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în această săptămînă expiră timpul optim pentru

j

De-a lungul întregii sale existențe, 
Partidul Comunist Român a cultivat 
cu perseverență în rindurile mem
brilor săi spiritul revoluționar, aceas
ta constituind o componentă organi
că a întregii sale activități, unul din 
factorii fundamentali ai tuturor vic
toriilor dobîndite de poporul nostru 
sub steagul comuniștilor, ai profun
delor transformări revoluționare care 
au culminat cu edificarea orînduirii 
noi, socialiste.

în actuala etapă a evoluției socie
tății noastre, dezvoltarea spiritului 
revoluționar se afirmă ca o preocu
pare primordială a partidului nostru. 
De la „Tezele" 
din iulie ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și do
cumentele Plena
rei C.C. al P.C.R. i
din noiembrie 
1871. la hotărârile <
Congresului al 
Xl-lea al parti- '
dului. ale Con- ;
greșului educației 
politice si culturii 1
socialiste, si la 
cuvintările secre
tarului , general al 
partidului la re
centele consfă
tuiri de lucru de 
la C.C. al P.C.R.. 
„esența esențelor" 
sarcinilor trasate 
constă in ridicarea 
calitativ superior a
vități ideologice și ___
tive menite să determine 
narea spiritului revoluționar in con
știința comuniștilor, a tuturor cetă
țenilor țării. Departe de a fi o orien
tare de conjunctură, este vorba de 
o necesitate obiectivă determinată de 
însăși etapa pe care o străbate in 
prezent societatea noastră, de cerin
țele dezvoltării ei viitoare în lumina 
prevederilor Programului partidului.

Așa cum este bine cunoscut, trans
formările revoluționare in țara noas
tră nu s-au încheiat odată cu bătălia 
pentru putere, cu instaurarea puterii 
populare și generalizarea proprietății 
socialiste, 
poporului 
începutul 
greșul al 
program de prefaceri revoluționare 
menite să ridice pe o treaptă supe
rioară opera de edificare a noii orân
duiri. să asigure făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră și înaintarea treptată 
spre comunism. Este vorba, în fapt, 
de continuarea procesului revoluțio
nar in forme noi, de o mare amploa
re și complexitate — o revoluție teh-

nico-științifică, ceea 
practic, o revoluție în .. __  ...
agricultură, în toate ramurile econo
miei pe baza promovării științei și 
tehnicii noi, o revoluție in modul de 
organizare și conducere a vieții so- 
cial-economice pe baza unei profun
de și continue dezvoltări a democra
ției socialiste, o revoluție in exerci
tarea funcțiilor partidului și statului, 
în gindirea oamenilor și în modul lor 
de comportare, ca și in legislație, o 
revoluție în valorificarea potențialu
lui material al țării pentru a situa 
România in rindurile statelor cu e- 
conomie avansată.

ce înseamnă, 
industrie și in

„Fiecare la locul de muncă avem datoria, 
obligația, să nu uităm nici un moment că sîntem 
membri ai unui partid revoluționar, că sîntem 
și trebuie să rămînem revoluționari. Să facem 
totul pentru ca partidul nostru să-și îndepli
nească cu cinste misiunea sa 
ducător al transformărilor 
România".

la un nivel 
întregii actî- 

politico-educa- 
inrădăci-

Aeestc cuceriri istorice ale 
muncitor au însemnat abia 
acestor transformări, Con- 
XI-lea a stabilit un vast

ÎNSĂMÎNTAREA GRÎULUI
Toate forțele - concentrate la încheierea acestei lucrări155 000 tone fontă 

și oțel peste plan
Cu realizările obținute în 

cursul zilei de ieri, siderurgiș- 
tii huncxloreni au înregistrat 
o producție suplimentară de 
metal, ’de la începutul anului 
si pînă în prezent, de 155 000 
tone fontă și otel, ceea ce mar
chează îndeplinirea si depășirea 
angajamentului anual la aceste 
produse. Succesul făurarilor de 
metal de la Hunedoara este cu 
atit .mai valoros cu cit el s-a 
obținut în condițiile reducerii 
.consumurilor specifice de metal 
în șarjă la otelării. de feroaliaje 
si .materiale refractare. (Sabin 
Ionescu).

în această săptămînă expiră pe
rioada optimă de însămințare a 
griului. De altfel, analizind stadiul 
acestei lucrări, comandamentul cen
tral pentru agricultură a stabilit ca 
termen obligatoriu pentru toate 
unitățile agricole ca in următoarele 
citeva zile griul să fie semănat pe 
toate suprafețele planificate. Pri
vind harta alăturată rezultă că uni
tățile agricole din județele Galați. 
Mehedinți și Covasna au încheiat 
de mai multe zile semănatul, in 
timp ce în județele Buzău. Tulcea, 
Satu Mare, Vrancea, Brăila. Cluj 
și altele lucrările sint pe terminate. 
Totodată, reiese că in alte județe, 
printre care Timiș, Ilfov. Neamț. 
Vîlcea. Sibiu. Brașov, Gorj, griul 
mai trebuie să fie semănat pe su
prafețe însemnate. La data de 18 
octombrie mai erau de semănat cu 
griu 280 000 ha în cooperativele 
agricole și 60 300 ha in intreprinderi 
agricole de stat. Iată de ce se cere 
să fie combătută energic tendința 
unor specialiști care, pe conside
rentul că mai au suprafețe mici de 
semănat, tergiversează încheierea 
lucrărilor. Trebuie înțeles că fie
care zi de intirziere a semănatului 
față de perioada optimă determină 
scăderea producției la hectar. Cu 
atit mai mult, întîrzierile la semă
nat nu pot fi acceptate, cu cit in 
ultima perioadă, în toată țara, con
dițiile de lucru au fost excelente.
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politicii partidului care exprimă in
teresele primordiale ale patriei, ale 
progresului societății : a fi revoluțio
nar înseamnă a face totul pentru 
aceste interese, a munci cu abnega
ție. la nevoie a fi gata să-ți dai si 
viața pentru cauza partidului, a so
cialismului și comunismului, 
independența și libertatea 
Conținutul revoluționar al 
partidului constă în faptul că 
centrează toate forțele spre 
tarea în ritm rapid a tuturor ramu
rilor economiei naționale, spre înflo
rirea științei, culturii și artei, per
fecționarea relațiilor sociale, adînci- 

rea democrației 
socialiste, lărgirea 
continuă a parti
cipării maselor la 
conducerea vie
ții sociale, ridica
rea nivelului con
științei socialiste. 
Prin însăsi intra
rea în rindurile 
partidului, fiecare 
comunist si-a a- 
sumat conștient 
îndatorirea de a 
se situa perma
nent in primele 
rinduri ale luptei 
pentru înfăptui
rea exemplară a 
politicii partidu
lui, a acționa fără 
preget pentru a 

în acest sens întregul 
în rindurile căruia ac- 
Aceasta înseamnă a mili-

istorică de con- 
revoluționare în

NICOLAE CEAUȘESCU

Se înțelege că prefaceri atit de a- 
dînci, desfășlirate pe toate planurile 
vieții sociale, presupun, ca o condiție 
însăși a înfăptuirii lor, spirit revo
luționar din partea tuturor membri
lor societății. în primul rînd. mani
festarea exemplului personal dinami
zator al comuniștilor. Evident, ceea ce 
se impune nu sînt declarațiile de prin
cipiu, ci modul in care spiritul revo
luționar se materializează in practică, 
in fapte, in viață, astfel incit un a- 
semenea mod de gindire să fie trans
pus in activitatea si comportarea co
tidiană a fiecăruia în producție, in 
familie, in societate.

Cum se manifestă în zilele noastre 
spiritul revoluționar, in ce direcții 
sint chemate să acționeze organiza
țiile de partid in lumina indicațiilor 
cuprinse in documentele programati
ce de excepțională importanță 
— cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentele consfătuiri de 
lucru de la C.C. al P.C.R. ?

în primul rind, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, fie
care comunist trebuie ” 
deauna mai presus de 
general — interesele 
ale clasei muncitoare 
țiuni, cerințele esențiale ale aplicării

să pună întot- 
orice interesul 
fundamentale 

și întregii na-

pentru 
patriei, 
politicii 
ea con- 
dezvol-

La 20 noiembrie
ALEGERILE

DINTRE

Industria județului 
Vaslui a îndeplinit 
planul la export 

pe 10 luni
Colectivele de oameni ai mun

cii din industria județului Vas
lui au raportat îndeplinirea pla
nului la export ne 10 luni ale 
anului curent cu un avans de 1-1 
zile. S-au creat astfel condiții 
ca la încheierea perioadei să se 
înregistreze o producție supli
mentară în valoare de 14 mi
lioane lei valută, livrată clien- 
ților externi. (Crăciun Lăluci).

fiecărui județ redau în procente suprafețeleCifrele înscrise în perimetrul , . , _____ ________
semănate cu grîu la 18 octombrie a.c. in întreprinderile agricole de stat 

(sus) și în cooperativele agricole (jos)

în pagina a lll-a

ANCHETA „SCINTEII" IN CINCI JUDEȚE

antrena 
colectiv 
tionează. ______ ___ __________
ta neobosit pentru ridicarea produc
tivității muncii, modernizarea pro
ducției, reducerea cheltuielilor mate
riale, îmbunătățirea calității produ
selor, pentru aplicarea agrotehnicii 
avansate, pentru integrarea învăță- 
mîntului cu știința și producția, pen
tru dezvoltarea culturii socialiste, 
pentru promovarea fermă a umanis
mului revoluționar.

A fi revoluționar înseamnă a ma
nifesta zi de zi dăruire și abnegație 
in muncă, disciplină și efort susți
nut pentru ridicarea calificării pro
fesionale, astfel ca rodnicia muncii să 
sporească necontenit. Munca cinstește 
pe om și. totodată, îl caracterizează, 
incit, s-ar putea, ajirma : „spune-mi 
cum muncești, că sa-ți spun cum 
ești". în vasta operă constructivă in 
care ne-am angajat, mai intimpinăm 
destule greutăți, ne mai lovim de fe
lurite neajunsuri ; revoluționar este 
acela care nu se lamentează, aștep- 
tind pasiv ca alții să le inlăture, ci 
care consideră drept obligație fireas
că să pună umărul unde e mai greu
(Continuare in pag. a III-a)

— Era într-o toamnă tir- 
zie. pe un timp că nu-ți 
venea să scoți nici măcar 
un ciine afară din casă. 
Tocmai atunci s-a stricat 
rău o mașină foarte com
plexă și foarte scumpă, im
portată, pentru forat cal
car. Secretarul nostru de 
partid, Viilor Bordea, care 
e aici de față, mă cheamă 
la el și mă întreabă: „Nea 
Costică. poți dumneata, cu 
oamenii dumitale. să faci o 
instalație nouă. exact ca 
aceea care nu mai funcțio
nează,?". M-am uitat lung 
la el și nu i-am răspuns ni
mic. Ce puteam să-i răs
pund cind era vorba de o 
instalație atit de mare, un 
colos complicat, din care nu 
mai făcusem niciodată? A- 
tunci secretarul a clătinat 
din cant trist, dar mira zis 
liniștit: ..Dacă nu put«ți. nu 
puteți. înseamnă că nu stăm 
prea bine la capitolul pre
gătire tehnică, iar noi co
muniștii sîntem principalii 
vinovați". Mi-a sărit țan
dăra și am ieșit afară zi- 
cindu-i din ușă că eu n-am 
dat nici un răspuns. N-am 
spus nici da. nici nu și că 
poate e obosit de vorbește 
așa cu mine, că s-a supă-

degeaba. Intru apoi in 
mă uit la cei 600 

in mijlocul ca
mă gîndesc la 

muncitori de-ai 
lipsiți de insta-

rat 
sculerie, 
de oameni 
roita lucrez, 
alte mii de 
noștri care, 
lația de foraj, lucrează cu 
lopata pe vremea aceea cii- 
nească, chem la mine pe

că mi se topește inima ca 
o bucată de unt. Ce să vă 
mai povestesc? Timp de o 
lună de zile, cei 600 de 
sculeri au muncit atit de 
indirjit. cum niu i-am vă
zut niciodată.' Pe urmă, 
după o lună, am privit cu 
toții instalația nouă și stră- '

Iar tovarășul Victor 
Bordea. secretarul comite
tului de partid, a adăugat: 
..Socotesc câ ridicarea gra
dului de calificare, de cul
tură tehnică al muncitori
lor este una din realizările 
fundamentale ale revolu
ției socialiste. înlăturarea

Brățările de aur ale Tîrgoviștei
cel mai buni și le zic așa. 
intr-o doară: „Mă. să știți 
că sint necăjit rău de tot. 
Uite de ce. Tovarășul Bor
dea..și-a expripțat Îndoiala 
că noi singuri am putea 
construi o instalație de fo
rat calcar". Atunci unii din
tre ei au început, tăcind. 
să-și mute greutatea corpu
lui de pe un picior pe al
tul; alții insă au zis: în
seamnă că secretarul de 
partid nu știe cită tehnică 
știm noi, și au adăugat: 
Cind începem? Cind am au
zit una ca asta, am simțit

lucitoare cum iese pe poar
ta uzinei. Cel mai emoțio
nant moment din toată po
vestea a fost insă acela 
cind unuia dintre noi. pă- 
rindu-i-se că mașina arene 
ea citeva fire de praf, și-a 
scos șapca si a început să 
Instruiască bine locul.

Uite așa ne-a răspuns 
nouă nea Costică Olteanu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la secția sculerie 
din întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, la 
întrebarea: „Aveți multi 
muncitori calificați în uzi-

muncii simple, a lucrului 
rudimentar cu ranga și cu 
barosul, manual, nu se poa
te face insă decit cu efor
turi sistematice, cu multă 
stăruință. Faptul că stătut ’ 
investește sume enorme in 
școli pentru calificare 
este de-ajuns. în 
viitorul muncitor 
tehnică, intr-adevăr, 
a la z. dar 
intr-un

nu 
școală, 
învață 
de la 
numai 
numai 

ceea ce s-a descoperit, ceea 
ce se știe pc plan național, 
și mondial la ora aceea. 
Cunoștințele trebuie insă

învață 
timp dat.

mereu îmbogățite, oamenii 
trebuie să citească in con
tinuare și ceea ce n-au fost 
obligați la școală, din toa
te domeniile înrudite cu 
meseria lor. Și. ceea ce 
este mai presus de toate, 
trebuie să-și pună mintea 
la contribuție, să inventeze 
și să inoveze ei. să nu se 
mulțumească doar cu ceea 
ce au învățat din cărți".

...Am intrat prin secțiile 
marii intreprinderi târgo
viștene. Am văzut mai din 
apropiere oamenii lui Con
stantin Olteanu care au fa
bricat intr-o lună o insta
lație nemaivăzută de ei. La 
matrițerle l-am cunoscut pe 
Constantin Cojocaru. cm in 
fata căruia toată lumea își 
scoate pălăria. Nu pentru 
că e ceva mai in virstă. ci 
pentru că e cel mai activ 
inovator. O sută pinăacum!

— După cum spunea filo
zoful acela din vechime — 
imi scapă acum numele — 
că in aceeași apă a aceluiași 
riu nu poți face baie decit

Gh. GRAURE 
Const. SOCI

(Continuare in pag. a IV-a)

CEI MAI BUNI, 
CEI MAI BUNI

in adunările cetățenești care au loc in aceste zile in toate circumscripțiile electorale, 
alegătorii analizează propunerile prezentate de consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste și desemnează candidații pentru alegeri

Continuă să se desfășoare în aceste zile. în comune, orașe și mu
nicipii, insuflcțitoare adunări cetățenești, in cadrul cărora consiliile 
locale ale Frontului Unității Socialiste prezintă candidații pentru ale
gerile generale de deputați în consiliile populare, care vor avea loc 
la 20 noiembrie. Odată cu desfășurarea acestor adunări, campania 
electorală a intrat intr-una dintre cele mai importante etape ale pre
gătirii alegerilor — eveniment de mare importanță în viata politică 
a țării. într-o ambianță de autentică democrație, proprie societății 
noastre socialiste, sint prezentați alegătorilor — in majoritatea circum
scripțiilor se depun două și chiar mai multe candidaturi — acei 
oameni care urmează să le reprezinte interesele, să asigure, in numele 
lor si împreună cu ei. conducerea activității de stat și obșteșt; din 
comune, orașe și municipii. în cadrul acestor adunări, intre candidați 
și alegători au loc primele dialoguri rodnice, se fac propuneri, se nasc 
inițiative valoroase, menite să îmbogățească și să perfecționeze progra
mele consiliilor populare pentru dezvoltarea mai puternică a economiei 
noastre socialiste și. pe această bază, a fiecărei localități in parte.

