, din fabrici, din scoli, din licee 
si universități, transformlnd minuna
ta lume a Euterpei într-un mijloc de 
educație patriotică, urmînd astfel în
demnul luminos si înțelept al cuvin
telor tovarășului Nicolae Ceaușescu :

„Arta este cu adevărat valoroasă 
cînd omul ascultînd-o simte că ea îi 
devine necesară, indispensabilă, îl 
transformă. îl educă, îi lărgește ori
zontul spiritual".

Doru POPOV1C1
(Urmare din pag. I)
tă frecventă al conștiinței, 
al inimii și sentimentelor 
autorului s.a.m.d.

Pînă nu demult erai în
trebat îndeobște: ce aș
tepți dumneata scriitor de 
la viată, de la societatea 
în care trăiești și scrii ? 
Atitudine falsă, cum tot 
fals mi se pare raționa
mentul care o generează. 
Ce dai dumneata, scriitor 
(din dumneata) numitei 
vieți, societății în care tră
iești și sepii ?, este întreba
rea posibilă, logică, morală, 
constructivă. implicatoare. 
Altfel spus : ce dai vieții 
românești, comunității tale 
naționale ca experiență 
personală de muncă, de 
viată, de vis. de griji și 
speranță, de înwătimată 
idee, de moralitate. de 
destin, insumabile in citi- 
mea de „contribuabil" la 
destinul tuturor, la desti
nul patriei nemuritoare. 
Promovăm asiduu o litera
tură a omului, izvorind din 
omenia tării și reintorcin- 
du-se tot acolo prin telu
rile educativ-formative pe 
care aceasta si le asumă.

Oare este de ajuns ?, ne pu
tem întreba acum, cind 
are loc o adîncire a valo
rilor de educație, de cultu
ră și artă. Răspunsul este 
acesta : nu, nu este de 
ajuns 1 Realismul operei 
scrise, caracterul umanist 

Umanismul muncii si al creației literare» »

al acesteia sfnt. dacă Îmi 
dau bine seama, criterii de 
permanentă și continuita
te ale literaturii române ; 
dar spre a ajunge în sub
stanța vitală a operei este 
necesar să realizam. cum 
spuneam mai sus. confrun
tarea cu epoca, cu fondul 
de umanitate care îi cores
punde, adică să probăm 
actualitatea noastră și a 
cărților noastre. De aceea, 
vom intreba : ce fel de 
umanism promovăm ? Că
rui scop i se subordonează 
realismul operei ? Ce idei 
generoase devin punctele 

de forță ale evoluției unei 
narațiuni românești, bună
oară ?

Sintem pentru o litera
tură a umanismului revo
luționar. ce încorporează 
în caractere. în tipologii, 
in personaje, in patosul 

demonstrației etico-filozo- 
fice a paginii tipărite ener
gia specifică nepereche pe 
care o numim. în limbajul 
nostru specific, omenie co
munistă. proprie revoluțio
narului român din zilele 
noastre și. mai departe, 
realismul operei va fi al 
muncii, al creației, un rea
lism declarat ofensiv și 
constructor, subordonat 
vastei opere de educare a 
maselor, venind din proce
sul revoluționar al prezen
tului și servindu-1 pe a- 
cesta în plenitudine, cu în
tregul evantai de mijloace 

și modalități. Este medita
ția care se degajă din pro
gramul de măsuri adoptat 
la recenta Conferință na
țională a scriitorilor, avînd 
la bază principiile promo
vate de hotăririle Congre
sului al XI-lea al partidu

lui si ale Congresului edu
cației politice si al culturii 
socialiste. Caracterul rea
list si umanist al literatu
rii române de azi se înte
meiază pe criterii ideologi- 
co-politice. morale, esteti
ce de cea mai mare fer
mitate. avind scopul de a 
realiza și în munca scrii
torului ceea ce președinte
le tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, numea nu de
mult „un umanism revolu
ționar. un umanism al 
muncii și creației", astfel 
ca viata si opera fiecărui 
scriitor luat în parte si ale

tuturora Ia un loc să se 
integreze in tezaurul ■ de 
valori ce se conturează sub 
genericul simbolic „Cintarea 
României". Din acest com
plex de factori și meniri 
decurge imperativul fără 
echivoc : nu poate înțelege 
și da imaginea reală a o- 
mului nou. a revoluțio
narului. dacă scriitorul în
suși nu este un asemenea 
om nou. un revoluționar. 
Deci umanismul revoluțio
nar al operei trebuie să se 
conjuge negreșit cu autoe- 
ducatia educatorului, fac
tor implicit al destinului 
social și artistic al scriito
rului. E drept și moral să 
instaurăm în cimpul edu
cational. al culturii și ar
tei acest adevăr cardinal 
care se inspiră din progra
mul Ideologic al partidului, 
din normele muncii si vie
ții comuniștilor, din codul 
eticii si echității socialiste. 
Această conștiință devine, 
in lumina ultimelor cuvin- 
tări ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, credință, anga
jament. combustiune de 
spirit si faptă pentru în
treaga scriitorime română.

Turneul ansamblului
Consiliul Culturii si Educației So

cialiste prezintă cu prilejul inaugu
rării manifestărilor complexe de
dicate celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. la sala Palatului Republicii 
Socialiste România, simbătă, 29 oc
tombrie 1977, ora 20. spectacolul 
extraordinar susținut de ansamblu! 
academic de stat de dansuri „Vir- 
ski". colectiv artistic emerit din 
R.S.S. Ucraineană.

Același ansamblu va mai susține 
spectacole la Craiova în zilele de 
22 și 23 octombrie, la Turnu Seve
rin la 24 și 25 octombrie, la Tirgu 
Jiu in ziua de 26 octombrie. la 
Rimnicu-Vilcea la 27 octombrie, la 
Tîrgoviște la 30 octombrie, precum 
Si la Ploiești la 31 octombrie.

Casa de bilete A.R.I.A. din Ca
lea Victoriei nr. 68-70 pune în vin- 
zare biletele pentru spectacolul din 
București. în celelalte localități 
unde se desfășoară turneul, biletele 
se pun în vinzare la agențiile tea
trale.
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Excelenței Sale Locotenent-colonel 
AHMED HUSSEIN AL GHASHMI

Președintele Consiliului Prezidențial și comandant-șef 
al Forțelor Armate ale Republicii Arabe Yemen

! Tovarășa Elena Ceausescu 
a primit pe ambasadorul Republicii

DIN VIATA PARTIDELOR
1

SANAA
în legătură cu asasinarea președintelui Consiliului Comandamentului al 

Republicii Arabe Yemen. Ibrahim Mohammed Al-Hamdi. vă transmit, din 
partea poporului român, si a mea personal, profunda noastră compasiune, 
precum si sincere condoleanțe familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ODVAR NORDLI
Primul ministru al Norvegiei

OSLO
Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru. îmi 

este plăcut să vă adresez. în numele guvernului român si al meu personal, 
cele mai calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile româno—norvegiene vor continua să 
se dezvolte în interesul ambelor țări, al păcii si cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei

SoclaBste Vietnam la Brom
Tovarășa Elena Ceaușescu. mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a primit, vineri. 14 
octombrie. în vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorul Repu-

tarablicii Socialiste Vietnam în 
noastră. Tran Thuan.

Cu acest prilej a avut loc o 
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Ioniță, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, a primit, vineri 
dimineața. delegația Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor din 
Republica Populară Chineză, condu
să de Ciun Fu-sian. ministru.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate aspecte referitoare 
la dezvoltarea legăturilor în dome
niul poștei și telecomunicațiilor din
tre cele două țări.

La primire au participat Traian 
Dudaș. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și Gheorghe Alri- 
nei. adjunct al ministrului.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

con-

Duda?, ministrul transporturilor șl 
telecomunicațiilor, și Gheorghe Airi- 
nei, adjunct al ministrului.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI

Tezele Partidului Muncii din Coreea
cu privire la educația socialistă

Vineri. 14 octombrie. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor exter
ne. a primit pe Axei Serup. noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Danemarcei 
Socialistă România. în 
apropiata prezentare a 
acreditare.

în Republica 
legătură cu 
scrisorilor de

tările în 
de mar- 
a noilor 
au fost

★
Vineri au luat sfîrșit 

lei de-a 4-a Reuniuni a grupului de 
experți româno—vest-german de co
laborare științifică și tehnologică in 
domeniul agriculturii. Protocolul în
cheiat cu acest prilej prevede conti
nuarea cercetărilor științifice pe te
me de interes reciproc, schimburi de 
material biologic — vegetal și ani
mal — precum 
liști.

lucrările ce-

S1 vizite de specia-
★
Si 14 octombrie, Ca- 
lucrările celei de-a 
naționale de hema-

în zilele de 13 
pitala a găzduit 
IV-a Conferințe 
tologie, care a reunit specialiști din 
întreaga tară, precum si numeroși 
invitați de peste hotare. Actuala e- 
ditie a conferinței a prilejuit o con
fruntare științifică fructuoasă în do
menii ce preocupă astăzi lumea me
dicală. cum ar fi ..Patologia si tra
tamentul proliferărilor limfoide" si 
„Imunizările oosttransfuzionale". cu 
referire îndeosebi la măsurile pro
filactice.

★
La 14 octombrie a.c. a părăsit Ca

pitala Armando Cantu. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
Statelor Unite Mexicane in 
blica Socialistă România, care 
încheiat misiunea în

★
Vineri a avut loc 

..Ștefan Gheorghiu" i 
chidere a două din 
ganizate de Centrul 
— CEPECA — pentru perfecționarea

al
Repu- 

și-a 
tara noastră.

la Academia 
ședința de în- 
programele or- 

I internațional

cadrelor de conducere din 
curs de dezvoltare : cursul 
keting și cel de organizare 
unități industriale. Acestea 
urmate de numeroși rarticipanți. re
prezentînd administrația de stat și 
o serie de institute de învătămînt 
superior. întreprinderi și 
din 20 de țări din Africa, 
merica Latină si Europa.