• în peste 80 la sută din circumscripții 
sînt prezentate cîte două candidaturi

• Sînt propuși candidați din rindurile tu
turor categoriilor populației - în conformitate 
cu structura acesteia - membri și nemembri 
de partid, expresie a profundului democra
tism al societății noastre, a unității indes
tructibile dintre partid și popor

Exigentele codului etic
*

București. Ieri după-amiază, la
școala generală nr. 136. sediul cir
cumscripției electorale nr. 40 din sec
torul 6 al Capitalei, au făcut cunoș
tință pentru prima dată doi oameni : 
Constantin Piriog, muncitor, șef de

brigadă la atelierul de confecții ca
zane de la Uzina de construcții și re
parații utilaje București, și Nicolae 
Hogea, matrițer-sculer la întreprin
derea ..Electromagnetica". Citeva 
minute mai tirziu. m cadrul adunării

electorale, amindoi erau propuși, din 
partea Consiliului sectorului 6 al 
Frontului Unității Socialiste, să can
dideze pentru alegerile de deputați 
de la 20 noiembrie.

Moment de primă însemnătate în

La adunarea alegătorilor din circumscripția electorală nr. 40, sectorul 6, din Capitală Foto: S. Cristian

viața civică a cartierului, adunarea 
electorală a prilejuit o cuprinzătoa
re dezbatere, in spiritul unei profun
de conlucrări democratice, asupra 
calităților morale si politice, a res
ponsabilităților deputatului in consi
liul popular al sectorului, ca expo
nent al voinței alegătorilor săi, ca 
militant activ pentru înfăptuirea ce
rințelor lor. Alegătorii au ascultat cu 
viu interes cuvintele calde rostite de 
tovarășii lor de muncă — cazangiul 
Gheorghe Fieraru și maistrul Nico
lae Dincă, de la Uzina de construcții 
și reparații de utilaje, maistrul Ila- 
rion Negroiu și muncitorul Aurel 
Chiriță de la „Electromagnetica". A- 
precierile lor. întemeiate pe fapte, 
constituindu-se in tot atitea argumen
te care-i recomandă pe cei doi. deo
potrivă, ca buni muncitori, buni gos
podari. dar mai ales ca oameni 
inimoși, plini de inițiativă, oameni 
care știu să se apropie de oameni și 
să conlucreze impreună cu ei pentru 
bunul mers al treburilor obștești. De- 
semnîndu-i candidați pentru alege
rile de deputați de la 20 noiembrie — 
așa cum subliniau, in cuvîntul lor, 
Petrache Chiran, președintele comite
tului de cetățeni, si pensionarul Gri- 
gore Borcea — locuitorii circumscrip
ției electorale nr. 40 și-au exprimat
(Continuare in pag. a Il-a)

Temperaturi de mii dc 
grade. Electrozi dirijați cu 
o manetă, de la un tablou 
de comandă. ■Jerbe de focuri 
bengale care umplu spațiul 
halei la intervale de timp 
egale... Iată o imagine des
criptivă de muncă de la 
Combinatul metalurgic Tul
cea. Tovarășul Dumitru 
Pușcașu. secretarul unei or
ganizații de partid de la 
secția feroaliaje, tine să 
adauge : „E o muncă de o 
frumusețe aspră, bărbăteas
că. Dar mai ales, o frumu
șele tinără". Mi-am amin
tit că aproape aceeași idee 
o conturase si șeful secției, 
ing. Radu Sturzu : „Cel 
mai frumos adevăr despre 
metal 11 afli de la cei care il 
fac. Tulcea este prima va
tră românească unde se 
produc feroaliaje. Proce
sul tehnologic modern este 
condus mai ales de. tineri". 
Căutăm faptele care să 
ofere cuvenita acoperire 
acestor afirmații. Și aflăm : 
din colectivul secției amin
tite. peste trei sferturi sint 
oameni care nu au împlinit 
virsta de 30 de ani. Mai 
bine de 60 ia sută dintre 
aceștia sint utecisti. în iu
lie ’76 tinerii de aici au 
produs alături de harnicul 
colectiv, prima sariă. în iu
lie ’77 s-a raportat realiza
rea angajamentului anual. 
A urmat apoi angajamen
tul ferm al colectivului din

care fac parte si tinerii, po
trivit căruia. în cinstea 
Conferinței Naționale a 
partidului urmează să se

35 de ani — îți vorbește 
despre tinerele, despre me
tal. Fiecare „bătrin" înfăți
șează in cuvinte de laudă

Tinerețea 
își trece 

examenul 
maturității 
însemnări dintr-un combinat 

tulcean unde „bătrînii“ vorbesc 
cu prețuire despre faptele 

de muncă ale tinerilor

producă suplimentar 1000 
tone feroaliaje.

Fiecare „bătrîn" al sec
ției — ceea ce înseamnă 
oameni in jurul virstei de

spiritul de abnegație în 
muncă al tinerilor, hotă- 
rirea lor de a învinge greu
tățile ivite, de a nune umă
rul acolo unde este mai

greu, unde energia si entu
ziasmul lor sint așteptate, 
utile.

„La începuturile activi
tății. isi amintește maistrul 
otelar Iriciuc Severin, mem
bru al Consiliului national 
al oamenilor muncii, s-a 
produs un necaz la un cup
tor. Era necesară interven
ția rapidă si calificată. 
Multi dintre noi nu mai 
făcusem niciodată asa ceva. 
Asta insă nu însemna că 
trebuia să stăm cu brațele 
încrucișate, să așteptăm să 
vină alții să ne pună ordi
ne in casă. Am acționat si 
pot spune că si în acel mo
ment tinerii s-au dovedit 
la inăltime. în condițiile 
unor temperaturi foarte ri
dicate am Înlocuit zona 
afectată. Operația a durat 
doar jumătate din timpul 
care, in mod normal, era 
necesar. Asa s-au petrecut 
lucrurile si la intervenția 
la cuptorul 5. Trebuia lu
crat rapid. Tineri si virst- 
nici au muncit cot la cot. 
neîntrerupt si. iată, terme
nul de punere în funcțiune 
a fost scurtat cu 5 zile. în 
astfel de împrejurări. ca 
de altfel si in munca de zi 
cu zi. tinerii arată ce not, 
se călesc pentru muncă si

E. MIHAILESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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La înălțime»
Pentru a veni in ajutorul tu

riștilor care escaladează crestele 
munților si a-i proteja împotri
va furtunilor și zăpezilor, prin 
grija organelor județene Brasov 
au fost construite o serie de 
adăposturi si refugii alpine. Ele 
sint amplasate pe crestele mun
ților Făgăraș si masivelor Pia
tra Craiului si Bucegi. Ultimele 
două : unul in „căldarea" glacia
ră a văii Viștea de Jos, la o 
altitudine de 2 286 metri, iar al 
doilea pe virful „Scara" din 
Bucegi, la 2 421 de metri. Adă
posturile sint construite din 
metal și materiale plastice, ar
mate cu fibre de sticlă, cu ele
mente colorate si reflectorizante. 
Transportul și amplasarea lor 
au cerut multe eforturi si multă 
măiestrie din partea elicopterlș- 
tilor Savu Turea si Gheorghe 
Pavelescu, ca și a celor care 
le-au montat, pe crestele mun
ților — membrii formației 
Salvamont din Brasov, ai clubu
lui Dinamo Brasov, precum 
studenti din centrele 
tare Brasov, Sibiu, 
Cluj-Napoca si Iași, 
s-au dovedit la înălțime !

Si 
universi- 

Timișoara. 
Cu toții

I
I

Bucuria 
luminii

I din
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De ani de zile, o femeie 
comuna Sarasău, județul Mara
mureș, pe nume Floare Costin, 
rămăsese fără vedere. împreu
nă cu soțul sau cu unul și altul 
dintre copii, s-a dus pe la multi 
medici din diferite localități, 
dar toate încercările au rămas 
fără nici un rezultat. Ceea ce 
n-au reușit medici din alte ju
dețe, au izbutit maramureșenii. 
Mai exact, cei de la spitalul din 
Sighetu Marmației. Cu multă 
pricepere profesională, dăruire 
și îndrăzneală, medicul Zoe 
Dunca a efectuat o foarte difi
cilă intervenție chirurgicală. 
Acum, bătrîna Floare, după ani 
și ani de întuneric, se bucură de 
lumina binefăcătoare a ochilor.
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Reproducem dintr-un 
verbal întocmit de un 
al miliției : „Șoferul 
Matyas de pe un autobuz pen
tru transportul in comun 
municipiul 
volan sub 
alcoolice", 
ricolul pe 
volanul unui ........ ........
călători, conducătorul auto ă fost 
poftit să coboare si i s-a reținut 
permisul de conducere. Ceea ce 
a surprins cel mai mult atit pe 
milițieni, cit si pe călători a 
fost faptul că, potrivit actelor 
mașinii, respectivul șofer abia 
ieșise din garaj si plecase in 
cursă. Foaia de parcurs era sem
nată de revizorul tehnic de 
serviciu Vasile Bartha. Întrebat 
de ce i-a permis plecarea in 
cursă in starea in care se afla, 
revizorul a. răspuns mirat : 
„Care stare ? Din punct de ve
dere tehnic, autobuzul era in 
perfectă stare de funcționare. 
In ce-l privește pe șofer, 
unul, nu l-am... mirosit".

din 
Turda a fost găsit la 
influenta băuturilor 
Tinind seama de pe- 
care-l reprezintă la 

autobuz plin de

eu,
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I S-a lăsat I
I cu... muzică I
I
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Intr-un articol publicat recent 
In ziarul nostru semnalam pre
zenta pe strada Covaci din Ca
pitală a unor bișnițari cărora le 
dădea mina să vină la..... lucru"
cu taximetrele. Nu știm cu ce 
o fi venit de-acasă NicuJina 
Șuteu de pe strada Flăminda, 
sectorul 7, dar precis se știe că 
pe aceeași stradă Covaci făcea 
și ea bișnitărie. Cînd a fost 
surprinsă de organele de mili
ție. oferea spre vînzare. la preț 
de spoculă. un casetofon și un 
ceas de mină. Se zice că, văzin- 
du-se atît de repede depistată, 
i-a stat... ceasul, nu alta. Și s-a 
lăsat și cu... muzică. Mai exact: 
amendată și cu marfa con
fiscată.
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Cine
o cunoaște...»

Secretarul primăriei Stroiești, 
județul Suceava, Vichentie 
Trușcan, ne scrie : „Intrucit 
cititorii rubricii Faptul divers 
au contribuit de multe ori la 
întregirea familiilor, prin găsi
rea unor părinți și copii plecați 
de acasă fără adresă, fie-ne 
permis să vă aducem si noi la 
cunoștință o rugăminte. De peste 
un an de zile trei copii din co
muna noastră (copii in virstă 
de 5. 8 si 12 ani) au fost pără
siți de mama lor, Viorica Făr- 
tăiș, plecată pe undeva, prin 
București. Tatăl copiilor, om 
așezat, la locul lui, lucrează pe 
un șantier din Suceava, pleacă 
in zori și se întoarce seara, iar 
copiii sint lăsați in seama buni
cii. bătrină și bolnavă, intrucit 
răspund si de colectivul de 
sprijin al autorității tutelare și 
asistentă socială, le-am promis 
celor trei copii — Iliută, Ionel 
și Sandei (unul mai frumușel 
decit altul, că ti se rupe inima 
cînd ii vezi părăsiți) că am să 
scriu și la ziar, că poate o să 
citească și mama lor sau cei 
care o cunosc și ii vor îndruma 
pașii spre casă".
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I IRubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților . 
„Scînteii" ?

EXIGENTA, CONȘTIINCIOZITATEA, AWINEA ENEMA1

Prin rezultatele obținute in înde
plinirea sarcinilor ce-i revin în . ac
tualul cincinal, a Planului si anga
jamentelor asumate în 1977. colectivul 
întreprinderii ..Metrom" s-a situat 
constant in rîndul colectivelor cu 
activitate rodnică din municipiul 
Brasov. Afirmația este susținută de 
însuși bilanțul cu care acest presti
gios colectiv de muncă a încheiat 
activitatea pe primele trei trimestre : 
depășirea planului, producției globa
le si marfă cu 40 si. respectiv. 28 
milioane, depășirea sarcinii de creș
tere a productivității muncii cu a- 
proane 14 000 lei ne fiecare 
al colectivului. încadrarea 
tuielile planificate la 1000 
ductie-marfă etc.

— Firesc, aceste realizări 
nea secretarul comitetului de partid 
din întreprindere. Gheorghe Brinzoi 
— constituie pentru noi o reală sa
tisfacție. Comuniștii de la ..Metrom" 
știu ce înseamnă mindria. dar și auto- 
multumirea. Cu totii sintem însă 
constienti de faptul că. asa cum a 
subliniat recent secretarul general al 
partidului — care parcă se referea 
direct la noi — nrintr-o mai bună 
organizare am putea obține rezultate 
superioare, fără perturbări, fără 
muncă în salturi.

Lucrările plenarei comitetului de 
partid cu activul de la ..Metrom" 
s-au desfășurat într-un spirit de 
inaltă responsabilitate si combativi
tate. de exigentă. în cadrul dezbate
rilor a fost supus unei profunde si 
multilaterale analize modul in care 
comuniștii acestei puternice organi
zații acționează pentru aplicarea ho
tărârilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. a orientărilor si sarcinilor 
concrete trasate de secretarul gene
ral al partidului la recentele con
sfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
precum si in diferite alte împreju
rări. Analiza festivistă. spiritul de 
automultumire n-au avut nici un fel 
de acces — se poate spune — in fru
mosul club al întreprinderii, dat de 
curînd în folosință, unde s-a desfă
șurat plenara.

Concluzia principală desprinsă din 
dezbateri a fost aceea că rezultatele 
economice ne nouă luni nu exprimă 
posibilitățile reale existente, iar con
tribuția întreprinderii la îndeplinirea 
angajamentului asumat de județ de 
a realiza în acest an o producție su
plimentară de 1.5 miliarde lei ar fi 
putut fi mult mai substanțială dacă 
s-ar fi manifestat din partea colec
tivului. in primul rînd a comuniști
lor. mai multă preocupare pentru 
perfectionarea activității politice si 
economice, pentru eliminarea unor 
neajunsuri manifestate în folosirea 
capacităților de producție, forței de 
muncă si timpului de lucru. Nu-I 
greu de calculat cu cit au diminuat 
realizările întreprinderii cele 73 000 
ore absente nemotivate si învoiri, ca 
si cele 34 000 ore de stagnare a uti
lajelor înregistrate de la începutul 
anului.

— Putem fi oare satisfăcuti că ..în 
general" ne-am realizat sarcinile de 
plan oe trei trimestre ? — întreba

membru 
în chei
le! pro-

snu-

Stefan Florea. secretarul organizației 
de bază nr. 3. In realitate rezulta
tele ne-au fost diminuate de faptul 
că prin nefolosirea din plin a uti- 
laielor si forței de muncă am irosit 
însemnate rezerve de creștere a pro
ducției si productivității muncii. Cau
za cauzelor ? Delăsarea și comoditatea 
unora, o scăzută responsabilitate la 
o parte din conducătorii locurilor de 
muncă. Vorbitorul a cerut comite
tului de partid si birourilor organi
zațiilor de bază să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru întărirea răs
punderii fiecărui membru al colecti
vului la locul lui de muncă, pentru 
îndeplinirea ireproșabilă, de către 
fiecare membru de partid a sarcini
lor încredințate.

ridicarea muncii de partid la nivelul 
exigentelor actuale.

— Să. recunoaștem — arăta Toa- 
der Pop. secretarul organizației de 
bază din secția laminare — că. privi
tă prin prisma exigentelor puse de 
secretarul general al partidului, 
munca ne care o desfășurăm prezin
tă unele carențe. Mă refer la faptul 
că nu în toate cazurile birourile or
ganizațiilor noastre de partid acțio
nează cu perseverentă si operativita
te în solutionarea problemelor cu 
care sîntem confruntați. în acest con
text. vorbitorul s-a referit si la felul 
cum este aplicat principiul muncii si 
conducerii colective.

Plenara a combătut tendința ma
nifestată la unele birouri ale orga-

Plenara comitetului de partid cu activul 
ia întreprinderea „Metrom“ din Brașov

Continuind aceeași idee, inginerul 
Nicu Enache. șeful secției trefilărie. 
a spus : „Din păcate, fată de ffeei 
membri de partid care nu-si îndepli
nesc întru totul îndatoririle profesio
nale si politice, unele cadre din con
ducerea secțiilor si din birourile or
ganizațiilor de partid manifestă o 
nepermisă îngăduință". Tocmai pen
tru o asemenea atitudine, plenara a 
criticat birourile organizațiilor de 
bază din secțiile 208 si 206 (secre
tari — tovarășii Ștefan Papp si. res
pectiv. Gh. Glăzar) unde lipsa spi
ritului gospodăresc a determinat iro
sirea unei importante cantități de 
metal.

Manifeștînd fermitate împotriva 
fenomenelor negative, a deficientelor 
din activitatea unor compartimente 
din uzină, plenara a criticat aspru 
— dar cu îndreptățire — lipsa de 
răspundere a unor comuniști care 
lucrează în compartimentul de pro
iectări pentru calitatea necoresoun- 
zătoare a muncii prestate. Aceasta 
s-a repercutat asupra neasigurării la 
timp si de calitate corespunzătoare 
a unor documentații tehnice destina
te asimilării unor produse si tehno
logii noi.

în același spirit de combativitate 
revoluționară, de dezvăluire curajoa
să a lipsurilor manifestate în activi
tatea comitetului si organizațiilor de 
partid, a unor cadre cu munci de 
răspundere au vorbit si Petre Mitro
fan. șeful secției etiraj, sudorul Ga- 
vrilă 
șeful 
șeful 
Misu

Pornind de la sarcinile trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului 
privind necesitatea creșterii continue 
a rolului conducător al partidului in 
toate sectoarele de activitate, plena
ra comitetului de partid de la ..Me
trom" a reliefat obligația comitetului 
de partid si a birourilor organiza
țiilor de bază de a acționa cu mai 
multă fermitate si eficacitate pentru

Pop. inginerii Gheorghe Avram, 
secției sculărie. Mircea Mescho. 
compartimentului proiectări, si 
Marinescu, director comercial.

nizatiilor de bază, de a reduce acest 
principiu al muncii de partid numai 
la adoptarea 
tionind însă 
sură pentru
Criticîndu-se faptul că sînt mulți 
comuniști cărora nu li s-au în
credințat sarcini concrete de partid, 
că și cei care 
cini nu sînt 
asupra modului cum le Îndeplinesc, 
mai multi vorbitori au arătat că 
exercitarea controlului de partid la 
„Metrom" nu are un caracter per
manent și Ia obieeL mai cu seamă în 
cazul hotărîrilor care se adoptă in 
adunările de partid. „Acest stil de 
muncă caracterizează si biroul orga
nizației noastre de bază — a spus 
inginerul Cornel Voinescu. șeful 
secției motor. Dacă controlul s-ar fi 
exercitat cu fermitate, la timp asu
pra conducerii administrative a sec
torului. el ar fi putut determina pre
venirea unor neajunsuri din activita
tea noastră".

Persistenta unor neajunsuri in ac
tivitatea economică Si politică — sla
ba ritmicitate. rebutul ridicat, utili
zarea heratională a mașinilor. încăl
carea disciplinei de partid de către 
unii comuniști (intre care au fost 
amintiți Cristian Mirons loan Bunoiu, 
Aurel Kortan, Gheorghe Coman si 
alții) — a fost pusă oe seama modu
lui nesatisfăcător în care sînt incă 
folosite critica si autocritica.

Dezbaterile din plenară au abordat 
si alte aspecte ale muncii de partid : 
modul în care comitetul de partid si 
organizațiile de bază se îngrijesc de 
continua întărire a rândurilor parti
dului. de grija deosebită care se cere 
manifestată fată de calitățile morai- 
polilice si profesionale ale celor care 
solicită primirea în rîndul comuniș
tilor. de necesitatea îmbunătățirii 
muncii de primire in partid a fe
meilor.

Desfășurarea unei munci oolitice 
eficiente de educare revoluționară a 
comuniștilor, a întregului colectiv a 
constituit un alt domeniu al muncii

unor hotărîri, ac- 
în insuficientă mă- 
înfăptuirea acestora.

au asemenea sar- 
controlati periodic

de partid asupra căruia s-a insistat 
în dezbateri.

— Soluționarea unor probleme teh
nice complexe, realizarea programu
lui de raționalizare si modernizare 
a fluxurilor de fabricație, asimilarea 
unor sortimente noi sint indisolubil 
legate de modul in care organizațiile 
de partid yor ști să organizeze oi 
să mobilizeze întregul colectiv de 
muncă — a spus ing. loan Iacobescu. 
directorul întreprinderii. Aceasta 
presupune desfășurarea unei munci 
politice vii. concrete, cu fiecare om 
în parte, mult mai multă atentie fată 
de sugestiile, propunerile si criticile 
ne care le formulează oamenii, o 
preocupare intensă pentru ridicarea 
nivelului lor politic si ideologie ; nu
mai cu oameni cu o conștiință revo
luționară. cu o pregătire temeinică, 
multilaterală vom putea. înfăptui 
marile sarcini ne care partidul ni 
le-a nus in fată.

Nivelul, ridicat de combativitate, 
responsabilitatea cu care au fost 
examinate aspectele economice si 
politice; ca si hotâririlc adoptate da 
către plenara comitetului de partid 
constituie cea mai bună garanție că 
membrii de partid de la „Metrom" 
vor întimpina Conferința Națională a 
partidului cu succese remarcabile.

Aceeași plenară a ales. în conti
nuare. dintre comuniștii care se dis
ting in mod deosebit prin abnegație 
si pasiune revoluționară, prin exem
plul personal in muncă și compor
tare. pe cei 10 delegați care vor re
prezenta organizația de partid de la 
„Metrom" la conferința extraordina
ră a organizației județene de partid 
Brașov.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii1
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Vedere din Bicaz — barajul lacului de acumulare

EXCURSII
Înfăptuiri uin

CONSACRATE CUNOAȘTERII MARILOR 
ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

Oficiile județene 
turism organizează 
verse excursii al căror 
program facilitează cu
noașterea monumente
lor istorice și de artă, 
a marilor realizări ale 
poporului nostru in o- 
pera de edificare a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Răspunzînd dorințe
lor exprimate de nu
meroși oameni ai 
muncii, în perioada 
premergătoare celei 
de-a XXX-a aniver
sări a proclamării Re
publicii, fiecare oficiu 
județean organizează 
excursii pe trasee tu
ristice speciale, inclu
siv circuitul turistic al 
Republicii Socialiste 
România. Sînt prevă
zute astfel de trasee pe 
Valea Prahovei, în 
Oltenia de sub munte. 
Maramureș și Țara 
Oașului, nordul Mol
dovei, la Porțile de 
Fier, în Munții Bana- 

■ tului, Munții Apuseni,

de 
di-

Țara Hațegului, Munții 
Retezat, pe Valea Ol
tului ș.a. La cererea 
solicitanților. fiecărui 
traseu i se pot aduce 
corecturi, fiind defini
tivat de comun acord 
cu organizatorii ex
cursiilor.

Un activ de ghizi 
competenți însoțește 
grupurile de excursio
niști oferindu-le expli
cații complete asupra 
zonelor străbătute, pre- 
zentindu-Ie locurile is
torice, monumentele 
de artă, ale naturii și, 
deopotrivă, realizările 
obținute de oamenii 
muncii în anii socia
lismului. Transportul 
spre zonele turistice 
solicitate se efectuează 
cu autocare conforta
bile, moderne. Servi
ciile de masă și cazare 
sint asigurate în res
taurante și hoteluri de 
categoria pe care și-o 
doresc grupurile de tu
riști.

După cum se știe.

pînă la 24 octombrie, 
capitala țării noastre 
găzduiește in Comple
xul expozițional din 
Piața Șcînteii Expozi
ția tehnică internațio
nală „TEHNOEXPO", 
a doua ediție a Tirgu- 
lui international de bu
nuri de consum — 
TIBCO și primul Sa
lon internațional al 
chimiei. Oficiile jude
țene de turism din în
treaga țară organizea
ză excursii pentru vi
zitarea acestora. în 
funcție de preferințe, 
deplasările au loc cu 
trenul sau autocarul, 
iar serviciile de cazare 
și masă se asigură 
in locuri convenabile. 
Specialiștii, lucrătorii 
din întreprinderi și in
stituții (avînd in vede
re tematica celor trei 
expoziții) au prioritate 
la înscrierile care se 
fac la filialele și agen
țiile oficiilor județene 
de turism din întreaga 
țară.

Cei mai buni, dintre cei mai buni
(Urmare din pag. I)
încrederea că au făcut un lucru bun, 
că dialogurile care vor urma cu cei 
doi candidați vor fi de natură să cla
rifică problemele gospodărești ale 
cartierului, care să-și găsească cea 
mai bună rezolvare. (Dumitru Tircob).

și în- 
Astfel,

Pentru turiștii 
aflați în stațiuni 
balneoclimatice

(S «<■«»-"

Zestrea edilitară a municipiului Suceava s-a îmbogățit cu un nou hotel, 
„Bucovina"

Pentru turiștii aflați în stați
unile balneoclimaterice se orga
nizează diferite excursii de . o zi 
peste hotare.

Astfel, cei aflați In stațiunile 
Sinaia. Bușteni. Timiș. Cheia, 
Slănic Prahova, 
vizita localitatea 
BulgariaJ

La excursiile 
Debrețin, Szeghed 
pesta pot participa cei ce se află 
în stațiunile Felix, 1 
BuZiaș.

Turiștilor aflați pentru 
ment în stațiunile Eforie 
Neptun și Mangalia li se 
posibilitatea de a vizita orașul 
Varna de pe litoralul bulgăresc 
al Mării Negre.

înscrierile se fac pe baza 
buletinului de identițate (pentru 
copii certificatul de naștere), la 
toate agențiile și filialele oficii
lor județene de turism sau 
ale O.N.T. Litoral din stațiunile 
respective. In prețul excursiei 
sînt cuprinse servicii de trans
port cu autocarul, masă, ghid, 
bani de buzunar, asigurindu-se 
vizitarea principalelor obiective 
turistice. Turiștii pot beneficia, 
suplimentar, și de o adeverință 
pentru schimb valutar in limita 
sumei de 250 lei.

Pucioasa pot 
Russe din R.P.

organizate la 
sau Buda-

Mai,

trata- 
Nord. 
oferă

AlțjeȘ municipiul Pitești,
orașele Cîmpulung, Curtea de Argeș, 
Topoloveni și Costești, ca și în cele 
94 de comune ale județului au fost 
delimitate 1 899 circumscripții elec
torale. Pină ieri (18 octombrie), con
siliile locale ale Frontului Unității 
Socialiste au depus candidaturi de 
deputați pentru consiliile populare in 
16 circumscripții electorale munici
pale. 20 orășenești si 197 comunale. 
La adunarea electorală din circum
scripția nr.’ 5 din Cîmpulung a fost 
prezentată candidatura noului pri
mar al orașului, Nicolae Bivol, pină 
nu de mult muncitor fruntaș la în
treprinderea mecanică Muscel, cu
noscut de oameni ca un comunist 
devotat, gospodar energic și price
put. în cuvîntul lor, alegătorii Ion 
Păceșilă, secretar, al comitetului oră-, 

;; șenesc al P.C.R;, Gheorghe Ștefan es
eu. muncitor, și Maria Stăhciu, cas- 

Xhică, au făcut, numeroase ’propuneri 
â* pentru mai buna gospodărire a cir- , 

cumscripției, a orașului în general. 
Ele vizează modernizarea străzilor, 
îmbunătățirea alimentării cu apă po
tabilă, amplasarea unor noi unități 
comerciale și dezvoltarea celor pres
tatoare de servicii. în același timp, 
vorbitorii s-au angajat să acorde tot 
sprijinul deputatului care va fi ales 
la 20 noiembrie, pentru traducerea 
in viață a obiectivelor edilltar-gos- 
podărești cuprinse in programul de 
lucru al consiliului popular, pentru 
dezvoltarea 
șului.

Primele 
candidaturi 
na Priboieni. Aici, din partea Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripțiile electorale 18 și 19 au fost 
propuși drept candidați cooperatorii 
Constantin Cloșcan și Gheorghe Ior- 
ga și, respectiv, Niculina Dițu și E- 
lena Mincu, nemembri de partid, dar 
model de hărnicie, comportament in 
societate și familie, de buni gospo
dari. în fața sutelor de participant 
la adunări, candidații s-au angajat 
ca, împreună cu locuitorii, să treacă 
chiar din aceste zile la realizarea 
prin muncă patriotică a celor două 
obiective de interes social, aflate în 
construcție în comună : internatul 
liceului și magazinul universal. Fap
tele probează că in județul Argeș 
campania electorală a început și se 
desfășoară sub semnul unor inițiati-

ve și acțiuni de gospodărire 
frumusețare a localităților, 
duminică. în Pitești. la chemarea 
consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste s-au prezentat la 
muncă patriotică peste 5 000 de ce
tățeni din toate cartierele orașului, 
căr<>. au săroat gropi si plantat mii de 
pomi, au efectuat lucrări de salubri
zare a străzilor și de reparare a imo
bilelor. (Gheorghe Cîrstea).

BlCȘOV ^er*’ ’n municiPiuT Bra
șov, în orașele și comunele din județ 
au continuat adunările electorale in 
care au fost depuse de către consi
liile locale ale Frontului Unității So
cialiste candidaturile de deputați 
pentru alegerile de la 20 noiembrie. 
Adunările desfășurate pînă acum au 
reliefat două aspecte semnificative. 
Primul se referă la faptul că au fost 
propuși drept candidați de deputați în 
consiliul popular municipal cei mai 
buni și inimoși membri ai unor co
lective de muncă, membri si nemem
bri de partid, oameni de cele mai 
diferite profesiuni, cu un profil po
litic și moral ireproșabil, cu o temei
nică pregătire profesională. Sint oa
meni care, prin realizările lor la lo- 

«icul de muncă, pi' '

economico-socială a ora-

adunări de depuneri de 
au avut loc și în comu-

•cui de muncă, prin atitudinea față de 
problemele majore care frămîrită ob- 
ștețț^prin inițiativa și spiritul lor gos
podăresc arătate în rezolvarea unor 
probleme de larg interes, se bucură 
de stima tovarășilor de muncă, a ce
tățenilor din circumscripțiile și car
tierele respective. Asemenea trăsături 
ii caracterizează și pe Dorel Gheor
ghe Sima, reglor la întreprinderea 
„Tractorul", ca și pe celălalt candi
dat pentru circumscripția electorală 
hr. 33, Constantin Codrea, de profe
sie tehnician, pe Elena Oltean, aju
tor de maistru și președinte al comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea „Republica", pe medicul Geor- 
getă Malena, director adjunct la di
recția sanitară județeană, ca și pe in
ginerii Andrei Szeke și Tiberiu Lon- 
gauer etc. Alături de membri ai Parti
dului Comunist Român, în alegerile 
de la 20 noiembrie candidează și ne
membri de partid — membri ai sin
dicatelor. ai altor organizații de masă 
și obștești, pensionari, gospodine. 
Așa. de pildă, în circumscripția nr. 
25 din Făgăraș au fost propuse can
didate Rodica Socea. asistentă pedia
tră la spitalul din localitate, și An
gela Curchil, asistentă — farmacie, 
care nu sînt membre de partid, 
care sint apreciate de cetățenii 
circumscripție pentru activitatea 
obștească, pentru solicitudinea 
competența lor profesională.