în ședința de închidere, 
pantii la programe au mulțumit căl
duros pentru condițiile create, 
liniind utilitatea acestor cursuri 
tru formarea lor ca specialiști 
înaltă calificare și dezvoltarea . 
pinilor economii naționale, relevînd 
că ele au constituit o nouă expresie 
a relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre România și țările lor.

★
La Ateneul Român a avut loc vi

neri seara concertul de gală al Or
chestrei simfonice din Berlin, care 
întreprinde un turneu în țara noastră 
în cadrul planului de colaborare cul
turală dintre România și R.D. Ger
mană. Sub bagheta dirijorului Gun
ther Herbig, formația oaspete a In
terpretat Eseu pentru orchestră de 
Fritz Geișsler, în primă audiție, con
certul pentru pian și orchestră în do 
major K. V. 467 de Mozart, solist pia
nistul Peter Rosei, și Simfonia a 
lll-a „Eroica" de Beethoven.

Printre persoanele oficiale prezen
te la concert s-au aflat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Uniunii compozitorilor, 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au asistat Siegfried Bock, ambasa
dorul R.D. Germane la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră, membri al cor
pului diplomatic. (Agerpres)

institutii
Asia. A-

partici-
sub- 
pen- 
CU o
pro-

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor din Republica 
Populară Chineză, condusă 
Fu-sian, ministru.

La plecare, pe aeroportul 
delegația a fost salutată de

de Ciun

Otopent, 
Traian

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația chineză a vizitat obiective 
de poștă și telecomunicații și a avut 
convorbiri cu specialiști din acest 
sector de activitate și din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri dimineața, pe Johann 
Schăfler. director general al firmei 
„V.F.W.-Fokker" din Bremen (R.F. 
Germania).

Au fost discutate aspecte privind 
cooperarea în domeniul aeronauticii, 
precum și dezvoltarea activității în 
cadrul Societății mixte româno—vest- 
germane pentru 
avioane.

construcția de

(Agerprbs)

Muncind neobosit si folosind cu ran
dament sporit tractoarele și mașinile 
agricole, cooperatorii, mecanizatorii, 
întregul personal muncitor din agri
cultura județului Galați anunță că au 
terminat la 14 octombrie însă- 
mînțarea griului, încheind campania 
însămîntării culturilor de toamnă ps 
întreaga suprafață prevăzută de 
101 000 ha.

în prezent se acționează cu toate 
ițorțele pentru terminarea grabnică a 
tuturor celorlalte lucrări agricole care 
au mai rămas și în mod deosebit 
pentru recoltarea porumbului și li
vrarea cantităților prevăzute la fon
dul centralizat al statului, pentru ur
gentarea executării arăturilor de 
toamnă.

Turneul Ansamblului folcloric „Maramureșul" 
din Baia Mare in țări latino-americane

Trimis inițial să reprezinte Româ
nia la Festivalul internațional Cer
vantino de la Guanajuato, prezidat 
de doamna Carmen Romano de Lo
pez Portillo — soția președintelui 
Statelor Unite Mexicane, Ansamblul 
folcloric „Maramureșul" a efectuat în 
perioada 12 mai—22 iulie 1977 un 
turneu în Mexic, Costa Rica, Colum
bia, Peru și Venezuela.

Desfășurat în cadrul prevederilor 
acordurilor de colaborare culturală, 
turneul s-a înscris ca un eveniment 
deosebit în relațiile cultural-artistice 
ale țării noastre cu țările latino-ame- 
ricane, fiind prima acțiune româ
nească de acest gen și amploare în 
America Latină.

în cursul turneului, ansamblul 
prezentat 
Mexic — 
Columbia — 3, în Peru —19, în
Venezuela — 9), vizionate în medie 
de circa 1 000 de spectatori. în fie
care țară, cel puțin unul din specta
cole a fost televizat pe canalul națio
nal de stat.

Apreciate drept „revelația" Festi
valului internațional Cervantino de 
la Guanajuato (la care au participat 
formații artistice de diferite genuri 
din 24 de țări ale lumii), spectaco
lele ansamblului folcloric românesc 
s-au bucurat de un deosebit succes 
de public și presă în toate cele cinci 
țări vizitate.

____  _____  _ a
circa 60 de spectacole (in 

24, în Costa Rica — 3, în
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Duminică în Capitală : 
„Crosul de toamnă”

Duminică, pe aleile parcului He
răstrău din Capitală se va desfășura, 
în cadrul „Daciadei". „Crosul de 
toamnă", competiție de masă care 
reunește sute de tineri bucuresteni 
— „Șoimi ai patriei", pionieri si ute- 
cisti — elevi ai școlilor si liceelor 
Capitalei, tineri si tinere din între
prinderi si instituții. Primul start, 
pentru cei mai tineri concurenti 
(categ. 6—8 ani), se va da la ora 
10.00. competiția continuind cu între
ceri la celelalte arune de vîrstă 
(9—10 ani ; 11—13 ani : 14—16 am. 
17—18 ani si peste 19 ani), pe tra
see care vor străbate aleile parcului 
in. apropierea capătului troleibuzului 
83 (Șoseaua Nordului).

★
In organizarea Consiliului județean 

al sindicatelor Clui si a asociației 
sportive „Turdeana" a avut loc in 
masivul Trascăului a treia ediție a 
..Alpiniadei". Au participat 80 de 
concurenti din Oradea. Timișoara. 
Cluj-Napoca. București si Turda. Pe 
primele trei locuri s-au clasat echi
pele Rapid Oradea. Universitatea 
Cluj-Napoca si Steaua roșie Sibiu.

în același timp s-a desfășurat, si o 
competiție de masă „Cupa Văii Arie- 
sului" la orientare turistică, organi
zată de asociațiile sportive din ju
dețul Clui si consiliul iudetean al 
sindicatelor. La start s-au prezentat 
peste 160 de concurenti si concu
rente la 12 categorii de vîrstă. intre 
13 si 45 de ani. La fete (13 ani) pri
mele două locuri au fost ocupate de 
Apaczal Maria și Boboș Eva de la 
Școala generală din comuna Moldo
venești. la fete (17 ani). Maria 
Turdean de la Liceul industrial din 
Cimpia Turzii. la băieți (17 ani) Ale- 
xe Crișan de la liceul ..Mihai Vitea
zul" Turda etc. (Alexandru Mureșan).

*
La Timișoara s-a desfășurat eta

pa finală a „Cupei textilistului" la 
handbal feminin. Au participat opt 
echipe cîstigătoare ale fazelor ante
rioare. Trofeul a revenit echipei 
„Textila" din Pitești, care în finală 
a întrecut eu 12—11 formația între
prinderii „13 Decembrie" din Sibiu. 
Pe locul III s-a clasat echipa Fila
turii de mătase din Slobozia. (Cezar 
Ioana).

Reunirea lotului reprezentativ de fotbal
Selecționata de fotbal a tă

rii noastre care se pregătește 
în vederea meciului retur cu e- 
chipa Spaniei din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial, progra
mat la 26 octombrie la Madrid, s-a 
reunit sub conducerea lui Stefan 
Covaci, vicepreședinte al federației 
de fotbal, si Constantin Cemăianu.

Din lot fac parte : Moraru, Cris
tian, Cheran, Sameș, Dobrău, Sătmă- 
reanu II, Vigu, Dumitru, Romilă,

<

Dinu, Bfiloni, Dudu Georgescu, Ior- 
dănescu, Crișan, Zamfir și alții.

Planul de pregătire cuprinde un 
intens program de antrenamente pen
tru creșterea potențialului fizic, înlă
turarea deficiențelor constatate in 
meciul cu selecționata secundă a Po
loniei, întărirea omogenității și spi
ritului de luptă al echipei. Se fac, 
de asemenea, eforturi sub îngrijirea 
doctorului Dumitru 
refacerea integrală 
cidentați in ultima

80 de concurenti

Tomescu, pentru 
a jucătorilor ac- 

perioadă.

CAMPIONATUL MONDIAL DE LUPTE

GRECO-ROMANE

Debut promițător al sportivilor noștri

A

In cîteva rîndijri
• Sub genericul „Daciadei". sîm- 

bătă și duminica se va desfășura la 
Cluj-Napoca ultima etapă a campio
natului național de carting-viteză.

La startul întrecerii si-au anuntat 
participarea peste 
din întreaga tară.

în clasamentele celor patru clase 
conduc următorii ______
50 cmc — juniori : Cristian Silimon 
(C.S.U. Brașov) : clasa 50 cmc — se
niori : Eduard Cojoc (Alpin Sinaia) : 
clasa 125 cmc: Emilian Petrescu 
(Calculatorul București) : clasa 175 
cmc : Gheorghe Urdea (C.S.U. 
Brașov).

• Cel de-al 49-lea Congres al fe
derației Internationale de sah. care 
si-a început lucrările la Caracas sub 
președinția dr. Max Euwe. a decis ca 
prima ediție a turneului internatio
nal pe echipe să se desfășoare anul 
viitor tn Mexic. Au fost primite ca 
noi membre ale F.I.D.E. federațiile 
naționale din Libia 6i Yemen.

sportivi : clasa

La cea de-a 14-a Plenară a C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, to
varășul KIM IR SEN a prezentat te
zele partidului privind educația so
cialistă a maselor.

Scopul educației socialiste — se a- 
rată în teze — este formarea de cadre 
revoluționare comuniste, caracteriza
te prin spirit creator si gîndire pro
prie. Pentru a-și îndeplini scopul șl 
misiunea sa. lnvătămîntul socialist 
trebuie să aplice cu strictețe princi
piul fundamental al pedagogiei so
cialiste în activitatea educativă, care 
constă în revolutionarizarea conștiin
ței oamenilor. în formarea lor după 
modelul clasei muncitoare si trans
formarea lor în comuniști. Cu alte 
cuvinte, aceasta înseamnă înarma
rea oamenilor cu Ideile revoluționare 
ale comunismului si. totodată, asi
gurarea însușirii de către ei a unor 
cunoștințe științifice temeinice.

Omul este o ființă socială dotată 
cu conștiință ideologică. Conștiința 
ideologică determină valoarea și ca
litatea unei persoane si orientează 
întreaga sa activitate. Transformarea 
omului este. în esență, transforma
rea conștiinței ideologice ; iar ceea 
ce este fundamental pentru forma
rea omului de tip comunist e înar
marea sa cu idei comuniste. Numai 
atunci cînd 
ganic aceste 
calitatea de 
manifestînd 
pendentă si 
tip comunist trebuie să posede, 
lîngă ideile comunismului, cunoștințe 
temeinice despre natură si societate, 
învătămîntul socialist trebuie să 
transmită oamenilor cunoștințe sis
tematice despre realizările omenirii 
în toate domeniile științei si tehni
cii. să formeze capacitatea de a cu
noaște și a acționa pentru a înțelege 
profund lumea si pentru a o trans
forma într-un mod revoluționar.

în învătămîntul socialist, educația 
intelectuală și cea fizică trebuie să 
constituie un proces integrat. Pen
tru desfășurarea în mod satisfăcător 
a activității în domeniul învătămîn- 
tului socialist, este necesară respec
tarea următoarelor principii :

în primul rînd. în lnvățămînt tre
buie materializat spiritul de partid, 
spiritul clasei muncitoare. Pentru 
dezvoltarea învătămîntului socialist 
în spiritul partidului și al clasei 
noastre muncitoare, esențială este 
instituirea sistemului ideologic mo
nolit al partidului nostru. în R.P.D. 
Coreeană. învătămîntul socialist tre
buie să se desfășoare pe baza ideilor 
revoluționare ale Partidului Muncii, 
acesta fiind unicul principiu că
lăuzitor.

Trebuie eliminate complet seche
lele feudalismului si capitalismului 
în toate domeniile activității educa
tive. astfel încît învătămîntul socia
list să se dezvolte în conformitate 
cu caracterul societății socialiste și 
cu aspirațiile clasei muncitoare. Tre
buie împiedicată infiltrarea în do
meniul învătămîntului a modului de 
viață al burgheziei reacționare, răs- 
oîndit de imperialiști si sunusii a- 
cestora. Trebuie luptat neobosit îm
potriva curentelor ideologice 
oportuniste de orice fel.

Edificarea socialismului 
nismului se desfășoară la 
fiecărui stat-natiune. iar 
revoluției și construcției tn fiecare 
tară este ponorul însusi. Fiecare ta
ră are situații și condiții diferite și, 
de asemenea, sarcini revoluționare 
diferite. în consecință, educația so
cialistă trebuie să devină o educa
ție orientată de ideea bizuirii pe 
propriile forțe (Ciuce). astfel încît 
învătămîntul și instrucția să se des-

un om și-a însușit or- 
idei el poate 
om de tip

un înalt grad 
spirit creator.

dobîndl 
comunist, 
de inde- 
Omul de 

pe

străine.

eiI comu- 
nivelul 

stăpînul

fășoare conform realităților din fie
care tară șl intereselor fiecărui po
por. să formeze oameni care să fie 
stăpîni ai revoluției din tara lor. în 
acest scop, instrucția trebuie să se 
bazeze pe ceea ce este national. în 
ce privește știința si tehnologia stră
ină. ele trebuie însușite de pe po
ziția ideii Ciuce. astfel încît să co
respundă condițiilor specifice și si
tuației concrete din tară. Scopul în
sușirii și adoptării unor lucruri stră
ine trebuie să fie întotdeauna per
fectionarea cunoștințelor privind pro
priile noastre lucruri și de a înfăp
tui mai eficient revoluția si con
strucția noastră. Trebuie să respin
gem servilismul fată de marile pu
teri și dogmatismul in educație, să 
transformăm învătămîntul socialist 
într-un învătămînt revoluționar.

Este imperios necesară îmbinarea 
învătămîntului cu practica revoluțio
nară. Numai atunci cînd învătămîn- 
tul este strîns legat de practica re
voluționară cunoștințele pot contri
bui la cauza socialismului și comu
nismului. la revoluție și construcție 
și numai atunci poate forma oameni 
— constructori ai socialismului și 
comunismului, cu cunoștințe utile și 
vii aptitudini practice.

Învătămîntul trebuie, de aseme
nea. să fie strîns legat de realitate. 
Activitatea educativă trebuie să re
flecte realitățile vii din tară, toate 
aspectele învătămîntului. inclusiv 
conținutul și metodele sale, trebuie 
în permanentă îmbunătățite si 
fecționate în conformitate cu 
lutia realității.

Statul socialist trebuie să-si 
me responsabilitatea organizării 
conducerii învătămîntului. 
socialistă este o armă a statului so
cialist pentru instrucția ideologică și 
culturală. Prin această activitate, 
statul socialist funcționează si ca e- 
ducator cultural. Statul socialist tre
buie să instituie un sistem avansat 
și un program rational pentru edu
carea permanentă a tuturor membri
lor societății si să promoveze cu e- 
nergie atît educarea tinerei generații, 
cit și instruirea adultilor șl formarea 
propriilor sale cadre.

în ce privește conținutul învătă- 
mîntului socialist, el trebuie să co
respundă scopului urmărit, 
revolutionarizarea oamenilor, 
tămlntul politico-ideologic ocupă lo
cul cel mai important în invătă- 
mintul socialist. De o importantă 
deosebită in acest domeniu este in
tensificarea Învătămîntului revoluțio
nar. comunist, astfel încît să forme
ze cu fermitate la cursant! conștiin
ța revoluționară a clasei muncitoare 
Si morala comunistă.

Credința in comunism el optimis
mul revoluționar constituie o înaltă 
calitate morală a revoluționarilor 
care luptă pentru comunism. Nucleul 
ideologiei comuniste este conștiința 
de clasă a clasei muncitoare, iar con
ținutul esențial al educației comu
niste este educația de clasă. Trebu
ie sâ-1 educăm pe toti cursanții ast
fel încît să se debaraseze de indi
vidualism șl egoism, să muncească, 
să învețe si să trăiască după prin
cipiul colectivist „unul pentru toți, 
și toti pentru unul", să lupte cu ab
negație pentru interesele societății 
și poporului, pentru interesele par
tidului și revoluției. Toti cursanții 
trebuie educați să considere munca 
drent o datorie de cinste, să 
iubească munca, să respecte de bu
năvoie disciplina muncii, să partici
pe în mod conștient la munca co
mună pentru binele colectivului și 
societății.

Este necesară intensificarea educa
ției în spiritul patriotismului socia-

per- 
evo-

asu- 
și 

Educația

adică 
învă-

list. Toți cursanțil trebuie educați 
în spiritul mîndriei naționale. în spi
ritul dragostei fierbinți pentru tară 
și popor, al promovării frumoaselor 
tradiții si moșteniri naționale și al 
luptei pînă la sacrificiu de sine pen
tru prosperitatea și progresul 
ei socialiste.

Cursanții trebuie înarmați cu 
Internaționalismului proletar, 
necesară educarea lor spre a 
jini activ lupta revoluționară a po
poarelor lumii pentru pace, demo
crație. independentă națională și so
cialism, pentru a întări prietenia și 
solidaritatea cu acestea și a lupta 
neabătut pentru victoria revoluției 
pe plan mondial.

Tinerii cursanțl trebuie educați în 
spiritul respectării legilor socialiste. 
Ei trebuie învățați să acționeze con
form moralei comuniste 
socialist de trai.

Procesul dezvoltării 
Ideologice a omului este 
de procesul creșterii sale. Astfel, e- 
ducația politico-ideologlcă trebuie 
intensificată treptat, pornind de la 
o vîrstă fragedă spre maturitate, de 
Ia etapele inferioare la cele superi
oare ale învătămîntului.

Referitor la învătămîntul științific 
și tehnic. în „teze" se subliniază că 
învătămîntul general secundar tre
buie să asigure cunoștințe generale, 
de bază, suficiente și o bună îmbi
nare cu Învătămîntul tehnic de ba
ză. Cunoștințele de specialitate tre
buie asigurate în etapele învătămîn
tului superior, după terminarea în
vătămîntului general secundar. Nu
mai intensificînd învătămîntul pe 
specialități este posibilă formarea 
unui personal tehnic competent și a 
specialiștilor. Este necesară îmbună
tățirea și îmbogățirea permanentă a 
conținutului învătămîntului științific 
și tehnic în conformitate cu cerin
țele vieții practice și pe baza ulti
melor realizări ale științei și tehnicii.

Referitor la educația fizică, tezele 
afirmă că scopul acesteia este dez
voltarea sănătății fizice a copiilor și 
a tinerilor, buna lor pregătire pen
tru muncă și apărare națională.

îmbinarea învătămîntului teoretic 
cu practica reprezintă un mijloc de
osebit de important pentru formarea 
elevilor ca revoluționari comuniști, 
înarmați cu cunoștințe utile, vii. în 
învătămîntul școlar este deosebit de 
importantă asigurarea eficientă • a 
instrucției pe specialități si în pro
ducție. Instrucția în producție în e- 
tapa învătămîntului secundar trebu
ie să aibă drept scop însușirea de 
către elevi a unor cunoștințe tehnice 
de bază ale producției moderne, pre
cum și formarea unor deprinderi 
tehnice pentru folosirea utilajelor șl 
echipamentului tehnic. Instrucția In 
producție și pe specialități în etapa 
învătămîntului superior trebuie să 
pună accentul pe însușirea de către 
studenți a principiilor științifice și 
pe perfecționarea deprinderilor teh
nice în specialitatea respectivă.

Sistemul de lnvățămînt general o- 
bligatoriu trebuie dezvoltat și per
fecționat conform necesităților obi
ective ale construirii socialismului și 
comunismului. Pentru eliminarea 
deosebirilor dintre munca fizică șl 
cea intelectuală șl pentru construi
rea unei societăți comuniste este ne
cesară ridicarea în mod considerabil 
a nivelului cultural și tehnic al tu
turor membrilor societății.

Desfășurarea unei bune activități 
educative este o datorie revoluționa
ră sacră și de onoare a comuniștilor. 
Aceasta constituie o garanție impor
tantă a victoriei revoluției și des
chide un viitor strălucit prosperită
ții țării.