AI doilea aspect se referă la faptul 
că adunările pentru desemnarea can- 
didaților constituie adevărate sfaturi 
obștești, rodnice dialoguri de lucru.

dar 
din 
lor 
și

în cadrul cărora s-au dezbătut pro
blemele gospodărești-edilitare din 

. circumscripțiile respective, s-au făcut 
schimburi de opinii și propuneri pri
vind acțiunile pe care cetățenii, îm
preună cu viitorii deputați, vor tre
bui să le inițieze in vederea realizării 
unor noi obiective economice, edili- 
tar-gospodărești și social-culturale.

Pină marți. în județul Brașov 
s-au depus candidaturi in 207 cir
cumscripții. Numărul candidaților — 
375. Au participat la aceste adunări 
peste 18 000 de alegători, dintre care 
aproape 700 au luat cuvintul (Nicolae 
Mocanu).

GaSdți Sunarea din circum
scripția electorală nr. 1 din comuna 
Smîrdan, județul Galați, din partea 
Frontului Unității Socialiste au fost 
propuse candidate pentru alegerile de 
la 20 noiembrie cooperatoarea Mar
gareta Vidiveschi și șefa de fermă 
Maria Pană, amindouă fruntașe in 
muncă la cooperativa agricolă. Luind 
cuvintul pentru susținerea celor două 
candidaturi, Ținea Ghenea, șefă de 
echipă, a subliniat rolul important 
care revine femeilor din comună în 
desfășurarea la timp și de bună cali
tate a lucrărilor agricole, avind in 
vedere faptul că majoritatea bărbați
lor lucrează la Combinatul siderurgic, 
situat în apropiere. „în același timp 
— spunea ea — am dori ca bărbații 
să ne ajute mai mult decît pînă a- 
cum, în timpul lor liber, mai ales în 
campaniile de vară și toamnă, pen
tru strîngerea cit mai grabnică a re
coltei". Alți vorbitori au propus ex
tinderea suprafeței de vie cu încă 
cinci hectare, amenajată in terase. 
Altfel spus, introducerea în circuitul 
agricol a noi terenuri care acum nu 
sint folosite, fiind situate pe dealuri 
erodate. „Nu s-ar putea spune că în 
comuna noastră n-a existat preocupa
re pentru aprovizionarea cu bunuri 
alimentare și de folosință îndelunga
tă — spunea în cuvintul său alegăto
rul Teodor Nacu. La aceasta și-au 
adus contribuția și deputății noștri, 
receptivi la propunerile făcute de 
cetățeni. Cu toate acestea, aprovizio
narea cu o serie de materiale de 
construcție încă nu a fost soluționată 
cum trebuie, oamenii fiind nevoiți să 
bată drumul pe la oraș, să piardă 
timp prețios". La rîndul său, Ilie Co
man, muncitor la Combinatul side
rurgic Galați, a făcut o propunere 
care a întrunit adeziunea unanimă a 
celor prezenți la adunare : in viitoa
rea legislatură să se construiască în 
comună un nou cămin cultural. „Sîn
tem foarte mulți muncitori navetiști 
în comună. Dacă hotărîm să facem 
căminul, apoi vom participa și noi, 
în timpul liber, la ridicarea lui". (Dan 
Plăeșu).

------------------------- ,—

Cu răspundere 
pentru avutul 

societății
Sînt multi cei care 

scriu ziarului, solici- 
tînd ajutor. atunci 
ci.nd întâmpină greutăți 
din partea unor lucră
tori de la unele între
prinderi șj instituții 
care nu-și fac datoria. 
Dar sint si mai multi 
cititorii și corespon
denții voluntari ai 
ziarului nostru care 
scriu din dorința de a 
face o sugestie, o pro
punere in scopul de a 
îndrepta o stare de lu
cruri necorespunzătoa
re, de a critica pe acei 
ce nu manifestă maxi
mum de grijă față de 
bunul obștesc. Asa a 
procedat și un cititor 
din Brăila, care arăta 
într-o scrisoare că in 
urmă cu 3 ani s-a exe
cutat o lucrare pentru 
șantierul naval — o 
rețea de canalizare cu 
presiune. S-au făcut 
săpături, s-au îngropat 
conductele pînă la 
linia ferată din spatele 
combinatului P.A.L..

unde urma să se facă 
două cămine de vizi
tare șl șă se continue 
lucrarea pină la re
țeaua mare a orașului, 
însă totul a rămas 
baltă la linia ferată, 
unde nu S-a mai făcut 
nimic.

Răspunsul la această 
sesizare este semnat 
de constructor — 
Trustul de construcții 
industriale Constanta, 
grup șantiere Brăila — 
ing. Ionel Mocanu. 
director și beneficiar 
— Șantierul naval 
Brăila. ing. Comsa 
Traian, director. Ni se 
arată că lucrarea s-a 
încheiat si predat be
neficiarului. iar un 
exemplar din procesul 
verbal. întocmit cu a- 
ceastă ocazie, va fi tri
mis și redacției.

„Mulțumim, totodată, 
redacției ziarului
„Scînteia" și corespon
dentului său — men
ționează răspunsul — 
pentru interesul ce 
l-au arătat în rezol
varea situației sesi
zate și vă asigurăm că 
vom depune toate e- 
forturile pentru folosi
rea rațională a fiecă

rui leu investit din 
fondurile statului".

Zilele trecute, la re
dacție ne-a sosit și 
procesul verbal amin
tit, semnat de cei doi 
directori.

Controlul legitim 
...fără legiti

mație ?
Cititorul nostru T. 

Morcov din satul IIo- 
moriciu, comuna Iz
voarele — Prahova a 
fost multă vreme res
ponsabilul unei echipe 
de control al oameni
lor muncii. Dar. după 
cum nc-a informat el 
printr-o scrisoare, va
labilitatea legitimației 
lui a expirat din 
noiembrie 1976, după 
care. în mod normal, 
nu a mai avut nici un 
drept să efectueze con
trol. „Știu că intre 
timp a avut loc un 
congres care a anali
zat activitatea echipe
lor de control obștesc 
— preciza el în scri
soare — că a fost găsit 
util și chiar și mai ne
cesar. in condiții îm

bunătățite. controlul 
efectuat de oamenii 
muncii pe această 
cale, dar la noi nu s-a 
mai întreprins nimic. 
Autoritățile locale nu 
au luat măsuri pentni 
alegerea, realegerea si 
reînnoirea împuterni
cirilor prin legitimație 
și tichet a echipelor ; 
drept urmare, practic, 
nici pe teren nu se 
mai efectuează nici un 
oontrol".

Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. ne-a 
răspuns că. „cercetind 
cele sesizate de tov. 
Morcov, a rezultat că 
în bună parte ele sint 
juste. Trei din cele 7 
unităti de oontrol al 
oamenilor muncii din 
comună âu desfășurat 
o activitate mai redu
să în ultimul timp. A- 
ceasta se da tores te si 
consiliului comunal al 
F.U.S. care, deși a

primit indicații preci
se din partea Consiliu
lui județean al F.U.S.. 
a așteptat republicarea 
Legii nr. 6 pentru acor
darea de noi legitima
ții. (Si. am adăuga noi, 
aceasta se datoreste si 
lipsei de îndrumare si 
control din partea fo
rurilor județene care 
aveau sarcini si indi
cații precise în acest 
sens).

Fată de situația e- 
xistentă. se subliniază 
în încheierea răspun
sului. s-au stabilit ur
mătoarele măsuri : tu
turor formațiilor de 
control al oamenilor 
muncii li s-au dat le
gitimații provizorii si 
s-au reorganizat două 
din ele : s-a procedat 
la un schimb de expe
riență intre formații și 
au fost instruite, pu- 
nindu-se accentul Pe 
metodologia de lucru

si sarcinile care le 
revin.

Răspunsul 
a sosit, 

clarificarea — nu
Vreau să vă relatez 

Un faot care se repe
tă de mai multă vre
me aici, la noi. la Bu- 
zias. ne scria cititorul 
nostru Constantin O- 
proiu. In esență, era 
vorba despre greutăți
le ne care le întimpi- 
nă unii cetățeni la pre
schimbarea buteliilor 
de aragaz ; autorul re
lata că a mers pînă la 
Lugoj, la un depozit, 
să-și procure o bute
lie plină, dar n-a gă
sit înțelegere, în timp 
ce alții, prin diverse 
„cunoștințe și atenții", 
reușeau.

Scrisoarea a fost tri

misă spre soluționare 
întreprinderii pentru 
livrarea produselor pe
troliere „PECO". Ti
misoara.

Verificînd cele sesi
zate se constată că nu 
întotdeauna în orașul 
Buzias si satele apro
piate sînt satisfăcute 
cerințele consumatori
lor de aragaz de către 
depozitul din munici
piul Lugoj, de care a- 
partine si orașul Bu
zias — se arată în răs
punsul trimis redac
ției. Pentru o aprovi
zionare corespunză
toare si a locuitorilor 
din Buzias. au fost 
luate măsuri de re
partizare a unei cote 
lunare de butelii de 
la depozitul Lugoj. Nu 
am precizat cit anu
me. deoarece această 
cotă oscilează de la o 
lună la alta. în func
ție de posibilitățile de 
îmbuteliere.

Se mai reclamă că 
s-a deplasat la Lugoj, 
la depozit. pentru a 
preschimba butelia, 
însă nu i-a fost pre
schimbată si ne bună 
dreptate. deoarece, 
conform decretului nr.

377/1971, art. 1 nu se 
admite sub nici o for
mă vinzarea din de
pozit către populație a 
produselor, decit nrin 
unitățile de comercia
lizare destinate si a- 
menaiate în acest 
scop.

în legătură cu acest 
aspect, reamintim sem
natarilor răspunsului 
că autorul sesizării, oe 
care, probabil, au ci
tit-o. redacția trimi- 
tînd-o. asa cum am 
mai spus. în original, 
scria negru oe alb : 
....cînd a venit mași
na au început să ne 
arate «circulara», care 
le interzice să distri
buie butelii din depo
zit. Cu toate acestea, 
timp de încă 4 ore. cit 
am mai stat la poarta 
depozitului, unor per
soane cu unele ..cunoș
tințe" (probabil sus- 
puse) li s-au dat bu
telii Prin diferite pro
cedee (ieșea un mun
citor afară si se întîl- 
nea cu cetățeanul res
pectiv. îi lua butelia 
si anoi îi aducea alta 
plină. dună cîtva 
timp...). Cred că nu e 
just ceea ce se petrece

la acest depozit, unde 
toți îti suflă în față 
fum de „Kent" și prin 
atitudinea lor dau o- 
cazia ca cetățenii să 
recurgă la metode ne
demne pentru procu
rarea buteliilor". Or. 
despre aceasta in răs
puns nu se face nici 
o Precizare, nu se ia 
nici o atitudine. Sc 
subliniază insă, ne 
bună dreptate, că este 
un decret care inter
zice vinzarea de Pro
duse din depozit. Dar 
această hotărâre nu 
este valabilă pentru 
toată lumea ? Iată o 
întrebare la care con
ducerea ..PECO" Ti
misoara trebuie să dea 
răspuns.

în încheierea răs
punsului se arată că 
în municipiul Timi
șoara se află în con
strucție o nouă statie 
de îmbuteliat, care nu 
peste mult timn va 
intra în funcțiune, cu 
o capacitate mult mai 
mare decît cea exis
tentă. si care va reuși 
să satisfacă cerințele 
consumatorilor.
Neculai ROȘCA



SCINTEIA — miercuri 19 octombrie 1977 PAGINA 3

SE APROPIE SFÎRȘITUL ANULUI, 
VINE SCADENȚA INVESTIȚIILOR PE 1977

La ordinea zilei 

în toate întreprinderile: 

PERFECTAREA
PLATFORMA SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

Proiectanții și furnizorii de utilaje privesc filele calendarului?
I CONTRACTELOR

DACA NU, îl INVITĂM SĂ PRIVEASCĂ ACESTE FOTOGRAFII O experiență înaintată... așteaptă generalizarea ECONOMICE
anul 1977 a fost prevăzut uit volum important de lu
crări de constructii-montaj. hotăritoare pentru punerea 
in funcțiune la termen a fiecărui obiectiv in parte. Care 
este ritmul de muncă pe șantiere ? In ce măsură sint 
respectate graficele de lucrări 7

Pe platforma industrială a orașului Călan din județul 
Hunedoara se construiesc citeva importante obiective de 
investiții ale siderurgiei, care, incă in acest cincinal, ur
mează să realizeze însemnate cantităti de produse me
talurgice absolut necesare economiei naționale. Pentru

in..
Cauperul stă pentru că... așteaptă

„șuruburi"
Buruienile dintre fundații 

așteptarea plivitului ?

Montarea unor instalații importante, respeotiv. a unui 
CAUPER. și inceperea probelor tehnice sînt intirziate din. 
cauza a doi furnizori restautieri : întreprinderea meta
lurgică din Aiud (pentru grătare, instalații de sub gră
tare) și întreprinderea „23 August" din Capitală (pentru o 
serie de piese mărunte — ștuțuri și racorduri). Terme
nele din contracte, precum și cele ulterioare la care au 
promis livrarea au trecut și ele de mult dar, probabil, 
furnizorii amintiți așteaptă să li se fixeze... noi termene.

Au crescut buruienile mari peste fundațiile turnate incă 
de anul trecut. Proiectantul. IPROMET București, si-a re
tras proiectul initial si a întlrziat apoi mult cu noua 
soluție de realizare a halei ; ca urmare, construcțiile me
talice au fost comandate cu intirziere. Pină cind vor fi 
onorate promisiunile furnizorului —- întreprinderea de 
construcții metalice din Bocșa — de a livra, totuși, cit 
mai repede, construcțiile metalice, vor rămine ..in stoc" 
pe șantier, neputind fi montate, importante cantităti de 
utilaje tehnologice.

Ora 6.45. La toate punctele de lucru, echipele de constructori — care 
fac parte din șantiere si loturi ale întreprinderii de construcții siderurgice 
Hunedoara — și-au început munca. Nici o absență nemotivată. pretutindeni 
unde există front de lucru se dă zor. se muncește cu spor. Bunăoară, pen
tru a ciștiga timp și a face economie de forță de muncă, reprezentanții con
structorului au propus proiectantului să realizeze hala din imagine nu din 
beton monolit, ci prin glisare. Proiectul colrajului a fost elaborat chiar de 
constructor, iar beneficiarul. întreprinderea „Victoria" din Călan. a execu
tat confecțiile metalice necesare. Astfel, construcția se va ridica in numai 
15—18 zile ; in vechea soluție, 16—24 dulgheri ar fi trebuit să lucreze vreme 
de 8—9 luni, cu un. consum foarte mare de material lemnos. Asemenea re
zolvări ingenioase ale unor probleme de construcții au fost adoptate la 
ridicarea coșurilor 
pe alte șantiere ?

de fum si a altor obiective, l’e cind generalizarea lor si

Stîlpii halei în... așteptarea unui acoperiș: 
proiectul

„Am putea concentra un număr important de forțe pentru a finaliza 
construcția halei" — este concluzia la care au ajuns factorii de răspundere 
din cadrul I.C.S. Hunedoara. Dar ce folos, pentru că asemenea planuri de 
acțiune nu pot fi Duse in. practică : proiectantul nu s-a decis asupra unor 
detalii tehnologice si. Dină una alta, a dispus sistarea lucrărilor.

ÎN CONCLUZIE : Cele citeva imagini prezentate ca
racterizează, de fapt, mersul în ansamblu al activității 
pe șantierul din Călan. Pe de o parte, munca sirguin- 
cioasă. demnă de laudă a constructorilor care, în pofida 
dificultăților create de neasigurarea unor documentații, 
a unor construcții metalice, a anumitor utilaje, se stră
duiesc să lucreze mult și bine peste tot unde se poate. 
Adesea, pentru a contracara pierderile de timp, ce apar 
nu din vina lor, constructorii recurg Ia soluții inge
nioase. eficiente, la mecanizarea operațiilor cu volum 
mare de muncă fizică. De altfel. în nouă luni din acest 
an, la capitolul construcții-montaj, pe platformă, pre
vederile de plan au fost depășite cu peste 20 la sută.

în pofida acestor realizări ale constructorului, mersul 
lucrărilor pe șantier este anevoios, restantele se acu
mulează. Care sint cauzele ?

1. Tergiversarea de către titularul de investiții — 
Ministerul Industriei Metalurgice — a unei decizii 
definitive in legătură cu profilul tehnologic al unor 
obiective.