Ideile 
Este 
«pri-

Si modulul

conțtifntei 
strîns legat

în orașul suedez GOteborg au În
ceput vineri campionatele mondiale de 
lupte greco-romane la care participă 
178 de sportivi reprezentînd 28 de 
țări, printre care și România. în pri
mul tur, luptătorii români au obținut 
cîteva frumoase victorii. Iată rezul
tatele înregistrate de el : cat, •52 kg 
N. Gingă învinge prin tuș pe Lar
sen (Danemarca) ; cat. 57 kg. I. Du-

lică întrece prin tuș pe A. Caltabian- 
no (Italia) ; cat. 62 kg I. Păun bate 
prin tuș pe Meduna (Cehoslovacia) : 
cat. 68 kg Șt. Rusu învinge la puncte 
pe Supron (Polonia).

C. Alexandru (48 kg) și A. Popa 
(74 kg) au pierdut prin descalificare 
întîlnirile susținute în compania po
lonezilor Kucinski. și respectiv Krze- 
sinski.

Baschet tn „Cupa campionilor europeni*1

Echipa Dinamo București învingătoare In primul meci
Echipa clubului Dinamo București 

a debutat victorioasă in noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin. în primul meci al 
grupei A (din care mai fac parte 
formațiile italiană Mobilgirgi si cea 
elvețiană Federale). baschetbaliste 
de la Dinamo au iucat în orașul 
elvețian Lugano cu echipa ' locală 
Federale, pe care au invins-o cu 
99—96. după ce la pauză scorul fu
sese egal : 51—51. Punctele echipei 
române au fost înscrise de Nicules- 
cu (19). Popa (18). Ivaseenco (17). 
Caraion (13). Chivulescu (12). Novac 
(10). Georgescu (6) si Brabovea- 
n.u (4).

Dinamo București va susține ur
mătoarele două partide pe teren pro
priu : la 27 octombrie — primul ioc 
cu Mobilgirgi Varese, iar la 3 noiem
brie — meciul retur cu Federale 
Lugano.

Alte rezultate : Real Madrid — 
Gimnasio Figueirense (Portugalia) 
128—75 (66—40) ; Dudelange Luxem
burg — Tus 04 Bayer (R.F. Germa
nia) 78—87 (41—45) : UBSC Viena — 
Alvik Stockholm 107—94 (61—46) : 
S.C.P. Londra — T.S.K.A. Sofia 
80—84 (35—33) : Panathinaikos Atena 
— Slask Wroclaw 73—71 (32—30).

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BOX A apărut: „REVISTA ECONOMICA"

Duminică finalele
Aseară, în Palatul sporturilor și 

culturii din Capitală s-a disputat 
penultima reuniune a campionatelor 
naționale de box. la sfîrșitul căreia 
cei aproape 8 000 de spectatori au in
trat în posesia programului finalelor 
la cele 11 categorii.

în ce] mai spectaculos meci al ga
lei. la cat. semiușoară dinamovistul 
Ilie Dragomir l-a învins la puncte 
cu o decizie de 4—1 pe campionul tă
rii I. Mantu (Steaua) O victorie prin 
abandon a repurtat la 
Dobăeș (Metalul Bocșa),
scos din luptă în repriza 
metalurgistul bucureștean 
în cel mai așteptat meci 
muscă", Remus Cosma (Dinamo) da
torită finalului excepțional a obținut, 
verdictul în fata eternului său rival 
Al. Turei (Voința Cluj-Napoca). Ce
lelalte rezultate înregistrate : semi- 
muscă : T. Ghinea b.p. Săli Adem ; 
cocos : Dinu Teodor b.p. Șt. Dumini
că : semiușoară : Gh. Vlad b.p. FI. 
Liv'adaru ; semimijlocie : FI. Ghiță

„cocoș" Al. 
care l-a 
a 3-a pe 
N. Popa.

Ia „semi-

b.p. V. Cicu (mare surpriză) : C. Ho- 
duț b. ko 1 pe I Vladimir : mijlocie: 
Al. Năstac cîstigă prin neprezentarea 
lui Al. Crișan ; V. Szilagy b.p. C. 
Chiracu ; grea : M. Simon b.p. 
I. Giurcă : I. Boancă b.p. Gh. Axente.

Programul finalelor (în ordinea ce
lor 11 categorii de la semimuscă la 
grea) : R Cosma (Dinamo) — T. Ghi
nea (Steaua) ; D. Burdihoi (Metalul)
— D. Cipere (Steaua) ; A. Dobăeș 
(Metalul Bocșa) — Dinu Teodor (Di
namo) : C. Buzduceanu (Steaua) — 
Gh. Ciochină (Steaua) : I. Dragomir 
(Dinamo) — Gh. Vlad (Sport Club 
Muscel) ; C. Cuțov (Dinamo) — Gh. 
Simion (Dinamo) : C. Hodut (Rapid)
— FI. Ghiță (Steaua) ; I. Miron 
(A.S.A. Cluj-Napoca) — M. Chiorea- 
nu (Litoralul) ; Al. Năstac (Steaua) 
■— V. Szilagy ; I. Gyorffi (Di
namo) — G. Donici (Steaua) ; Mircea 
Simon (Dinamo) 
Cluj-Napoca).

Astăzi este zi 
urmînd să aibă 
neața de la ora 
lui sporturilor si culturii.

(Agerpres)

nr. 41, din 14 
în cadrul rubricii Economie națio

nală, revista publică articolele : 
„îndeplinirea exemplară a progra

mului construcțiilor de locuințe" ; 
„Planul de producție si angajamen
tele realizate ritmic, integral" ; „Fer
tilizarea — componentă esențială a 
creșterii producției agricole si a con
servării potențialității productive a

octombrie 1977
solului" (I) ; „Stabilirea preturilor cu 
amănuntul".

Tn ajutorul celor ce studiază în în
vătămîntul politico-ideologic, revista 
publică un documentar despre for
țele de producție.

Sumarul revistei cuprinde, de ase
menea. obișnuitele rubrici : Condu
cere — organizare. Teorii-idei. Eco
nomie mondială.

— I. Boancă (C.S.M.

de odihnă, finalele 
loc duminică dimi- 
10 pe ringul Palatu-

vremea
Ieri tn țară: vremea a fost în general 

frumoasă, dar răcoroasă, în sudul și 
estul țării. Cerul a fost mai mult senin 
în sud, dar a prezentat înnorărl tem
porare în celelalte regiuni. Vîntul a 
suflat slab. Cu totul Izolat, la munte 
și în nordul Olteniei, ă plouat. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 12 grade la Tg. Mureș, Suceava 
și Sulina și 20 grade la Timișoara și 
Bozovlci. în cursul dimineții, ceața a 
persistat, în zonele de cîmpie și în 
depresiuni, pînâ spre ora 10. în Bucu
rești: vremea a fost frumoasă, cu cerul 
senin. Vint slab. Temperatura maximă 
a fost de 10 grade. •

Timpul probabil pentru zilele de 
ÎS, 17 și 18 octombrie. In țară: vremea 
se va răci mal accentuat tn nordul și 
estul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Izo
lat, în nord-estul țării și la munte va 
ninge slab. Vtntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată in Moldova, Dobrogea șt zona 
de munte (40—50 km/oră). Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
4 șl plus 6 grade, local mai coborîte in 
estul Transilvaniei și în Moldova. Iar 
cele maxime între 8 și 18 grade. Frec
vent se va produce brumă, iar în Tran
silvania șl nordul Moldovei Îngheț la 
sol. Ceață locală în vest. In București: 
vreme în răcire. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin noaptea șl dimineața. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatura 
tn scădere. Dimineața brumă.

• TABLETE PENTRU... 
VITA DE VIE. întreprinderea 
de produse chimice din Szolnok, 
R.P. Ungară, a lansat o nouă 
formulă de îngrășămint chimic 
— sub formă de tablete. îngră- 
șămintul este îmbunătățit cu o 
serie de microelemente care ac
ționează foarte bine asupra 
dezvoltării vitei de vie. Ta
bletele se descompun foar
te lent, asigurînd. in acest 
fel, substanțele hrănitoare pe 
timp mai îndelungat. Specialiștii 
din R.P. Ungară dau o înalta 
apreciere îngrășămintului amin
tit, mai ales că, în următorii 
ani, se va planta viță de vie pe 
o nouă suprafață de 35 000 ha.

• „APICULTORII" 
EREI GLACIARE, î» estul 
Spaniei, într-o zonă celebră

pentru picturile sale rupestre, a 
fost recent descoperită o scenă, 
considerată cea mai detaliată și 
reușită din punct de vedere ar
tistic, reprezentînd culesul mie
rii : cinci oameni urcă o scară 
spre o ramură pe care își au 
fagurii albine sălbatice. Dese
nul, vechi de 10 000 ani, are o 
înălțime de 52 cm.

• SUZETE COMESTI
BILE? M. Sapiente, medic pe
diatru din Novara-Italia, a ob
servat că folosirea suzetelor 
peste vîrstă de un an poate pro
voca deformarea vălului palatin 
(cerul gurii), concomitent cu in
suficienta dezvoltare a arcadelor 
dentare superioare. Suzetele ar 
trebui înlocuite — este de părere 
specialistul — cu o suzetă „di

gerabilă". Preferabil ar fi ca 
acestea să fie confecționate din 
cheewing-gum sau glucoză. Fir
mele specializate în asemenea 
produse își fac de pe acum so
coteala : oare cite suzete vor 
trebui într-o singură zi 7

• „INTOXICAT DE 
TELEVIZIUNE". La Miarai 
(S.U.A.) are loc procesul unui 
tînăr, Ronny Zamora, în vîrstă 
de numai 15 ani, care a comis o 
crimă sub influența unor pro
grame nocive ale televiziunii. 
„Ronny a fost intoxicat de te
leviziune" — a spus Ia proces 
avocatul apărării, arătînd că 
propagarea masivă pe micul 
ecran a violenței și a stărilor 
morbide i-a răpit acestuia luci
ditatea și capacitatea de a pu
tea discerne răul de bine, îm-

pingîndu-1 la crima pe care a 
săvirșit-o într-o pornire de a 
„imita" un asasinat văzut la te
levizor.

• VACCINAREA PĂS
TRĂVILOR. în Franța, pro
ducția anuală de păstrăvi de 
crescătorie se ridică la circa 
15 000 tone. Dar această produc
ție este afectată, in bună mă
sură, de unele boli specifice, în 
special de septicemia hemora- 
gică virală, care provoacă moar
tea a 60—80 Ia sută din pești, 
în scopul combaterii flagelujfti, 
specialiștii laboratorului de 
ihtiopatologie al Institutului de 
cercetări agronomice au pus la

punct un vaccin adecvat, por
nind de Ia unul din virușii cei 
mai activi. Injecțiile individuale 
fiind, desigur, impracticabile, 
vaccinul este amestecat cu apă. 
Păstrăvii care cresc devin imuni 
în proporție de 75 la sută — 
așa cum au arătat operațiile de 
vaccinare de acest gen care 
s-au efectuat, pentru prima 
oară in lume, în Franța, Italia 
și Belgia.

• „SISTEMUL CO
LUMBUS". Zilele acestea a 
fost pus în funcțiune un nou 
cablu telefonic submarin, lung 
dg 6 012 kilometri, care face le

gătura între Venezuela și Insu
lele Canare (Spania). După cum 
relatează agenția „Venpres", a- 
ceastă linie de comunicație sub
marină, denumită „Sistemul Co
lumbus", este considerată ca 
una din cele .iai lungi legături 
de acest gen din lume. Ea des
chide, tn același timp, prima li
nie de comunicație între Europa 
și o țară latino-americană.

• MUZEU AL NAVI
GAȚIEI. Helsinki, capitala 
Finlandei, se va îmbogăți cu un 
nou muzeu — cel al navigației. 
El este în curs de amenajare pe 
Insula Focilor și va prezenta 
dezvoltarea acestei străvechi în
deletniciri, precum și viața ma
rinarilor în partea de nord a 
Europei. Vremurile contempo
rane vor fi ilustrate printr-o 
navă-pompier și un spărgător de 
gheață.

• LUBRIFIANT SO
LID. Cu scopul de a reduce 
frecările — datorită cărora se 
pierde 10 la sută din energia 
motoarelor de automobil — în 
întreaga lume se încearcă în 
prezent obținerea unor noi tipuri 
de lubrifiant!. în Pennsylvania 
(S.U.A.), bunăoară, s-a pus la 
punct o emulsie de grafit în
tr-un ulei special — particulele 
de grafit avînd dimensiuni de 
ordinul a 0,5 microni. Gratie 
structurii sale cristaline, emulsia 
aflată între două piese în miș
care se comportă ca un pachet 
de cărți de joc date bine cu 
talc : ea formează un strat lu
brifiant ce permite ca piesele să 
alunece unele peste altele fără 
nici un efort. Uzura pieselor 
scade astfel cu 40 la sută, iar 
consumul de benzină cu 5—7 la 
sută.

• BARNARD: O 
NOUĂ OPERAȚIE „IN 
PREMIERĂ". Chirurgul sud- 
african Christian Barnard a 
efectuat joi seara o nouă o- 
perație „în premieră", trans- 
plantînd „în paralel", alături 
de organul propriu al paci
entului (la spitalul Groote 
Schuur) o inimă de cimpanzeu 
unei persoane în vîrstă de 60 de 
ani. Starea pacientului, după o- 
perația care a durat aproape 
patru ore, este considerată bună. 
Este pentru prima oară cînd o 
grefă cardiacă este realizată la 
o ființă umană tntrebuințîn- 
du-se o inimă de cimpanzeu. In 
cursul acestui an, prof. Barnard 
a încercat transplantarea la o 
femeie a unei inimi de babuin, 
dar pacienta a încetat din viață 
la cîteva ore după operație.
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD

în sprijinul dezvoltării largi 
a cooperării europene în domeniile 

științei, culturii și educației 
Cuvîntul reprezentantului României

BELGRAD — Trimisul special A- 
gerpres. S. Morcovescu. transmite . 
Ultimele ședințe plenare ale reuniu
nii reprezentanților țărilor .participan
te la Conferința pentru securitate si 
cooperare in Europa de ia Belgrad, 
din această săntămină. au fost con
sacrate efectuării unui schimb de ve
deri in 'legătură cu rezultatele ob
ținute in activitatea de punere in a- 
olicare a prevederilor Actului final, 
referitoare la cooperarea in dome
niile științei, culturii, educației și 
contactelor intre persoane, precum si 
cu privire la noile acțiuni ce ar urma 
sâ fie examinate si adoptate în ca
drul actualei reuniuni. în legătură 
cu aceste probleme au luat cu
vintul : Bulgaria. Canada, Bel
gia. Cehoslovacia. Austria. R.D. 
Germană. U.R.S.S., Iugoslavia. Fran
ța. Elveția. Spania. Luxemburg.

în declarația sa. șeful delegației ro
mâne. ambasadorul Valentin Lipatti. 
a prezentat pe larg importanta pe 
care tara noastră o acordă dezvol
tării si diversificării raporturilor de 
cooperare in acest domeniu, relie- 
find că in acest, scop au fost înche
iate numeroase acorduri, aranjamen
te si convenții de natură să stimu
leze activitățile în domeniile cultu
ral. științific ale tării noastre cu sta
tele semnatare ale Actului final, ceea 
ce a făcut ca România să participe 
tot mai activ, alături de alte țări ale 
continentului, la circuitul valorilor 
culturale in Europa. Subliniind im
portanta cooperării in domeniul știin
ței. de exemplu, delegatul român a 
amintit faptul că România. împreu
nă cu Austria si Belgia, a initiat 
convocarea primei conferințe a mi
niștrilor educației din Europa din 
1967 si că una dintre aceste reuniuni 
a avut Ioc la București in anul 1973. 
Vorbind de activitatea desfășurată de 
România pentru aplicarea prevede
rilor Actului final in domeniul cul
turii. reprezentantul tării noastre 
a amintit desfășurarea la Bucu
rești a Festivalului european al 
prieteniei, care a grupat ansam
bluri muzicale si coregrafice din 
peste 20 de țări, europene, din S.U.A. 
si Canada. O asemenea acțiune a 
permis o largă difuzare a unor

valori artistice si culturale au
tentice. a contribuit la amplificarea 
legăturilor intre popoarele tarilor res
pective. intre oamenii de creație. Ea 
a favorizat, totodată, contactele in
tre persoane. Un alt. sector al coope
rării care a fost prezentat în inter
venția delegatului român se referă la 
cooperarea in rindurile tineretului si 
a organizațiilor acestuia. Ca o ex
presie a politicii constante duse de 
tara noastră pentru promovarea in 
rindurile tineretului a ideilor de 
pace, prietenie si respect reciproc, 
de respingere a teoriilor, violentei, 
propagandei de1 război, pornografiei, 
folosirii drogurilor etc. s-a subliniat 
că România a prezentat tie plan in
ternational, la O.N.U. si alte orga
nisme ale sale, initiative care s-au 
bucurat de o apreciere unanimă. în 
această ordine de idei, s-a menționat 
că intre România si Italia s-a sem
nat anul acesta o declarație privind 
colaborarea în rindurile tineretului, 
document original, de o importantă 
deosebită pentru intensificarea ra
porturilor de cooperare intre tinerii 
din cele două țări. Au fost prezenta
te. de asemenea, acțiunile întreprinse 
pe plan balcanic de tarile din aceas
tă zonă pentru întărirea si dezvolta
rea relațiilor cultural-stiintifice. pen
tru prezentarea si difuzarea valorilor 
lor artistice si culturale prin organi
zarea de festivaluri de muzică si fol
clor. expoziții de artă, acțiuni turis
tice etc. Reprezentantul român a scos 
in evidentă facilitățile pe care tara 
noastră le acordă ziariștilor străini, 
subliniind in context că aceștia tre
buie să contribuie, crin activitatea 
lor. la informarea corectă a opiniei 
publice despre realitățile politice, 
economice si sociale din țările in 
care sint acreditați, actionînd în di
recția întăririi încrederii si respectu
lui între țările si popoarele continen
tului. Vorbitorul a relevat rolul po
zitiv al ziariștilor străini în redarea 
situației dramatice pe care a trăit-o 
poporul român in timpul cutremuru
lui din 4 martie. Șeful delegației ro
mâne a expus concepția tării noastre 
cu privire la solution area. în confor
mitate cu prevederile Actului final, 
a problemelor de ordin umanitar.

SESIUNEA O.N.U.

încheierea dezbaterilor de politică 
generală

NAȚIUNILE UNITE 14 — De la 
trimisul special Romulus Căplescu : 
Joi seara s-au încheiat dezbaterile de 
politică generală din cadrul celei 
de-a 32-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. în decursul celor trei 
■sâotămîni, care au trecut de la debu
tul sesiunii au urcat la tribună pen
tru a expune pozițiile țărilor lor 
asupra principalelor aspecte ale si
tuației internaționale, reflectate in 
bogata ordine de zi a sesiunii (128 
de puncte), nu mai puțin de 140 de 
i-orbitori — ceea ce reprezintă o 
participare record nemaiatinsă in 
intreaga istorie a Națiunilor Unite 
— dintre care II șefi de state sau 
guverne Și 115 miniștri de afaceri ex
terne.

Alături de participarea amplă, un 
alt element încurajator l-a constituit, 
după cum releva și Lazar Moisov 
(Iugoslavia). președintele actualei 
sesiuni, in alocuțiunea sa de închi
dere, ințelegerea mai aprofundată.

oglindită in marea majoritate a in
tervențiilor, a cerinței ca O.N.U. să 
aibă o contribuție sporită in abor
darea și rezolvarea aspectelor cru
ciale ale relațiilor politice și econo
mice mondiale.