2. întîrzierea predării de către proiectant — IPRO
MET București — a unui volum important de docu
mentații de execuție. Din această cauză o serie de 
lucrări — esențiale pentru punerea în funcțiune a pri
melor obiective — nici nu au fost începute.

3. Din punctul de vedere al asigurării utilajelor si 
construcțiilor metalice. Intrenrinderea metalurgică din

Aiud — unitate aflată în subordinea Ministerului In
dustriei Metalurgice — nelivrind reperele stabilite, tine 
in loc montajul unor instalații importante. Cum 
timpul presează, conducerea ministerului amintit are 
obligația de a interveni direct pentru intrarea in nor
mal a livrărilor.

4. în acest an a existat o evidentă necorelare între 
programul de asigurare a utilajelor si planul de con- 
structii-montaj. Practic, sosirea celor mai multe uti
laje este prevăzută pentru ultimele zile ale anului si. 
in mod firesc, o parte din ele nu vor putea fi mon
tate in timp util. Din păcate, după cum ne-au relatat 
factorii de răspundere de la Centrala siderurgică Hu
nedoara, pentru anul 1978 se prefigurează repetarea 
neajunsului Ia care ne-ani referit.

Din motivele arătate mai sus ne pronunțăm pentru 
efectuarea neintirziată. la fața locului, a unei analize 
riguroase de către toți factorii de răspundere — titular 
de investiție, beneficiar, constructor, nroiectant. furni
zori de utilaje si construcții metalice — pentru lămu
rirea efectivă si solutionarea pină la capăt a tuturor 
problemelor, astfel incit să se asigure neintirziat re
virimentul așteptat pe șantierul siderurgiei de la Că
lan.

Corneliu CARIAN 
Sabin IONESCU

în cinci județe ale țării, ancheta „Scînteii* despre

SEMĂNATUL GRÎULUI
Activiști de partid și specialiști din cadrul organelor agri 

cole județene răspund la întrebările:
1. Ce suprafețe au mai rămas de semănat?
2. Cum explicați întîrzierile?
3. Ce măsuri de recuperare ați luat?
CONSTANTA

anul acesta 85 la sută din terenurile 
destinate griului au fost amplasate 
după porumb, ceea ce a dus la în- 
tirzierea semănatului, intrucit in 
unele zone ale județului culturile au 
ajuns tirziu la maturitate.

3. Pentru urgentarea lucrărilor, in 
toate cooperativele agricole a fost 
impulsionată recoltarea porumbului. 
S-a reușit astfel să fie eliberată a-

proape întreaga suprafață destinată 
culturii griului. In unitățile cu ră- 
niineri in urmă mijloacele mecanice 
de transport au fost înlocuite cu 
atelaje, dind posibilitate concentră
rii tractoarelor la arat și pregătirea 
terenurilor pentru însămînțat. După 
ritmul imprimat acestor lucrări, es
timăm ca semănatul culturilor 
toamnă iii județul Vîlcea să se în
cheie in maximum 2—3 zile.

de

Ioan Popescu, secretar al comitetu
lui județean de partid :

Ț. La data de 18 octombrie mai 
erau de însămînțat in total 8 700 hec
tare cu griu.

2. îniirzierea semănatului față de 
termenul stabilit de comandamentul 
central se datorește faptului că aceas
tă suprafață urmează a fi insămin- 
tată după soia, cultură care consti
tuie o bună premergătoare pentru 
griu. dar care a fost recoltată mai 
tirziu.3. Pentru a urgenta insămințarea 
ultimelor suprafețe, comandamentul 
județean a luat o serie de măsuri, 
dintre care cea mai importantă se 
referă la organizarea executării ară
turilor in două schimburi sau in 
schimburi prelungite. In acest scop 
sint folosiți 200 mecanici de între
ținere din atelierele S.M.A. care lu
crează pe combine după-amiaza, eli- 
berîndu-i pe mecanizatorii 
tuează arături noaptea, 
scop, de la întreprinderea 
de exploatare a lucrărilor 
nătățiri funciare și de la 
îmbunătățiri funciare au fost aduse 
în sprijinul unităților agricole 90 de 
tractoare și 20 de mecanizatori care 
lucrează la arat. în acest fel sperăm 
să încheiem semănatul griului pe 
toate suprafețele planificate pină pe 
data de 19—20 octombrie.

care efec- 
în același 
județeană 
de îmbu- 
oficiul de

damentul județean privind concen
trarea forțelor mecanice și manuale 
la recoltarea .și eliberarea operativă 
a terenurilor ce urmează a fi semă
nate cu griu. Apoi sint unități care 
au așteptat și așteaptă încă .sosirea 
îngrășămintelor fosfatice.

3. Pe baza sarcinilor stabilite de 
biroul comitetului județean de partid 
au fost concentrate forțe sporite Ia 
recoltarea și eliberarea terenurilor 
destinate griului, depănușarea știu- 
leților pe coceni pentru grăbirea coa
cerii porumbului, organizarea schim
burilor prelungite la arat, lucrare la 
care sint repartizate 70 la sută din 
tractoare. Totodată, Ia arături vor 
lucra in două schimburi 600 de trac
toare. în acest scop sint folosiți ca 
tractoriști 200 de mecanici din ate
lierele S.M.A., 250 de cooperatori
școlarizați ca mecanizatori, precum 
și 198 de mecanici din industrie, de
tașați în unitățile agricole. In vede
rea încheierii, in gel mai scurt timp 
a semănatului, graficele i‘ 
fost reactualizate, astfel 
ceastă săptfimînă să se 
mănatul griului pe toate 
prevăzute.

tăților rămase în urmă prin repar
tizarea unui număr sporit de meca
nizatori și specialiști din partea or
ganelor agricole județene, care să 
asigure desfășurarea recoltării, eli
berării și pregătirii terenului în flux 
continuu. Se urmărește ca. pe mă
sură ce unele unități încheie semă
natul, forțele mecanice să fie trans
ferate 
urmă.

la cooperativele rămase in

BRAȘOV
Mănoiu, directorul Direcției

GORJ

TIMIȘ
Ioan Gheorghiu, directorul Direc

ției agricole :
Ț, Din cele 152 100 hectare prevă

zute a se cultiva cu grîu, pină la 18 
octombrie au fost însămînțate 115 750 
hectare. Au mai rămas de semănat 
cu griu 21 290 hectare in C.A.P. și 
15 060 hectare în I.A.S.

2. în zona noastră porumbul, floa- 
rea-soarelui si soia au avut o pe
rioadă de vegetație mai lungă ca de 
obicei, fapt ce a determinat unele 
rămîneri in urmă la recoltarea și e- 
liberarea de resturile vegetale a su
prafețelor ce urmează să fie însă- 
mințate cu griu. Tot atit de adevă
rat este însă și faptul că in unele 
întreprinderi agricole de stat ca cele 
din Gătaia, Liebling și Cenei, in 
consiliile intercooperatiste Jamu 
Mare. Jebel. Buziaș. Bethauson. Bol- 
dur, Lugoj nu s-au aplicat cu fer
mitate măsurile stabilite de coman-

Val cri u 
agricole :

1. La

de lucru au 
incit in a- 
încheie se- 

: suprafețele

Olaru, directorul Direcției
griu au mai rămas de se

mănat 9 663 ha in cooperativele 
cole și 150 ha in întreprinderile 
cole de stat.

2. Una din cauzele obiective 
minerilor în urmă la semănatul 
lui o constituie faptul că amplasarea 
acestuia se face in proporție de peste 
60 la sută după porumb. Anul acesta 
însă, porumbul a ajuns mai tirziu la 
maturitate. întîrzierea semănatului 
intr-un șir de cooperative agricole 
se datorește și slabei organizări a 
muncii la recoltare, eliberarea tere
nului și pregătirea solului. Coopera
tivele agricole Peșteana, Urdari, Al
bert, Scoarța și altele nu au respec
tat indicația comandamentului jude
țean ca imediat după recoltarea po
rumbului cocenii să fie strinși și 
scoși imediat la marginea tarlalelor 
pentru a se crea front de lucru trac
toarelor.

3. Comandamentul județean a sta
bilit o serie de măsuri pentru a se 
realiza la semănatul griului un ritm 
cu cel puțin 50 la sută mai mare 
decît cel înregistrat în zilele prece
dente. Este vorba de sprijinirea uni-

agri- 
agri-
a ră-
griu-

loan 
agricole :

■j Mai avem de însămînțat 10 350 
hectare cu grîu. Celelalte culturi de 
toamnă — orz, orzoaică, masă verde 
— au fost semănate,

2. Sint mai multe cauze care au 
determinat întîrzierea semănatului. 
Principala se referă la faptul că su
prafețele destinate griului și ocupate 
cu porumb, cartofi și sfeclă de za
hăr nu au fost eliberate la timp. In 
unele unități agricole specialiștii nu 
au declanșai semănatul, deoarece au 
așteptat îngrășăminte]e chimice re
partizate. Din 3 000 de tone de su- 
perfosfat. cit trebuia să primim in 
septembrie, au sosit abia 600 tone. 
Și, in sfir.șit, la unele secții de me
canizare avem lipsă de tractoriști.

3, Pentru recuperarea răminerii în 
urmă la semănat lucrăm cu peste 
80 la sută din tractoare la arat, 
pregătit terenul și semănat. Ca ur
mare, de la 1 500 hectare pe zi, rit
mul la semănat a crescut la 1 800— 
1 900 hectare. S-au luat măsuri pen
tru redistribuirea mașinilor și trac
toarelor între unitățile agricole din 
același consiliu intercooperatist, de 
Ia acelea care au încheiat semănatul 
la cele rămase in urmă. De aseme
nea. am solicitat centralei de me
canizare să fim sprijiniți cu trac
toare din alte iudete. in special pen
tru grăbirea arăturilor.

VÎLCEA
Marin Bălan, directorul 

agricole :
Ț# La 18 octombrie, în 

vele agricole mai erau de 
circa 6 500 de hectare.

2. Pentru a nu se 
din ultimii 4—5 ani, 
ral, s-a cultivat grîu 
cea mai mare parte

Direcției

cooperati-
semănat

repeta situația 
cind, în gene- 
după griu pe 
din suprafață,

Din răspunsurile primite rezultă, în bună măsură, natura întîrzierii 
lucrărilor de însămințare a griului. Se dovedește că precumpănitoare 
sint cauzele subiective care țin de munca oamenilor, de organizarea 
activității, de participarea la lucru. S-a arătat că in uncie unități agri
cole nu s-a acționat in spiritul indicațiilor și sarcinilor stabilite de co
mandamentele județene. De această situație, pe lingă comandamentele 
locale și conducerile unităților agricole respective, sînt in egală măsură 
răspunzătoare și organele județene de partid și agricole, care nu au 
urmărit și nu au asigurat in toate cazurile ca măsurile stabilite să fie 
riguros înfăptuite. Trebuie acționat ferm in vederea recuperării rămî- 
nerilor in urmă la semănat, în toate cele cinci județe au fost luate 
măsuri judicioase, in funcție de condițiile specifice. Este imperios ne
cesar să se controleze, pas cu pas. în fiecare unitate agricolă modul in 
care acestea sint îndeplinite, astfel ca să existe garanția că insămin
țarea griului se va încheia in cel mai scurt timp și în cele mai bune 
condiții de calitate.

Aurel PAPADIUC
și corespondenții „Scînteii"

între problemele esențiale, specifice 
ultimului trimestru al anului, un loc 
principal îl deține asigurarea bazei 
materiale a producției in conformi
tate cu sarcinile concrete de plan, cu 
programele de fabricație, cu normele 
de consum. Din acest punct de vedere 
se cuvine relevat faptul că ministe
rele economice, centralele și Între
prinderile au cunoscut incă din vară 
sarcinile de plan pe anul 1978, ceea 
ce a creat premise favorabile în fie
care unitate economică pentru adop
tarea din timp a măsurilor interne 
de organizare a producției si a mun
cii. de punere la punct a dotării teh
nice. a tehnologiilor de lucru si pen
tru întocmirea 
de plan și 
aprobate — 
terii prime, 
combustibili

Care sînt .. 
ultimului trimestru al anului in pri
vința pregătirii aprovizionării tehrii- 
co-materiale ? In primul rind este 
vorba de grăbirea finalizării acțiunii 
de perfectare a contractelor econo
mice. Pentru aceasta punctăm suc
cint citeva sarcini de primă urgență 
ale acestei perioade :
• Mai există încă unii beneficiari 

care nu au depus 
unele materii pri
me și materiale 
— este vorba de 
detalierea pe sor
timente, tipodi- 
mensiuni, calități 
și cantităti a ne
cesităților de ma
terii prime și ma
teriale — la nive
lul cotelor prevă
zute în balanțele 
materiale aproba
te. în rindurile a- 
cestora se află 
beneficiari ai unor produse 
industriei chimice, construcției 
mașini. economiei forestiere 
materialelor de construcții. întru
cit timpul este înaintat, iar ase
menea ..amănunte tehnice" sint esen
țiale pentru contractare, este necesar 
ca neintirziat centralele si ministerele 
să acorde un ajutor nemijlocit între
prinderilor în clarificarea si solutio
narea grabnică a tuturor problemelor 
care condiționează definitivarea spe
cificațiilor.

• O cauză care a îngreunat emi
terea la termen a unor repartiții o 
constituie rămînerile în urină în pri
vința elaborării programelor de fa
bricație la produsele metalurgice. 
Este o situație negativă care, din pă
cate, se repetă semestru de semes
tru si căreia forurile do resort nu 
i-au găsit încă rezolvarea. Fără a in
tra in detalii, 
că. specialiștii 
cere in acest 
rul Industriei 
tionat cu 
fermitate, pentru elaborarea progra
melor de fabricație a metalului cu 
ajutorul tehnicii moderne de calcul, 
de natură să asigure reducerea 
timpului afectat acestor operațiuni.

• Este cunoscut faptul că, in 
scopul evitării unor transporturi în
crucișate. pe rute ineficiente, la pro
dusele de masă : ciment, materiale de 
construcții sta.. (care atrag cheltuieli 
suplimentare, imobilizarea unei părți 
din parcul de mijloace de transport 
si. cel mai important, consumuri 
nejustificate de combustibil sau ener
gie electrică) prin plan este prevă
zută obligativitatea optimizării trans
portului acestor mărlurî. Iată însă că 
si în domeniul elaborării calculelor si 
programelor de optimizare a trans
porturilor sint unele întîrzieri. ceea 
ce îngreunează emiterea repartițiilor.

• Definitivarea programelor de 
cooperare între întreprinderi, cen
trale, ministere si ne județe, care 
condiționează realizarea sarcinilor de 
plan la o serie de produse de bază, 
îndeosebi din construcțiile de ma
șini, din chimie, din industria ușoară, 
constituie, de asemenea, un aspect 
economic de maximă însemnătate la 
ordinea zilei. Nu este vorba numai 
de stabilirea relațiilor de cooperare 
interuzinale. ci mai ales de soluțio
narea efectivă, nu doar pe hirtie. a 
diferitelor probleme din acest do
meniu. Trebuie să se tragă învăță
mintele cuvenite din activitatea din 
acest an. cind datorită rezolvării for-

pe baza sarcinilor 
a normelor de consum 
a specificațiilor de ma- 

materiale, energie si 
necesare în noul an. 
principalele cerințe ale

specificații pentru

SĂ ASIGURĂM CONDIȚII
TEHNICO-MATERIALE OPTIME
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

ale 
de 
si

se cuvine să apreciem 
si cadrele de condu- 
domeniU din Ministe- 
Metaluraiee nu au ac- 

intreaga răspundere, cu

male a unor asemenea probleme, ne- 
urmăririi cu fermitate de către fo
rurile de resort a modului cum se 
respectă programele stabilite, au 
apărut o serie de neajunsuri în coo
perarea interuzinală. din care cauză 
unele unități constructoare de mașini 
au înregistrat restante in realizarea 
planului la diferite produse.