în ultima zi a dezbaterilor, a luat , 
cuvintul ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, 
care, referindu-se la problemele exis
tente : cursa înarmărilor, inechitatea 
actualului sistem economic, perpe
tuarea focarelor de incordare, ne
garea drepturilor elementare ale unui 
șir de popoare, a arătat că acestea 
iși pot găsi soluționarea prin apli
carea în practică a spiritului și lite
rei Cartei Națiunilor Unite. La rindul 
său. șeful statului nigerian, Olusegun 
Obasanjo, a subliniat necesitatea unei 
reprezentări mai echitabile a țărilor 
lumii a treia in organele O.N.U., ast
fel incit organizația să reflecte, in 
mod mai corespunzător, realitățile
lumii de azi.

Vizita delegației Partidului Comunist 
Român in Franța

PARIS 14 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o face în Franța, la 
invitația C.C. al Partidului Comunist 
France?. delegația Partidului Comu
nist Român, formată din tovarășii 
Uie Verdet. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. a] 
P.C.R.. și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
intilnit cu tovarășii Gaston Plisson- 
nier. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.F.. Jean Kanapa 
și Maxime Gremetz. membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F.. cu 
alte cadre din conducerea P.C.F.

în timoul discuțiilor avute cu a- 
cest. nrilei. s-a procedat la o infor
mare reciprocă referitoare la activi
tatea si preocupările actuale ale ce
lor două partide si s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu u-

nele probleme ale mișcării comunis
te si muncitorești internaționale. A 
fost exprimată de ambele părți sa
tisfacția pentru bunele relații ce e- 
xistă intre Partidul Comunist Român 
si Partidul Comunist Francez si s-a 
formulat dorința de a le dezvolta și 
diversifica în continuare, in intere
sul celor două partide, al colaborării 
intre poporul român si ponorul fran
cez. al cauzei păcii, democrației si 
socialismului.

în timpul șederii In Franța, dele
gația P.C.R. a făcut vizite in de
partamentele Gironde si Val d’Oise. 
unde a avut convorbiri cu conduce
rile organizațiilor locale ale P.C.F. si 
a vizitat, unele obiective economice.

întrevederile si discuțiile s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească.

ORIENTUL MIJLOCIU
Luări de poziție in legătură cu reconvocarea 

Conferinței de pace de la Geneva
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Israelului, Moshe 
Dayan, a prezentat in Knesset docu
mentul de lucru israeliano-american 
referitor la reconvocarea Conferinței 
de la Geneva privind Orientul Apro
piat. După cum relatează agențiile 
U.P.I. și A.P., potrivit documentului, 
țările arabe ar urma să fie repre
zentate la conferință de o delegație 
unică, incluzînd și arabi palestineni. 
După ședința de deschidere, confe
rința s-ar împărți pe grupuri de lu
cru pentru negocierea și încheierea 
tratatelor de pace, și anume : Egipt- 
Israel, lordania-Israel. Siria-Israel și 
Liban-Israel. în concepția israeliano- 
americană, examinarea problemei 
malului occidental al Iordanului și a 
zonei Gaza s-ar realiza intr-un grup 
de lucru alcătuit din Israel, Iordania, 
Egipt și arabi palestineni, iar toate 
părțile ar fi de acord că Libanul se 
poate alătura lucrărilor in cauză, 
dacă se va dovedi necesar. Docu
mentul se mărginește să menționeze 
că solutionarea problemei refugiati- 
lor arabi și a celor evrei ar urma să 
fie discutată în conformitate cu con
dițiile asupra cărora ar urma să se 
cadă de acord, iar baza acceptată 
pentru negocierile de la conferință o 
vor constitui rezoluțiile 242 și 338 ale 
Consiliului de Securitate. în accep
țiunea israeliano-americană, toți ter
menii inițiali de referință ai Confe
rinței de pace de ia Geneva ar ră-

mîne in vigoare, cu excepția celor 
asupra cărora părțile ar hotări altfel, 

în cadrul dezbaterilor. Moshe Dayan 
a dezvăluit — potrivit agenției U.P.I. 
— existența unui protocol privind 
convorbirile sale cu oficialitățile Ad
ministrației S.U.A., document care 
consemnează refuzul Israelului de a 
negocia cu Organizația pentru Eli
berarea Palestinei — organizație care, 
după cum se știe, este recunoscută 
pe plan internațional ca singur re
prezentant legitim al poporului pa- 
lestinean — și de a discuta proble
ma stabilirii unui stat palestinean.

WASHINGTON 14 (Agerpres). - 
Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, a declarat ziariștilor, după o 
întrevedere cu membrii Comisiei 
pentru relații externe a Senatului, că 
palestinenii vor participa la lucrările 
Conferinței de la Geneva pentru 
Orientul Mijlociu, dar că nu s-a 
ajuns la nici o concluzie în ce pri
vește reprezentarea lor. Vance a 
adăugat că părțile urmează să hotă
rască modalitatea de reprezentare a 
palestinenilor și că ele poartă încă 
discuții in această problemă. Tot
odată — a spus el — în afară de 
problema reprezentării palestinene, 
mai rămine să se stabilească moda
litatea in care arabii și israelienii 
vor purta convorbirile după ceremo
nia de deschidere a conferinței.

agențiile de presă
Convorbiri economice ro- 

mâno-sovietice. »?- 
jan, ministru secretar de stat în Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
aflat la Moscova, a avut intilniri 
de lucru cu N. S. Patolicev. mi
nistrul comerțului exterior al U.R.S.S.. 
S. A. Skacikov. președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru relații 
economice externe, și A. F. Borisov, 
adjunct al ministrului industriei si

derurgice al U.R.S.S. Au fost exami
nate probleme ale dezvoltării colabo
rării economice între România și 
Uniunea Sovietică.

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale de colabo
rare culturală româno-un- 
gara, desfășurată la Budapesta, a 
avut înscrisă pe agenda sa examina
rea colaborării dintre cele două țări 
în domeniile invățămintului și cine-

La Moscova s-a încheiat 

întilnirea prietenească dintre reprezentanții 
tineretului român și sovietic

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Vineri 
s-au încheiat la Moscova manifestă-, 
rile prlleiuite de întilnirea priete
nească dintre reprezentanți ai tine
retului român si ai tineretului sovie
tic. care s-a desfășurat într-o atmos
feră de sinceră si caldă prietenie. în 
perioada 8—14 octombrie, atit in ca
pitala U.R.S.S. cit si în R.S.S. Azer- 
baidiană.

întâlnirea din acest an., similară 
celei găzduite de România în cursul 
anului trecut, a avut un pronunțat 
caracter de lucru. în cadrul întâlni
rii s-a realizat un. amplu schimb de 
experiență, au fost prezentate pe 
larg preocupările actuale ale tine
retului din cele două țări. întâlniri
le cu tineri din diferite domenii de 
activitate, seminariile si dezbaterile 
au contribuit la realizarea unui fruc
tuos dialog, manifestările din aceste 
zile inscriindu-se ca momente deose
bite ale cronicii relațiilor de priete
nie si colaborare dintre U.T.C. si 
U.T.C.L.. între tineretul român si ti
neretul sovietic.

în ultima zi a Întâlnirii. la Mos
cova. s-a convenit asupra programu- 
lui-cadru de colaborare ne perioa
da 1978—1981 intre Uniunea Tinere
tului Comunist din România si Uniu
nea Tineretului Comunist-Leninist 
din U.R.S.S.. program ce urmează a 
fi concretizat in fiecare an. Acest do
cument. sintetizind experiența acu
mulată pină acum in cadrul colabo
rării bilaterale, dă expresie hotărâri
lor celor două organizații de tineret ca. 
în spiritul Înțelegerilor convenite si 
al documentelor semnate cu nrileiul 
rodnicelor convorbiri dintre tovară
șul Nicolae Ceausescu si tovarășul 
L. I. Brejnev. să acționeze pentru 
amplificarea si adincirea in continua
re a raporturilor de prietenie si , co
operare dintre tineretul român si ti
neretul sovietic.

în aceeași după-amiază. la clubul 
uzinelor „Zii" din Moscova a avut 
loc adunarea festivă de încheiere a 
reuniunii reprezentanților tineretului 
român si ai tineretului sovietic — 
manifestare ce reliefează dorința de 
promovare statornică a legăturilor 
de prietenie si colaborare fructuoasă 
între tineretul celor două tari, rapor
turi ce se înscriu in spiritul de an
samblu al bunelor relații ce se dez
voltă între partidele, statele si po
poarele noastre.

Ia această festivitate a participat 
delegația Uniunii Tineretului Comu
nist din. România, compusă din tova
rășii Ion Traian Stefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. Nicu 
Ceausescu si Radu Enache. secretari 
ai C.C. al U.T.C.. membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.. tineri muncitori, ță
rani. elevi si studenti din toate iu- 
detele tării.

Au fost prezenti Gheorghe Badrus. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, si 
membri ai ambasadei.

Au participat V. I. Konotop. nrîm- 
eecretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S.. președintele Con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. Boris Pas
tuhov. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L.. alti reprezentanți ai orga
nelor de partid si de stat, soli ai 
comsomolistilor sovietici din toate 
republicile unionale.

Adunarea a fost deschisă de V. M. 
Misin. prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C.L. din Moscova.

Au luat apoi cuvintul tovarășii 
Vladimir Grigoriev, secretar al C.C. 
al U.T.C.L.. Vladimir Tarițin. tînăr 
muncitor la uzina-gazdă. și Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

A urmat apoi un reușit spectacol, 
în cursul serii delegația Uniunii 

Tineretului Comunist din România 
s-a reîntors în țară.

Ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

de colaborare 
în domeniul geologiei
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — în 

R.P. Polonă a avut loc cea de-a 34-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare în domeniul 
geologiei.

Au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R.. precum si o 
delegație a R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate probleme refe
ritoare la pregătirea materialelor 
legate de elaborarea programului 
special de colaborare pe termen luna 
în domeniul combustibililor, energiei 
Si materiilor prime.

Comisia a adoptat unele măsuri în
dreptate spre îmbunătățirea activită
ții sale si a examinat, de asemenea, 
alte probleme de colaborare în do
meniul geologiei.

Totodată, a fost audiat un referat 
,cu privire la cea de-a 60-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, delegațiile prezente 
felicitind delegația Uniunii Sovietice 
cu acest nrilei.