încheierea contractelor economice 
privind aprovizionarea tehnico-mate- 
rialâ si desfacerea producției nu este 
u acțiune pur comercială sau. cum 
mai consideră unii conducători de 
întreprinderi, o simplă formalitate. 
Practica demonstrează că. tocmai in 
unitățile în. care nu s-a acordat aten
ția cuvenită asigurării cu materiale, 
sau nu au fost întreprinse la vreme 
demersuri pentru definitivarea oro- 
blemelor desfacerii mărfurilor fabri
cate. au anărut. în timpul anului, 
neajunsuri in desfășurarea ritmică, 
normală, a producției. Totodată, con
tractul economic angajează patrimo
nial întreprinderea, clauzele sale de
vin obligatorii, ca sarcinile de plan. 
De aceea, fiecare director de între
prindere. trebuie să deschidă bine 
ochii înainte de a-si pune semnă
tura pe un contract economic si să 
vegheze ca măsurile ce derivă din 
obligațiile contractuale asumate 

fie din timp 
pină la capăt 
plicate.

Respectarea, 
cestor exigente 
nu trebuie să 
ducă la tergiver
sarea contractări
lor. Or. se con
stată că unii be
neficiari întirzie 
emiterea conien- 
zilor. faza iniția
lă a începerii tra
tativelor orecon- 

t.ractuale. deși se află in pose
sia repartițiilor. Iar timpul pre
sează. si in fata acestui adevăr 
nu mai trebuie admise nici un fel 
de scuze, nici un fel de obieetiuni. 
Este necesar să sc treacă neintirziat 
la organizarea judicioasă a tratative
lor precontractuale, prin contacte ne
mijlocite intre întreprinderi si inter
venții directe din partea forurilor 
competente, pentru asigurarea unei 
rezolvări operative, imediate, a tutu
ror problemelor aflate în suspensie, a 
neînțelegerilor precontractuale. în 
acest sens, trebuie relevată expe
riența pozitivă a producătorilor de 
metal de a organiza, pe bază de 
grafice. întîlniri cu reprezentanții 
competenți ai beneficiarilor la com
binatele și centralele siderurgice, 
ceea ce permite încheierea tuturor 
contractelor economice intr-un timp 
foarte

Este 
decît 
resort ___  „__
Ministerul Aprovizionării, 
organe centrale de stat să-și facă 
simțită prezenta în intreprinderi, 
acolo unde se perfectează contractele, 
să sprijine efectiv unitățile aflate in 
tratative pentru soluționarea tuturor 
problemelor, să vegheze ca toate pre
vederile din contracte să fie în spi
ritul intereselor majore ale econo
miei. Așa cum a indicat conducerea 
partidului, nici o problemă a planului 
pe anul 1978 nu Irebuic să rămînă 
nesoluționată. De aceea, este nece
sar să fie curmată tendința de a fi 
transmise de la ministere către cen
trale și de aici la întreprinderi sar
cini de plan, repartiții de aprovizio
nare și desfacere, fără ca. in preala
bil. acestea să fie dezbătute cu fac
torii de 
stabilite 
asigură 
urmează 
tanța. cu adevărat primordială, a în
cheierii neîntîrziate a contractelor de 
aprovizionare si desfacere pentru ac
tivitatea din viitorul an a fiecărei 
unități, pentru întreaga economie, 
obligă, totodată, la o atitudine mai 
activă a organelor și organizațiilor 
de partid din întreprinderi, factorilor 
de răspundere din centrale si mi
nistere, care trebuie să urmărească 
îndeaproape mersul contractărilor, să 
adopte o poziție fermă față de cazu
rile in care se amină „sine die" so
luționarea problemelor mai dificile, 
de care depinde îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan din primele zile 
ale noului an.

să 
si 
a-
a-

scurt
momentul, poate mai mult 

în alti ani, ca forurile de 
din centrale si ministere, din 

din alte

răspundere din unități și 
condițiile și măsurile care 
Îndeplinirea obligațiilor ce 
a reveni unităților. Impor-

(Urinare din pag. 1)
ceiși, astfel, să-i însuflețească pe 

din jur la învingerea greutăților.
A trăi în mod revoluționar înseam

nă a fi promotor consecvent al nou
lui in toate domeniile vieții sociale. 
Cu cit înaintăm pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate devine mai complexă lupta din
tre nou și vechi, motor al progresu
lui societății. Contradicțiile proprii 
mersului înainte al societății se ma
nifestă prin aceea că noul nu gă
sește întotdeauna cale liberă, se lo
vește uneori de împotrivirea fățișă 
sau camuflată a vechiului. Iată de ce 
— ca o condiție a creșterii eficienței 
in toate domeniile — popularizarea, 
stimularea, aplicarea experienței 
înaintate este sarcina de bază a fie
cărui comunist, odată cu lupta îndîr- 
jită împotriva practicilor rutiniere, a 
formalismului și birocratismului. Fie 
că este vorba de organizarea științi
fică a producției sau promovarea pro- 

tehnic, afirmarea gindirii 
originale, in știință sau sti- 
variatelor modalități de par- 
a maselor Ia rezolvarea tre- 
obștești — comunistul tre-

bine.. Aceasta înseamnă a considera 
rezultatele pozitive dobindite intr-un 
domeniu sau altul nu ca un „punct 
terminus", ci ca o treaptă spre noi 
împliniri, superioare. Orice tendință 
de automulțumire, de impăunare in 
urma succeselor obținute, de aro
ganță și ingimfare, in fapt de atitu
dine „boierească", sint străine profi
lului politico-moral al comunistului, 
reprezintă o primejdie pentru fiecare 
organizație de partid, întrucit creează

și criticile oamenilor. îmbinarea ca
lităților profesionale cu cele politico
morale, subordonarea intereselor în
guste perșonale față de interesele ge
nerale ale societății sînt in măsură 
a conferi cadrelor de partid și de 
stat prestigiul și încrederea fără de 
care este eu neputință de conceput o 
activitate de conducere eficientă.

A fi revoluționar înseamnă a com
bate cu hotărire reminiscențele gîn- 
dirii și mentalităților burgheze, ale

A FI REVOLUȚIONAR

greșului 
proprii, 
mularea 
ticipare 
burilor ___ ____________
buie _să-și afirme prezența activă, în- 
lăturînd barierele din calea noului.

A fi revoluționar este sinonim cu 
modestia, cu manifestarea pretutin
deni și in toate împrejurările a spi
ritului de responsabilitate socială, cu 
efortul de încetățenire a unor relații 
de solidaritate și întrajutorare tovă
rășească între oameni. Chiar acolo 
unde succesele sint reale, există ine
puizabile rezerve de perfecționare a 
activității ; ceea ce este bine poate si 
trebuie să fie transformat in mai

posibilități de încetățenire a unui 
climat de stagnare. Autoritatea de 
care se bucură comuniștii sporește 
cu atît mai mult cu cit își pun in 
concordanță faptele cu vorbele, traiul 
cotidian cu posibilitățile de care dis
pune azi societatea noastră, cu nive
lul general de trai. Singurul privile
giu pe care este îndreptățit să-1 re
vendice un revoluționar constă in 
a-și asuma sarcinile cele mai grele 
și a acționa fără preget spre a le 
soluționa.

A fi revoluționar înseamnă — în
deosebi in ce privește cadrele de 
conducere — legătura permanentă cu 
masele, consultarea lor sistematică, 
cunoașterea cerințelor și stării de 
snirit a oamenilor, iar aceasta impu
ne mutarea centrului de greutate al 
întregii lor activități pe teren, în mij
locul oamenilor. Numai cunoașterea 
realităților „de la sursă", receptivi
tatea față de propunerile, sugestiile

deprinderilor înapoiate. Nu poate fi 
concepută nici un fel de „coexisten
ță" sau „neutralitate" față de aseme
nea tendințe străine societății noas
tre, ca egoismul și individualismul 
mic-burghez. carierismul, tendințele 
de căpătuială, de a da cit mai puțin 
societății și a pretinde cît mai mult.

A fi revoluționar înseamnă a folosi 
permanent, constructiv, principial, 
critica și autocritica — ca încercat in
strument de înlăturare a neajunsuri
lor, de îmbunătățire a activității. Sa
tisfacția și mîndria pentru realizările 
dobindite în toate domeniile nu dau 
dreptul să se treacă cu vederea sau 
să se minimalizeze greșeli ori lipsuri, 
să se manifeste un spirit festivist, de 
paradă. Perfecționarea activității în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale impune înrădăcinarea unui 
climat de fermă exigență principială, 
compararea rezultatelor obținute cu 
cerințele noi, mereu mai înalte, for-

mulate de partid, concentrarea preo
cupărilor spre înlăturarea oricărei 
rămîneri în urmă, spre depistarea și 
valorificarea tuturor resurselor de 
amplificare a succeselor. Promovarea 
criticii și autocriticii reprezintă o 
obligație partinică statutară și. tot
odată, o forță fnotrice a progresului 
in toate sferele de activitate, un cri
teriu de apreciere a maturității poli
tice, a spiritului revoluționar al fie
cărui comunist.

Cel mai înalt exemplu de spirit re
voluționar, cel mai grăitor model de 
muncă și viață consacrate cauzei co
munismului, cea niai convingătoare 
manifestare a stilului democratic de 
conducere, le reprezintă inseși viața 
și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — caracterizate prin devo
tamentul fierbinte față de cauza co
munismului, a înfloririi patriei socia
liste. cunoașterea aprofundată a rea
lităților, legătura permanentă cu ma
sele, clarviziunea științifică, cutezan
ța spiritului novator, capacitatea de 
a sesiza la timp noile fenomene și de 
a contura căile de soluționare a pro
blemelor complexe de care depind 
accelerarea progresului multilateral 
al țării, îmbinarea exigenței și in
transigenței principiale cu promova
rea fermă a principiilor umaniste, 
ale eticii și echității socialiste.

Iată etalonul in funcție de care 
avem datoria să ne apreciem activi
tatea, stilul de muncă, astfel incit 
prin modul nostru de gîndire și ac
țiune să dovedim că sîntem demni 
de a face parte din gloriosul nostru 
partid comunist, care a făcut din cul
tivarea spiritului revoluționar obiec
tivul maior al întregii sale activități 
politico-educative.
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...cm calități noi

și cîteva defecte mai vechi
încă din titlu — cu tilc, 

știut fiind că bobocii se nu
mără toamna — din pre- 
generic — cu enunțul pole
mic al vulcanicei Draga 
Olteanu Matei : „Unde sint 
bărbații ?“ — ca și din ge
nericul desenat și animat 
cu eficacitate caricaturală 
de Florica Vintilă —■ Iarna 
bobocilor promite, de la 
bun început, spectatorilor, 
o comedie cinematografică 
mult mai mult decît epi- 
dermic-distractivă, o come
die savuroasă și plină de 
miez, torențială în succe
siunea de tipuri, de situații 
semnificative și 
beneficiind de 
unei echipe de 
mici prestigioși, 
un regizor, Mircea Moldo
van, atent la „cinematogra- 
fizarea" zestrei de expresi
vitate cu care interpreții 
vin din teatru. Trebuie spus 
imediat că promisiunea ini
țială se traduce într-un 
spectacol filmic în bună 
măsură viabil care menți
ne treaz interesul pentru 
întîmplările povestite (ce se 
discută, ce se plănuiește și 
ce se face efectiv intr-o 
cooperativă agricolă de pro
ducție, iarna), precum acti
vă este și dispoziția de a le 
„citi" și interpreta 
comico-satirică. 
partea cea mai 
tă revine Dragă! 
Matei, o Varvară 
re, cu o intuiție fără greș, 
chintesență de gîndire și 
simțire populară, ipostază 
exponențială a unei condu
cătoare responsabile de co
lectiv rural — secundată 
cu o neastîmpărată inventi
vitate de Marin Moraru, în 
rolul lui Toderaș. un soț 
care se pricepe să împartă 
răbdător 
ciel, dar 
favoarea 
bere ce i 
cele de manifestare a umo
rului personal, a propriei 
facultăți de nuanțare ca
racterologică, sufletească.

Admirabilă — și. poate, u- 
nică în filmografia autoh
tonă — este de socotit sec
vența certei familiale, unde 
se înfruntă și se împletesc 
cu naturalețe motivele pri
vate și cele publice, sec
vență ce își găsește apoi 
contraponderea lirică în de
licata veghe a somnului 
Varvarei 
Toderaș 
preia și 
referate 
folositoare 
sale. De altfel, ori de cite 
ori apare unul dintre acești 
doi mari 
cind apar 
orizontul 
estetic al 
gește, făcind să sporească 
voluptatea spectatorului de

de gaguri, 
contribuția 
actori co- 
conduși de

în cheie 
Desigur, 
elocven- 
Olteanu 

uimitoa-

servitutile căsni- 
și să profite, in 

sa, de spațiile li
se conced, inclusiv

din partea unui 
sensibil, gata ' să 
să completeze, în' 
scrise, inițiativele 

ale consoartei

comedieni sau 
amindoi deodată, 
uman, social și 
peliculei se lăr-

IN SALA DALLES

a privi și asculta. Dar e- 
xemplele pot fi extinse : 
momentul „filmului in 
film", menit să sublinieze, 
printre altele. nemijlocita 
funcție morală și didactică 
a documentarului de fac
tura anchetei sau a repor
tajului ; vizita Agronomu
lui (un neașteptat Casa
nova de cîmpie, sub înfăți
șarea adecvată a lui Con
stantin Diplan, care cedează 
pedestru în fața farmecelor 
culinare ale aparent păgu
boasei învățătoare, întru
chipată într-o conștientă vi
ziune autocritică de singu
lara Monica Ghiuță) în șo
pronul lui Toderaș, care, la 
rîndul său, îl consultă, ca 
pe un oracol, pe baci, în
tr-o scenă, de asemenea, 
reușită ; imaginile de legă
tură, cu panoramicul satu
lui, cu grupurile de țărani

special 
lui.

■ Cind. 
dintr-o 
dincire

de autorul scenariu-

dimpotrivă —.fie 
neîndestulătoare a- 

a cunoașterii, fie 
prin anemierea inventivită
ții, a fanteziei creatoare — 
comedia se pierde in ac
țiuni și scene secundare, in 
episoade mai mult sau mai 
puțin inutile, în raport cu 
desfășurarea acțiunii prin
cipale ; cind justificarea 
ideologică și psihologică a 
momentelor (decisive) sau 
a personajelor pălește in 
rezolvări neverosimile, pur 
convenționale — filmul 
vine, firește, neconvingător, 
isi pierde cadența, iar lu
ciul replicilor nu ajunge să 
emaileze decît un pospai de 
gîndire sau 
șie artificial

De exemplu : vizita Var
varei la fabrică — presu-

de-

de ghidu- 
întreținută.

însemnări pe marginea filmului
„IARNA BOBOCILOR66

înaintînd pe ogor, inclusiv 
alaiul de nuntă din final, 
desenate și colorate de ope
ratorul Ion Marinescu cu 
măiestria și gustul unui pic
tor autentic. Mai mult 
insă este de remarcat : 
Iarna bobocilor se carac
terizează printr-o — destul 
de rar întîlnită, Ia noi — 
omogenitate a mediului, a 
„universului" și a timbru
lui său specific, asigurate 
de conținuturile și graiul 
dialogurilor propuse de sce
naristul Petre Sălcudeanu, 
de locurile și soluțiile alese 
de regizorul Mircea Moldo
van, dar îndeosebi de ros
tirea și mișcarea actorilor. 
Celor citați se cuvine să-i 
adăugăm pe Carmen Galin, 
impecabilă în Fotorepor
tera cea „fără de milă" in 
seducerea bărbaților, pe 
Haralambie Polizu, mai 
mult decît o „pată de cu
loare", o figură vie și ne
cesară, Vasile Nițulescu 
(fericit găsită cinemato
grafic filmarea sa din spa
te, cu șuba de cioban pira
midală), Sebastian Papa- 
iani, Emil Hossu, Nae Ma- 
zilu și Elisabeta 
care întrețin 
de
ceritate în 
problematici 
respirație
Iară, dar numai atit timp 
cit conflictele și impulsu
rile comportamentale -sint 
firești, derivate nesilit din 
însuși fluxul realității (poe
tice) reflectate de autori, în

pusă a fi lingă sat. institu
ția care „fură" mina de lu
cru masculină — și „recu
noașterea" unui propriu ne
pot in persoana directorului. 
Superficialitatea odată slo
bodă, se întinde și publicul 
nu mai înțelege cu precizie 
de ce, spre exemplu, serele 
trebuie neapărat să fie con
struite la cooperativa agri
colă. iar nu la fabrică, de 
îndată ce sintem „în fami
lie", iar întreg raportul in
dustrie locală-agricultură 
nu mai dobindește relieful 
și nici ilustrarea iluminantă 
dorită de realizatori. De 
asemenea, carență rămîne 
și înfierarea satirică a me
dicului corupt, deoarece in
spirația scenaristului sc 
blochează la un împrumut, 
de rutină, din teatrul lui 
Alccsandri ; ori, poate, s-a 
urmărit 
penibile 
numitor 
curcanul
natului ispravnic Bîrzoi de 
odinioară, la curcanul și ce
lelalte orătănii oferite „ex
pertului" medic Melișor de 
azi ?