PORTUGALIA

PARIS

Convorbiri 
franco-iugoslave
PARIS 14 (Agerpres). — 'Agenția 

Taniug informează că la Palatul E- 
lysee s-au încheiat vineri convorbi
rile dintre președintele Franței. Va
lery Giscard d’Estaing. si președin
tele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito. aflat într-o vizită oficială de 
prietenie la Paris. Convorbirile, a- 
rată agenția, s-au referit la evolu
ția relațiilor bilaterale în domeniile 
politic, economic si cultural. S-a pro
cedat. de asemenea, la un schimb de 
opinii asupra problemelor internațio
nale ce isi așteaptă solutionarea, in
clusiv situația din Orientul Apropiat.

Consultări politice între guvern și opoziție
LISABONA 14 (Agerpres). — Pri

mul ministru portughez. Mario 
Soares, a avut întrevederi separate 
cu liderii principalelor trei partide 
din opoziție, pentru a examina pro
bleme legate de criza economică cu 
care este confruntată Portugalia.

Declarațiile făcute de conducătorii 
celor trei partide — notează obser
vatorii politici de la Lisabona — au 
■evidențiat faptul că. în cursul ântil- 
nirilor. părțile nu au reușit să ajungă 
la un consens.

Astfel. președintele Partidului 
Social-Democrat. Francisco Sa Car-

neiro, a insistat asupra propunerii 
sale cu privire la o înțelegere politică 
Intre Partidul Socialist — de guver- 
nămînt. partidul său și Centrul 
Democratic si Social (C.D.S.). refu- 
zind posibilitatea unui acord numai 
cu Partidul Socialist.

La rindul său. secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez. 
Alvaro Cunhal. a declarat, la ieșirea 
din palatul Sao Bento, că a constatat 
că primul ministru continuă vechea 
politică, pe care a calificat-o drept 
„contrară redresării economice a tă
rii".

transmit:
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Consensul dintre guvern și partidele 
politice—un pas important pe calea 

transformărilor democratice
..«Pactul de la Moncloa-, la care 

au subscris toate partidele politice 
reprezentate in parlament. Doate să 
reprezinte, in măsura in care se va 
concretiza in fapte, o contribuție 
hotăritoare la consolidarea demo
crației in Spania". Această apre
ciere a cotidianului „DIARIO-16" 
este împărtășită de marea maiori- 
tate a organelor de presă spaniole, 
ca si de reprezentanții tuturor 
formațiilor politice care au parti
cipat la reuniunea la nivel malt 
convocată la sfîrsitul sâDtămînii 
trecute de premierul Adolfo Suarez 
la Palatul Moncloa. Conducăto
rii Partidului Comunist Spaniol au 
calificat această reuniune drept 
cel mai important acord politic din 
ultimele decenii, relevind că el de
pășește in importantă insusi pactul 
încheiat intre forțele politice in 
1930. la San Sebastian, cu ocazia 
formării primului guvern al re
publicii.

într-un articol de fond publicat 
în ultimul său număr, săptămma- 
lul ..MUNDO OBRERO", organ al 
Partidului Comunist din Spania, 
ara'tă : „Acordul de la Moncloa, 
realizat intre toate forțele politice 
care compun arcul constitutional 
spaniol, reprezintă cel mai mare 
succes politic obținut după alege
rile din 15 iunie. Dacă obiectivul 
prioritar a fost acela de a stabili 
un acord pentru combaterea crizei 
economice, obiectivul cel mai 
important care a fost atins se re
feră la unitatea tuturor forțelor 
politice pentru întărirea si dez
voltarea democrației in Spania".

„Toți spaniolii — remarca zia
rul „A.B.C." — trebuie să ne feli
cităm pentru faptul că evantaiul 
politic spaniol si-a strins rindurile 
si că a aiuns la un consens atit in 
ceea ce privește aprecierea situa
ției economice in care se află tara, 
cit si a medicatiei cu care trebuie 
să fie tratată". Referindu-se la 
semnificația acordului, același ziar 
scrie că el ar putea permite gu
vernului minoritar în Parlament 
...să conducă in port barca, in ciuda 
valurilor ne care este nevoită să le 
înfrunte". Maioritatea comentatori
lor subliniază faptul că. sub Dresiu-

nea îndeosebi a forțelor de stingă, 
actualul guvern a inteles câ înain
tarea ne calea procesului» înnoitor 
pe care il cunoaște tara, conti
nuarea si adincirea actualului curs 
democratic nu este posibilă iară 
consensul si conlucrarea tuturor 
forțelor politice reprezentate in 
parlament.

„Ora actuală — scria în acest 
sens ziarul „EL PAIS" — este ora 
consensului", relevind că acesta este 
necesar pentru viitorul democrației 
si libertății în tară. In al doilea 
rind. presa relevă faptul că toate 
partidele politice reprezentate in 
parlament au dat dovadă de matu
ritate, înțelegi ud această necesi -

Corespondență 
din Madrid

tate a momentului.- „Fără să re
nunțe la ideologiile si programele 
lor — remarca cotidianul ..ARRIBA- 
— partidele politice s-au reunit 
la aceeași masă formind o echină 
comună — Spania — si discutind 
o problemă comună — viitorul 
acesteia".

Acordul la care au aiuns parti
dele politice si guvernul pornește 
de la constatarea câ actuala criză 
economică prin care trece tara este 
deosebit de acută : inflația cunoaște 
un ritm de creștere de 30 la sută, 
somatul a cuprins un milion de 
oameni ai muncii, deficitul comer
cial atinge 7.5 la sută din valoarea 
produsului national brut. Pentru 
depășirea acestei stări de lucruri 
este absolut necesar, dună cum 
apreciază partidele politice, ca 
prețul „măsurilor anticriză" să fie 
repartizat în mod echitabil intre 
toate grupurile sociale. Este, de 
altfel, ceea ce au cerut nu o dată 
sindicatele, arătînd că sint de 
acord să facă un anumit efort dacă 
guvernul ar angaia toate sectoarele 
societății in solutionarea crizei 
dacă ar cere sacrificii tuturor. în 
legătură cu aceasta, partidele poli
tice au căzut de acord cu o serie

de măsuri concrete destinate să 
ducă, intr-o perioadă de circa doi 
ani. la redresarea economiei — 
prin reducerea inflației si șomaju
lui si restabilirea echilibrului ba
lanței de plăti. Se are in vedere, 
astfel, sprijinirea întreprinderilor 
mici si mijlocii, cele mai afectate 
de criză, diminuarea Progresivă a 
creșterii monetare, controlul strict 
al preturilor si salariilor, sporirea 
ajutoarelor de somai.

Evidențiind necesitatea ca planul 
de măsuri anticriză să fie însotit 
de un efort efectiv de „democrati
zare a sistemului politic si econo
mic". de efectuarea unor transfor
mări de fond în cadrul sistemului 
economic, partidele politice atras 
totodată atentia asupra necesității 
înfăptuirii unor reforme care să 
ducă la asigurarea drepturilor mun
citorilor din fabrici, la controlul 
asupra bugetului asistentei sociale, 
la reducerea cheltuielilor Dubliee 
si democratizarea instituțiilor fi
nanciare ale statului, la eradicarea 
speculei cu terenurile urbane, la 
modernizarea legislației agrare.

în timp ce acordul economic a 
fost discutat si analizat in aceste 
zile de către organizațiile sindicale 
si patronat care urmează să-sf spu
nă cuvîntul în cursul săotăminil 
viitoare, guvernul si partidele poli
tice au avut cea de a doua rundă 
de convorbiri. în cadrul convorbi
rilor s-a convenit să se creeze șap
te comitete comune care să elabo
reze soluții de urgentă, pentru di

feritele aspecte ale crizei economi
ce din tară. întilnirea a stabilit ca 
cele șapte comitete să se ocupe de 
politica monetară, bugetul tării, sa
lariile și preturile, reforma impo
zitelor. asigurările sociale, energia 
si agricultura. S-a hotărit. de ase
menea. crearea unui comitet politic 
care să studieze. între altele, pro
blema unei noi legi împotriva te
rorismului. în Jce privește dezba
terile cu Privire la un viitor pro
gram de reforme politice pregătit 
de guvernul Suarez, participant» la 
reuniunea de la Palatul Moncloa au 
hotărit ca acestea să fie reluate 
marțea viitoare. Deși nu s-a aiuns 
la un acord asupra „măsurilor gu
vernamentale în vederea' apărării 
democrației", particinantii si-au ex
primat in mod unanim in decla
rațiile făcute presei. încrederea în 
ce privește posibilitatea unei con
vergente de idei asupra probleme
lor in dezbatere.

Secretarul general a! P.C. din 
Spania. Santiago Carrillo, a arătat, 
la sfîrsitul reuniunii, că dezacor
dul s-a creat in legătură cu măsu
rile preventive ce trebuie luate 
pentru salvgardarea libertăților pu
blice in cazul adoDtării unor mă
suri legislative cu caracter exceo- 
țional. „Am fost cu totii de acord 
— a subliniat el — cu privire la 
necesitatea de a apăra democrația--, 
dar „există deosebiri de păreri a- 
supra modului in care să Proce
dăm". Puncte de vedere asemănă
toare au fost exprimate de Felipe 
Gonzalez, prim-secretar al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol, 
si Enrique Tierno Galvan, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar.

încheierea acordului pentru de
pășirea crizei economice, ca si ho- 
tărîrile cu caracter politic, repre
zintă. fără îndoială, un succes pen
tru partidele de stinsa, care s-au 
Dronuntat si se pronunță cu fermi
tate in favoarea unui program co
mun al forțelor democratice, neutru 
formarea unui guvern national tic 
coaliție, in măsură să asigure înain
tarea Spaniei pe calea democra
ției.

Radu BOGDAN

matografiei. Delegația română a fost 
condusă de Constantin Mindreanu, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, iar cea ungară 
de Dezso Toth. adjunct al ministrului 
culturii. Lucrările sesiunii, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, au evidențiat evoluția ascen
dentă a relațiilor de colaborare cul
turală româno—ungară. precum și 
dorința de dezvoltare continuă a a- 
cestora. Șeful delegației române a 
fost primit de Imre Pozsgay, minis
trul culturii al R. P. Ungare.