Oricum, dacă prin ceea 
ce are pozitiv. Iarna bobo
cilor marchează un anumit 
progres ba chiar o îm
prospătare relativ inedită a 
structurilor și climatului 
specific comediei cinemato
grafice — prin ceea ce are 
deficitar, pasiv, filmul tri
mite la antrepozitele unor 
vechi și cunoscute deprin
deri rele sau năravuri (cu

demonstrarea unei 
„continuități" a a- 
moravuri, de la 

adus plocon proas-

acea
autenticitate, de 

retrăirea 
actuale,

național-popu-

Iurcîuc 
sevă 
sin- 
unei 

de

posibilă lecuire). Este vor
ba, in primul rind, de o 
insuficientă claritate a te
mei, a „mesajului" ; care 
este, de fapt, tema, adică 
ideea centrală a Iernii bo
bocilor ? Greu de răspuns 
într-o singură frază — așa 
cum pretinde teoria (și 
practica) artei filmului — 
pentru că ideile se făriml- 
țează, devin mai multe și... 
mai mici. Pe de altă parte, 
deși in aceeași ordine de 
idei, enunțul din deschi
derea filmului (problema 
esențială a readucerii băr
baților la agricultură, în co
muna Viișoara sau, even
tual, mai justa lor împăr
țire între ogor și fabrică — 
iată o primă dihotomizare 
a unei dezbateri ce se ce
rea mai fermă) nu își află 
tratarea 
venită. ....
cum, de asemenea, pretin
de spiritul operei de artă 
— tocmai din pricina par
țialei fragmentări și dis
persări în episodic, în mar
ginal, din ambiția oarecum 
deșartă de a înfățișa toate 
laturile vieții : și cea fami
lială, și cea colectivă, și 
sectorul medical, și sectorul 
comercial etc, etc, într-o 
singură lucrare. In sfirșit, e 
vorba de punerea în armo
nie a unui conținut relativ 
serios, grav, cu tratarea 
acestuia prin mijloace .ale 
comediei „totale": de mora
vuri, de situații, de limbaj.

Adică o problemă de cu
noaștere a materialului ci
nematografic desprins din 
realitate, cum și o proble
mă de selecție, de construc
ție, de măiestrie, cărora 
Petre Sălcudeanu le-a făcut 
față — ce-i drept — mai 
mult decît onorabil în Iarna 
bobocilor. Dar mai mult 
decit onorabil ■ nu 
seamnă complet si. 
luai, nici suficient, 
dacă în raport cu Toamna 
bobocilor, capul de serie, 
progresul e net. Cine știe, o 
viitoare, nu prea îndepăr
tată, Primăvară a bobocilor 
va fi in stare să stabilească 
și o veritabilă „primăvară" 
a comediei cinematografice, 
cu o insistență specială a- 
supra scenariului, zonă încă 
sărăcăcioasă. Fiindcă in 
zona interpretării, semnele 
faste, prevestitoare de suc
cese certe, s-au și ivit. Nu 
e de mirare : excelența 
școlii românești de artă ac
toricească îndreptățește din 
plin o astfel de prioritate, 
prin care se va stimula și 
se va determina, în timp, și 
o dezvoltare generală, mai 
accentuată, a genului comic 
pe ecran.

• Căpitan la 15 ani : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor ; SCALA —
9.15: 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30,
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20,15. VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15,
• Salty : EFORIE — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, CENTRAL — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• 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, FAVORIT — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18: 20,15, MODERN —
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Program de desene animate 
9,30; 11. Zîna apelor — 12,30; 14,30; 
16,30; 18,15; 20 : DOINA.
• Vieți scurte : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pelerina roșie : VOLGA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Spada neagră : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17.30, FEROVIAR -* 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Marele singuratic 

.......................... 15,45; 18; 20,15, 
13,30; 16; 18,15;

AURORA

și rezolvarea cu- 
exhaustivă — așa

in-
even- 
chiar

Florian POTRA

Formații populare binecunoscute: fluierașii 
dubașii

ansamblului
din comuna Hotar, județul Bihor

„Ciobănașul" din comuna Runcu, județul Dîmbovița, și 
Foto : Gh. Vințilă

t V

Expoziția retrospectivă PROGRAMUL 1

Margareta Ster ian 10,40

— 9; 11,15; 13,30; 
ȚOMIS — 9; 11,15; 
20,30.
• Atentatul de la 
ZEȘTI — 9; 11,30;
• Făgăduiala : "
11,15; 13,45; 16; xo.xo; xu.ou, 
DIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLA
MURA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Comoara din lacul de argint t 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Buzduganul cu trei pecețl : 
FLOREASCA — 9; 12,15; 15,30; 19, 
LIRA — 15,30; 19, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Corsarul negru t BUCEGI — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MUNCA — 9,15; 
11,45; 14,15: 16,45; 19.30.
• Telegrame : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Amenințarea : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful* : COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lenln în Polonia : COSMOS — 
16; 18; 29.
• Prețul vieții — 9,30: 11,30; 13,30, 
Două lozuri — 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.

Sarajevo : BU- 
14; 16,30; 19.

GRIVIȚA — 9; 
18.15; 20,30, MELO-

teatre
• A.R.I.A. (la Teatrul de opere
tă) : Spectacol extraordinar cu 
Sonia Amelio (dans și castaniete). 
La chitară : Henrique Velasco 
(Mexic) — 19,30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Ro
mulus cel Mare — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la sala mică a Palatului) : Recital 
extraordinar susținut de Ghidon 
Kremer (vioară). Tatiana Grln- 
denko (vioară) (U.R.S.S.) — 20.
e Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30. (sala Grădina I- 
coanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul •" • ..............
19,30.
o Teatrul
19.30.
• Teatrul .. .. _______ ____
Magheru) : Patima fără sfirșit —
19.30. (sala Studio) ; Micul infern
— 19.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Ta
pase" (sala Savoy) : “ 
paiațe — 19,30, (sala 
Lasă supărarea-n hol
• Ansamblul artistic
română" : “ ■ - -
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei Iezi — 10, (la uzinele 
„Republica") : Recreația mare —
11.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile minzului — 17.

Mic : Rețeta fericirii —

de comedie : Plicul

„C. I. Nottara" (sala

Revista cu 
Victoria) : 

— 19,30.
„Rapsodia

Cunună de frumuseți

CRISTALELE

ROMÂNIEI
Brățările de aur
ale Tîrgoviștei

Considerate de ar
tistă drept „jaloane ce 
se cer continuu depă
șite in cursa pentru un 
ideal de trăire prin 
artă — materializată 
în imagini pictate, 
poeme, modelaje sau 
in acele comunicări 
prin intermediul firu
lui de mătase, dictate 
de neasemuitele în
făptuiri ale artei 
noastre populare și 
practicate dintotdeau- 
na“, lucrările Marga
retei Sterian. reunite 
într-o cuprinzătoare 
expoziție retrospecti
vă. marchează împli
nirea virstei de 80 de 
ani. Organizarea aces
tei manifestări în să
lile Dalles capătă ast
fel semnificația unui 
omagiu ; omagiu adus 
unei activități artisti
ce ce s-a desfășurat, 
de-a lungul anilor, cu 
probitate și sinceră 
participare.

Prezenta 
artistei pe 
bucureștene 
miliarizat cu 
bai încărcat 
transpus in 
subtile nuanțări

loase receptivități a 
simțurilor, dar și a di
mensiunii ludice.

O ironie de factură 
romantică a determi
nat și crearea unui alt 
ciclu tematic — o pre
ocupare care a revenit 
constant în 
tea pictoriței : „Măști
le". Această preocu
pare marchează parcă 
mai puternic 
unei sensibilități de 
mare luciditate, de 
intelectualitate netă

activita-

măsura
o 
o 
Și

CARNET

I
lucrărilor 
simezele 

ne-a fa
un lim- 
de lirism 

fine si 
cro

matice. Am regăsit si 
de această dată in pic
tura ei aceleași accen
te de confesiune între
tăiată. personală, 
care 
din 
mele 
ză. 
mjent parc 
tocmai de

ala- 
cu 
de 

care

pe 
le cunoșteam 

poeziile si poe- 
sale în pro- 

Acelasi senti- 
parcă sceptic și 

.1 -a aceea îm
pins pînă la naivita
te ; același amestec de 
participare și de su- 
rîzătoare superioritate. 
Circul a exercitat asu
pra creației sale lite
rare si picturale o 
atracție stranie. Spec
tacolul surprins 
ipostazele lui 
mai 
mai 
lane 
este 
treg 
ulei 
sen, 
materializează 
plăcerea, puțin melan
colică. provocată de 
fantoma unei irever
sibile copilării : redes
coperirea acelei fabu-

in 
cele 

elementare, cele 
stîngace si groso- 

(în expoziție 
prezentat un în- 
ciclu de lucrări in 
și tempera. în de- 
pe această temă), 

astfel

tăioasă. Grotești 
iuri dc nuntă 
măști, procesiuni 
carnaval, măștile 
nu ascund docil nimi
cul. același nimic 
de sub înfățișarea 
multora din chipurile 
întîlnite exprimă par
că, o dată mai mult, 
dorința artistei, ne
voia ei de demitizare. 
Margareta Sterian tin
de astfel să modifice 
raporturile convențio
nale între real și apa
rența lui, să dezvăluie 
caracterul' de multe 
ori fictiv al percepției 
imediate.

Aceeași plăcere de 
a evoca amintirea unei 
ireversibile copilării 
(vezi o altă preocu
pare tematică constan
tă : compozițiile 
animale), de a 
viziunea 
mereu 
și suavă 
plică 
atit de 
intensă

cu 
capta 

tulbure, dar 
ademenitoare 

pe care o im- 
receptivitatea 
bogată și d<5 
a 

vîrste. Cu 
primăvară 
Margareta Sterian, care 
ignoră parcă trecerea 
anilor, a realizat atit 
în pictură, cît și în li
teratură scurte evo
cări lirice în care stîn- 
găcia. aparenta neîn- 
demînare se transfor
mă, de fiecare dată, 
in dulci evanescente.

primelor 
o veșnică 
în suflet,

Depășind categoria 
calmă a micilor nota
ții, peisajele (imagini 
din București, Oaș 
sau de pe Dunăre, de 
la Histria sau Tuzla 
etc.) păstrează, de ase
menea. intactă incan
tația discretă care le-a 
provocat. Din și pen
tru culoare par făcute 
aceste lucrări de mici 
dimensiuni in care 
formele se întrepă
trund. in care tonuri 
limpezi se aud stins, 
surdinizat, învăluite 
parcă de un abur ușor.

Apropiată 
de expresia 
a formelor 
sensul 
pictura 
Sterian 
printr-o 
sibilitate. printr-o ra
finată prețiozitate. U- 
nitatea de ton care 
străbate imagine după 
imagine recompune-, o 
atmosferă extrem de 
omogenă și dc parti
culară. Un deosebit 
simt al materiei pic
turale, dar și o anumi
tă familiaritate a pro
totipurilor pe cafe le 
materializează - confe
ră acestor 
rezonantă 
simplu și 
Culoarea 
parcă această 
sie. Lucrările în ulei 
realizează un fel de 
crescendo luminos da
torat unei raportări 
evocatoare a negrului 
și griurilor fată de su
prafața pinzei. Tonu
rile luminoase, de un 
farmec tonifiant, ac
centuează un anume 
sens al echilibrului 
volumetric.

Deosebita disponibi
litate la lectură a de
senelor în peniță sau 
conte, a acuarelei i-au 
acordat o libertate de 
mișcare, o dezinvol
tă și fireas'că aderen
tă, un legitim echili
bru intre valorile re
prezentării și cele de
corative. Aceeași arie 
tematică reluată acum 
cu alte mijloace cir
cumscrie pe deplin 
personalitatea artistei.

mai mult 
decorativă 
decît de 

interior. 
Margaretei 

se remarcă 
feminină sen-

lor

imagini o 
de cintec 

melodios, 
amplifică 

impre-

Marina PRFUTU

11.45
11,50
14,00

Teleșcoalâ
Tribuna TV
Pe urmele Mioriței. Creații ale 
compozitorilor noștri inspirate din 
poezia populară
Teatru TV : „Intîlnlri", de Horia 
Lovinescu. în distribuție : Valeria 
Gagealov, Rodica Popescu-Bită- 
nescu, Iurte Darie. Adaptarea pen
tru televiziune și regia artistică, 
Nicolae Motric
Telex
Închiderea programului
Fotbal : Dinamo Moscova—Univer
sitatea Craiova In „Cupa cupelor". 
Transmisiune directă de la Mos
cova
Publicitate
Telex

gorescu, Valentin Teodorian, loan 
Hvorov, Lucian Marinescu.

18,35 Tragerea Pronoexpres
18,45 Maturitatea gestului civic — re

portaj cu tineri care votează Ia 
20 noiembrie pentru prima dată 
Un cîntec de demult. Melodii de 
Nicolae Kirculescu 
1001 de seri
Telejurnal e Campania electorală 
la zi
Femeia. Ziua de fiecare zi... 
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Zi grea la Black Rock“. 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. In distribu
ție : Spencer Tracy, Robert Ryan, 
Lee Marvin, Ernest Borgnine. Re-

19,00

19,20
19,30

20,00
20,30

21,55

22.20
22,30

Lee Marvin, Ernest Borgnlne. 
gia : John Sturges
Cintarea României. Laureat! 
festivalului național 
Telejurnal
închiderea programului
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Un album splendid, 
cu coperți lăcuite, al 
cărui autor este Ion 
Miclea, ne introduce — 
pentru întîia oară la 
noi — în lumea feeri
că a cristalelor din 
subsolul României. 
Este lumea florilor 
minerale, culese din 
pajiștile, din grădinile 
si din rezervațiile 
subterane, la care nu 
au acces decît geolo
gii si minerii. Știam 
cît de bogată e flora 
României, căreia i 
s-au consacrat tratate, 
floră care se vede cu 
ochiul liber, deci fără 
ghid, dar nu știam sau 
st-iam nrea 
pre flora 
adîncurilor 
geologice, 
bogate in. 
frumusețe 
în carate 
argint.

Ce surpriză ! De 
unde a fost, culeasă a- 
ceastă recoltă magni
fică. rod al fanteziei 
unui bijutier genial ? 
Prefața albumului 
(semnată de prof. dr. 
docent ing. Bujor Al- 
mășan) ne previne asu
pra unui adevăr pe 
care trebuie să-l reți
nem si De care merită 
să-1 subliniem :

România este o tară 
minieră. Si mai de
parte. un lucru.care 
iarăși trebuie retinut : 
..Este uimitor de cite 
ori sint citate localită
țile din România in
tr-un tratat de mine
ralogie. de cite ori sint 
luate ca exemple si
tuațiile de aici. De 
altfel, din cele circa 
5 000 specii cunoscute 
de sistematica mine
ralogică. peste 500 e- 
xlst-ă si la noi în tară, 
iar 34 au fost desco
perite si descrise pen
tru prima dată aici". 
Ce avem deci ? Ce nu 
avem, in cantităti mai 
mici sau mai mari I 
„La mineralele clasice 
de aur. cupru, fier, 
mangan. sare s-au a- 
dăugat în decursul a- 
nilor cele de mercur, 
bismut. molibden, az
best. talc, grafit, iar 
in ultimul timp cele 
de titan, zirconiu, ura
niu".

în consecință, albu
mul ne va prezenta 
flori de aur. araint. 
titan, zirconiu, uraniu 
s.a.m.d.. nu mai puțin 
de 89 de planșe, mi
raculos de frumoase, 
începind cu Pirargiri- 
tul pe cuart. de la 
Baia Sprie. si ispră-

frumusete. 
zăcămintelor 

metalifere, 
nlanse- 
Bleahu.