Cu prilejul Zilei armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, atai>a,;ul militar, aero și naval 
român la Lisabona, colonel Victor 
Grigoras, a oferit o gală de filme. 
Au participat generalul Rocha Viei
ra, șeful de stat major al armatei te
restre, membru al Consiliului Revo
luției, generalul Hugo dos Santos, 
comandantul regiunii militare cen
tru. generalul Manuel Esmeriz, co
mandantul Gărzii Naționale Republi
cane, numeroși generali si ofițeri su
periori portughezi, precum si atașați 
militari acreditat! la Lisabona.

Primul-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jânos Kâdâr, și Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare,, l-au primit 
vineri pe generalul de armată O Gin 
U. membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul forțelor armate 
populare ale R.P.D. Coreene, infor
mează agenția M.T.I.

Partidul Comunist Para
guayan cheamă, declarație 
apărută in publicația clandestină 
„Adelante", forțele progresiste din 
țară la intensificarea luptei comune 
împotriva dictaturii lui Stroessner, 
pentru ridicarea stării de asediu și 
eliberarea deținuților politici, pentru 
lichidarea campaniei de represiuni 
declanșată de autorități împotriva 
persoanelor cu vederi democratice 
din țară.

în localitatea australiană Ade
laide și-a început lucrările cel 
de-al. XXVI-lea Congres inter
național al Federației asociați
ilor de apicultură „Apimondia", 
in prezența a pește 3 000 de par
ticipant! din 70 de țări de pe 
toate continentele. Lucrările 
congresului sint prezidate, in ca
litatea sa de președinte ai Fe
derației, de prof, dr. ing. V. 
Harnaj, președintele Asociației 
crescătorilor de albine din 
România.

Proiect de lege de amnistie generală 
a deținuților politici adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a Spaniei a aprobat vineri, cu 296 de voturi pen
tru si 2 împotrivă, un proiect de lege de amnistie generală a deținuților 
politici — anunță agențiile U.P.I.. A.P. si A.F.P.

Sint excluși de la prevederile acestei legi membrii a două organiza
ții teroriste, printre care se află si detinutii acuzați de asasinarea a cinci 
membri ai Partidului Comunist din Spania. în acest an. la Madrid, ai 
căror proces este in curs. Potrivit agenției U.P.I.. mai multi vorbitori au 
arătat în cadrul dezbaterilor că această lege reprezintă o „expresie a re
concilierii naționale" după mai mult de 40 de ani de dictatură.

Proiectul de lege urmează să fie examinat și aprobat în zilele urmă
toare de Senat, camera superioară a Parlamentului spaniol.

Pakistan: alegerile gene
rale aminate pentru 1978. 
Administratorul-șef al Legii marțiale 
din Pakistan, generalul Ziaul Haq, a 
declarat, după ultima reuniune pe 
care a avut-o cu conducerea Alianței 
Naționale Pakistaneze, că alegerile 
parlamentare generale vor avea loc 
la mijlocul anului viitor. El a moti
vat aminarea alegerilor prin necesi 
tatea verificării minuțioase a candi- 
daților propuși de partidele politice, 
pregătirii temeinice a campaniei elec
torale și încheierii procesului inten
tat fostului prim-ministru, Zulfikar 
Aii Bhutto.

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua Kuo-fen, 
l-a primit vineri pe Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru de 
externe al R.F.G., aflat in vizită in 
R.P. Chineză. în cadrul convorbirii, 
președintele Hua Kuo-fen a apreciat 
că există largi perspective pentru 
schimburi in domeniile științei și 
tehnologiei, economic și comercial in
tre R.P. Chineză și R.F.G. și și-a ex
primat încrederea că această vizită 
va adinei înțelegerea reciprocă din
tre cele două țări și va promova 
schimburile prietenești și cooperarea 
în domeniile menționate — transmite 
agenția China Nouă.

Premiul Nobel în dome
niul științelor economice pe 
anul 1977 a fost atribuit, vineri, pro
fesorului Bertil Ohliș (Suedia) și 
profesorului James Meade (Marea 
Britanie), s-a anunțat la Stockholm.

Partide politice scoase 
în afara legii

DACCA 14 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare radiodifuzată, Ziaur Rah
man, administratorul-șef al Legii 
marțiale și președintele Republicii 
Bangladesh, a anunțat vineri că au 
fost puse în afara legii „Liga Demo
cratică" a fostului prim-ministru, 
Khondkar Mushtaq Ahmed. Parti
dul Socialist National și Partidul 
Comunist din Bangladesh, informea
ză agențiile Reuter și T.A.S.S. A- 
genția Reuter menționează că. la 13 
octombrie, poliția a arestat trei per
sonalități politice : Moni Singh, pre
ședinte al C.C. al P.C. din Bangla
desh, Mohammed Farhad, secretar 
general al C.C. al P.C. din Bangla
desh. și Shah Moazzem Hossain, li
der al „Ligii Democratice".

Apel al Partidului 
Democrat-Creștin 

din Chile
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Partidul Democrat-Creștin din Chile 
a adresat un apel tuturor forțelor 
politice si instituțiilor de stat din 
Chile în vederea formării unei „miș
cări naționale pentru restabilirea de
mocrației" — informează agenția 
T.A.S.S. în apel, difuzat la Buenos 
Aires, se arată că Chile se află „in 
ajunul unui proces inevitabil de 
restabilire democratică", aoreciin- 
du-se că a sosit momentul pentru 
regruparea forțelor poporului chi
lian, regrupare ce va avea ca sarcină 
să asigure libertăți adevărate ne pă- 
mintul chilian.

Pe agenda administrației americane: 
dificultățile economice

WASHINGTON. — în cadrul unei 
conferințe de presă, președintele 
Statelor Unite. Jimmy Carter, a 
abordat, in principal, problemele 
energiei, subliniind gravitatea crizei 
actuale din acest domeniu. El a adău
gat că. dacă prevederile legislației 
ce va fi adoptată pină la urmă de 
Congres, cu privire la chestiunile 
energetice, nu vor fi satisfăcute, el 
îi va opune dreptul său de veto. în 
acest sens, a fost relevată influenta 
marilor companii din industria pe
trolieră, care fac presiuni pentru 
înlăturarea restricțiilor impuse de 
guvernul federal în ce privește pre
turile produselor petroliere.

în legătură cu presiunile protecțio- 
niste din partea companiilor din in
dustria siderurgică — mari consuma
toare de produse petroliere — pre
ședintele S.U.A. și-a exprimat con
vingerea că reducerea importurilor 
de otel „nu ar aduce beneficii sub
stanțiale" producătorilor americani.

, La Casa Albă a avut loc o întlj- 
nire a președintelui Jimmy Carter 
cu reprezentanți ai Congresului, pa
tronatului, sindicatelor si consuma
torilor. in cadrul căreia au fost dis
cutate probleme referitoare la situa
ția dificilă din industria otelului a 
S.U.A. în prezent, aproximativ 60 000 
muncitori din acest sector industrial 
șomează. Numai de la începutul 
verii, in întreprinderile siderurgice 
americane au rămas fără lucru apro
ximativ 20 000 persoane.

în cadrul întâlnirii a fost luată în 
discuție cererea companiilor siderur
gice ca administrația să limiteze 
importul de metal din alte tari. Pre
ședintele Carter a arătat că guver
nul va avea in problema respectivă 
convorbiri cu partenerii comerciali 
ai S.U.A., dar a relevat că limitarea 
importului nu va lichida situația din 
industria otelului si că sint necesare 
si alte măsuri pentru a scoate side
rurgia din starea de criză în care 
se află.

O PROBLEMĂ TOT MAI ACUTĂ IN ȚĂRILE
PIEȚEI COMUNE:

Șomajul în rindurile tineretului

Date statistice edificatoare publicate de Comisia C.E.E.
Comisia Pieței comu

ne a dat publicității un 
raport in care se arată 
că. în prezent. în cele 
nouă țări membre pes
te două milioane de ti
neri sub 25 de ani se 
află iu căutarea unui 
Ioc de muncă, din tota
lul de 5,8 milioane de 
șomeri. Documentul re
levă că. începind din 
1969. pe ansamblul 
C.E.E.. numărul tine
rilor șomeri a crescut 
de patru ori si că. la 
ora actuală. 37 la sută 
din totalul șomerilor

★

în ultimul număr al Buletinului 
Organizației Internaționale a Muncii 
se relevă că, pină la sfirșitul acestui 
an, numărul șomerilor din țările 
lumii capitaliste dezvoltate va ajunge 
la 16 milioane. Numărul tinerilor șo-

intră în această cate
gorie.

Ponderea șomerilor 
sub 25 de ani in totalul 
șomerilor din țările 
membre reprezintă in : 
Luxemburg — 59.2 la 
sută ; Olanda — 46,3 la 
sută : Marea Britanic
— 45.6 la sută : Irlanda
— 43.9 la sută ; Franța
— 40,3 la sută ; Italia
— 34.7 la sută ; Belgia
— 32.4 la sută : R.F.G.
— 26.6 la sută : Dane
marca — 24.4 la sută.

Datele cuprinse în 
raport, precum si pro
punerile Comisiei pen-

tru rezolvarea acestei 
dificile probleme a „ce
lor nouă" au fost trimi
se guvernelor țărilor 
membre, urmînd să fie 
examinate si în cadrul 
viitoarei reuniuni a 
Consiliului ministerial 
al C.E.E. de la 28 oc
tombrie. Comisia pre
conizează, între altele, 
o strînsă cooperare în
tre țările membre ale 
C.E.E. în domeniul pro
gramelor de angajare a 
tinerilor în sectoare de 
interes public, cum ar 
fi ocrotirea sănătății, 
învătămîntul si altele.

★
meri a depășit 7 milioane, Iar cel al 
femeilor 6 milioane.

Potrivit aceluiași document, numă
rul emigranților rămași fără lucru in 
perioada 1973—1976 a ajuns la 1,3 mi
lioane.
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