15,50
16.00
16,05 Teleșcoală
16.35 " ' "
17,05
17,25
17.35

sim-

Curs de limba germană
Atenție la... neatenție 1
Din țările socialiste
Matineu de operă : „Don Pasqua
le", de G. Donizetti. tși dau 
concursul soliștii, corul și orches
tra Operei române din București. 
In rolurile principale : Elena Gri-

20,00 Bijuterii muzicale. In lumea 
fontilor lui Joseph Haydn

20,35. Pe-acest pămînt de glorii — 
siune de versuri 
Telex
Mai aveți o întrebare ?. Oceanul 
planetar — rezerve nelimitate 
Agenda culturală a Capitalei

eml-

20.55
21,00

21,45
22,13 închiderea programului

puțin des- 
secretă a 

noastre 
la fel de 
frumusețe, 
exprimată 

de aur si

vind cu Rumanitul. 
mineral ce se găsește 
numai la noi si care 
reprezintă un dar de 
inefabilă 
specific 
noastre
Comentatorul 
lor. Marcian 
găseste cuvinte foarte 
inspirate pentru a ne 
descrie Rumanitul : 
....prin monocromia sa 
bizantină, prin simpli
tatea de structură a 
unei statui esență de 
Brâncuși. prin caldele 
nuanțe de Cucuteni si 
prin prezenta lui, ca 
podoabă, la cei mai 
vechi locuitori ai aces
tui nămînt. Rumanitul 
încheie în mod strălu
cit pelerinajul nostru 
în grădinile subterane 
ale României".

Pelerinajul acesta în 
grădinile subterane îl

NOTE DE

înceDe si îl încheie de 
faot admirabilul artist 
care este Ion Miclea. 
El este cel care a avut 
intuiția acestui tărim 
fabulos, cel care a 
deschis Doarta adîncu- 
rilor minerale, cu apa
ratul fotografic, in 
șfîrșit. a reușit să des
cifreze plastic taina 
cristalelor. care isi 
dezvăluie adevărata 
frumusețe numai cind 
sint insnirat luminate 
și adecvat fotografiate. 
Planșele lui Ion Mi
clea sint adevărate 
performante de artă 
fotografică, nu numai 
prin obiectele plastice 
de rară originalitate, 
inventate de natură, 
cit. si Drin arta sim
plă. tranșantă, expre
sivă prin care 
fătisate liniile 
rile.

Mă opresc

sint in
și culo-
în fata 

unui Cristal de gips, 
de la Cavnic, și nu-i 
găsesc egal în arta 
decorativă mpdernă. 
Un Calc®, din aceeași 
mină, l-ar face gelos 
pe Brancusi, un Bro- 
chantit de la Ocna de 
Fier, sau un Magnetit 
din aceeași mină, ar 
putea covîrsi prin ri
goarea formei obiec
tele plastice ale lui 
Chalder. Dar sint cris
tale care ar fi

aprinde imaginația bi
jutierilor din Renaște
re sau ale aurarilor 
si argintarilor din 
Antichitate. O compo- 
zitie de Aur nativ in 
foite, provenită din 
subsolul Apuseniloi 
pare artă italiană din 
secolul lui Benvenutto 
Cellini, o ramură de 
Cupru nativ de la O- 
ravita nare o creangă 
minerală de măslin 
scoasă din lava de la 
Pompei: de fapt, fie
care cristal e o lume 
autonomă de frumuse
țe. o izbindă a frumo
sului gindit de natură, 
in liniștea si cu miga
la milioanelor de ani.

Nu este de prisos a 
nota o meditație des
pre artă, sub îndem
nul acestor lecții pe 
chre le oferă Natura ; 
in lumea cristalelor 
nu se cunoaște nive
larea- artistică, nici o- 
pera de serie. Fiecare 
exemplar e un unicat, 
deși există cristale- 
ronane. cristale-Doe- 
me. cristale-drame. 
cristale-imnuri. crista- 
le-simfonii. nici un 
cristal nu e identic 
celuilalt. O altă lecție : 
natura nu cunoaște 
prejudecăți în ceea ce 
privește forma, ea nu 
cunoaște decît ambiția 
de a se exprima desă- 
vîrsit. Iar cristalele 
ne care le avem în 
fată sint o expresie a 
desăvirsirii la care si 
noi. cei care le admi
răm. putem aspira în 
orice clan al existen
tei noastre.

în sfirșit. în încheie
rea 
noastre se cuvine să 
notăm 
bună apreciere pentru 
editura Sport-Turism, 
care imprimând în
condiții deosebite a- 
cest album (între
prinderea poligrafică 
„Bucureștii Noi") ne 
dovedește că știe să-și 
onoreze menirea de a 
face larg cunoscute. în 
tară si Dește 
frumusețile si 
rele României 
liste.

Poate n-ar fi 
să lipsească

(Urmare din pag. I)

putut

considerațiilor

un aînd de

hotare, 
tezau- 
socia-

trebuit 
din al

bum. la final, imagi
nea unei mine. Mina 
este in fond grădina 
subterană si secretă, 
din care mina anoni
mă a minerului, pe 
care trebuie s-o oma
giem, culege floarea 
rară a acestor cristale.

Paul ANGHEI

muzicale săfmărene"
Cu concertul orchestrei simfonice 

din Russe, R.P. Bulgaria, dirijată‘de 
Alipi Naidenov, s-a încheiat, marți, 
la Satu Mare, cea de-a Vl-a ediție a 
„Zilelor muzicale sătmărene“. în pe
rioada 11-18 octombrie 1977 la Satu 
Mare și în alte localități ale județu-

lui 
populare, 
sătmăreană, precum și de prestigioase 
colective artistice ale genului din 
R.P. Bulgaria. R.P. Ungară si din 
Cluj-Napoca.

au avut loc concerte simfonice și 
susținute de filarmonica

o singură dată pentru că 
înaintează, m-am convins 
mic nu se învață o dată 
deauna. Mai sint unii buni de gură, 
dibaci la vorbe, dar partidul nostru.

■ tara noastră au nevoie dc rezultate 
materiale, de fapte. Dacă iti pui in 
minte să îmbunătățești procesul de 
fabricație, să înlături munca simplă, 
să mărești producția, dar nu înveli, 
nu citești. în încercarea ta te izbești 
ca fluturele de lampă.

Mergînd pe aleile uzinei ne gin- 
deam iar si iar la vorbele secretaru
lui comitetului de partid : „ridicarea 
calificării gste una dintre realizările 
fundamentale ale revoluției".

Citi muncitori calificați are azi ma
rea întreprindere tîrgovișteană ? 90 
dintr-o sută ! în urmă cu 10 ani ra
portul era insă aproape invers. Dar 
nu se puteau da producții mari, de 
bună calitate, cu oameni fără... me
serie. Fără ași in meserie nu se pot 
depăși azi performantele de ieri, nu 
se pot construi instalații de foraj 
care abia ineap (cite o bucată) în 40 
de vagoane de cale ferată, nu poți 
să Îndrăznești să faci asemenea insta
lații. „Să calificăm oamenii, cit mai 
multi oameni" — aceasta a fost 
este deviza comitetului județean 
partid, a tuturor organizațiilor 
partid din întreprinderi. Pentru ca 
aibă cit mai multi oameni calificați, 
întreprinderea, firește, cu ajutorul 
statului, a infiintat o școală profe
sională. un liceu industrial, o scoală 
de maiștri. E adevărat, pentru califi
carea celor 2 000 de elevi cuprinși in 
aceste forme de învătămînt se chel- 
tuie anual multe milioane de lei. dar 
cîștigul in producție, in calitatea pro
ducției. in bunăstarea oamenilor e in-' 
finit mai mare.

Asemenea oameni bine calificați 
fac acum nu numai inovații, modifi
cări mărunte, ci și invenții (breveta
te) de răsunet. Ei dau invențiilor lor 
denumiri care cuprind în ele o înaltă 
tehnicitate : „modificarea tehnologiei 
de execuție a corpului basculant de 
la mina hidraulică la instalația 
F 6 O“ ; „dispozitiv pentru debitat 
otel", „mașini de rodat suprafețele 
inelelor de etanșare" s.a.m.d. Eficien
ta economică a tuturor inovațiilor si 
instalațiilor ? Am putea spune — zeci 
de milioane de lei. dar am greși e- 
norm, pentru că în primul rind e 
vorba de ușurarea muncii fizice si de 
îmbunătățirea calității producției.

Aceleași lucruri, dar. firește, in 
alte variante, le-am putea spune des
pre aproape toate întreprinderile din 
Tîrgoviște, Ridicarea capacității crea
toare a tuturor muncitorilor a fost si 
râmîne o constantă în activitatea fie
cărei organizații de bază. Și rezul
tatele sint intr-adevăr bune. Iată cî
teva cifre care vorbesc ele singure. 
Acum în Tîrgoviște șînt mai multi 
muncitori calificați decît întreaga 
populație ocupată cu zece ani in urmă, 
iar pînă in 1980 industria mai cere 
încă 35 000 bfătări de aur. Ei au citit 
în anul 1976 mai mult de o jumă
tate de milion de volume ! Pe primul 
plan se situează — de la distantă — 
cartea tehnică. Iată două titluri care 
se caută ca pîinea caldă (și. inexpli
cabil. nu se găsesc) : „Cartea strun
garului" si „Cartea lăcătușului".

...Era ora 6 dimineață cind am pă
răsit orașul Tîrgoviște. Am intrat in 
treacăt pe la magazinul alimentar din 
centru. Acolo, printre cumpărători, 
l-am zărit. în raidul obișnuit de di
mineață. pe primul secretar al comi
tetului județean de partid. Se inte
resa dacă e bine aprovizionată popu
lația.

totul curge, 
și eu că ni- 
pentru tot-

și 
de 
de 
să

Este un lucru cunoscut că, în ul
tima vreme, opinia publică europea
nă și mondială arata un interes din 
,ce în ce mai viu și mai vădit față 
de România socialistă, față de stră
lucitele ei izbînzi in toate sectoarele 
de activitate, față de justețea și 
consecvența atitudinii ei în marile 
probleme internaționale. în același 
timp constatăm, cu indreptătită sa
tisfacție, că. de la un an la altul, 
sporește numărul universităților de 
pe glob, unde limba și literatura 
română devin obiecte de studiu sis
tematic, Ne bucură, desigur, că acest 
fenomen se extinde tot mai mult și 
in afara teritoriului romanic, con- 
cretizîndu-se prin înființarea de lec
torate universitare, care constituie 
pentru străini una din căile de cu
noaștere și de prețuire a valorilor 
culturii noastre naționale.

în țările neolatine — dar nu numai 
în ele — interesul pentru limba ro
mână s-a manifestat de timpuriu și 
a crescut considerabil în primele de
cenii ale secolului al XIX-lea, adică 
în perioada cind romanistica se 
constituie ca ramură fundamentală a 
lingvisticii comparate.

Latinitatea limbii și a poporului 
român reprezintă — ca și perma
nența în străvechea vatră .dacică — 
o incontestabilă realitate istorică. 
Conștiința lăstăririi noastre din ro- 

o 
din 

al

nesc îmbogățindu-i seriile sinonimice 
și, implicit, resursele expresive, noi 
nu putem construi o singură frază, 
nu putem închega o singură propo
ziție — fie ea cit de simplă — fără 
a recurge la elemente moștenite din 
latinește, din sfera numelui și a 
verbului sau, mai cu Seamă, la așa- 
numitele cuvinte relaționale (prepo
ziții și conjuncții). Cercetătorii au 
înșirat strofe întregi din poeziile li-

complexitatea și cu toate implicațiile 
ei. se oglindește fidel in cartea cu
noscutului romanist Carlo Tagliavini 
Originile limbilor neolatine, apăru
tă, în versiune românească, anul 
acesta, la Editura științifică si enci
clopedică. Pentru lingviști si filologi, 
pentru întreaga obște a cărturarilor 
noștri și pentru publicul larg lucra
rea lui Tagliavini are o semnificație 
cu totul specială, punctată decisiv de

Examinată cu atenție, competentă 
și obiectivitate, problematica limbii 
române este prezentă în toate marile 
capitole ale tratatului : I. Filologia 
romanică, II. Substratul ' preroman, 
III. Romania — teritorii pierdute și 
teritorii recent dobindite de domeniul 
lingvistic neolatin. IV. Nucleul cen
tral : latina, V. Adstraturile și super
straturile, VI. Limbile și dialectele 
neolatine, VII. Cele mai vechi ates-

„Originile limbilor neolatine"
de Carlo TAGLIAVINI

bustul trunchi al latinității este 
constantă a gindirii românești 
toate timpurile. Caracterul latin 
fondului lexical de bază și al struc
turii gramaticale este strălimpeds 
pentru Petru Maior, chiar dacă ter
minologia lui pare cam colțuroasă, 
iar sintaxa, nu prea mlădie : „Ro
mânii cu limba, și în cit e despre 
cuvinte, și incit e despre alcătuirea 
limbei cei din lontru, se lovesc 
romanii si cu toți italianii". 
altfel, după Hasdeu, cei mai 
seamă lingviști și filologi ai noștri 
au demonstrat că. în ciuda mul
țimii si a diversității împrumuturi
lor care invîrstează lexicul româ-

cu 
De 
de

rice ale lui Eminescu alcătuite nu
mai din termeni de obîrșie latină. 
Cu aceleași vocabule latine istoricii 
și poeții reînvie faima tragică a lui 

■ e
a 

într-un

Decebal și a Sarmizegetusei. Nu 
de mirare deci că, înainte de 
descrie „raiul Daciei veche" 
lung și strălucitor episod din Memen
to mori, Eminescu evocă, într-un 
vers de bronz, „momentul" roman : 
„Și atunci apare Roma in uimita 
omenire".

Ostrov oriental al latinității, limba 
româna s-a înfiripat și s-a dezvoltat 
în condiții istorice deosebite de ace
lea în care s-au format și au evoluat 
limbile romanice din Occident, do- 
bindind. în toate compartimentele 
sale, o fizionomie sui-generis. care a 
stirnit, in cel mai înalt grad, inte
resul. adesea mărturisit, al lingviști
lor în general și al romaniștilor in 
special. Situația aceasta, în toată

prefațatorul și coordonatorul ediției, 
profesorul Alexandru Niculescu, 
atunci cind pe bună dreptate afirmă, 
in al său Cuvint introductiv, că avsxn 
în față „singura «introducere» in 
lingvistica și in filologia romanică de 
largă circulație in lume care acordă 
limbii române un spațiu vast, egal 
cu al celorlalte limbi romanice, re- 
nuntînd la prezentarea ei ca simplu 
termen comparativ, de referințe ge
nerale" (p. V). într-adevăr, paragra
fele în care sint dezbătute proble
mele românei sint aproximativ egale 
sau chiar depășesc, uneori, ca întin
dere, paragrafele , corespunzătoare 
dedicate altor idiomuri romanice. 
Astfel. în cadrul capitolului „Cele 
mai vechi atestări ale limbilor lite
rare", spațiul tipografic este reparti
zat după cum urmează : franceza și 
provensala — 16 pagini, italiana — 
10, româna — 12.

tari ale limbilor literare. Urmează, 
pe o bună sută de pagini (!), trei in
dici (de autori, de materii, de cu
vinte) și un paragraf intitulat 
Addenda, cuprinzînd completări sau 
luări de poziție ale editorilor. Men
ționez, în treacăt, bogăția indicelui 
românesc, insumind aproape 400 de 
termeni, forme gramaticale, sufixe. 
Sint judicios reprezentate limba 
veche si dialectele sud-dunărene.

Fiecare secțiune se încheie cu 
cite un adevărat „tezaur" bibliogra
fic. din care nu lipsesc niciodată con
tribuțiile cercetătorilor noștri. în 
ceea ce privește româna, bibliografia 
a fost adusă „la zi" prin osteneala 
editorilor. Romanistica românească 
este, astfel, o prezentă vie în corpul 
lucrării, iar succesele ei de prestigiu 
sint înregistrate cu o căldură care nu 
clatină nicicind dreapta cumpănă a 
obiectivitătii. Nu voi pierde prilejul

de a aminti că. atunci cind probita
tea științifică o impune, Tagliavini 
nu pregetă să restabilească. în ciuda 
opiniei curente, „precedenta unor 
studii românești in anumite domenii 
lingvistice" (vezi Cuvint introductiv, 
p. VII). Astfel, la p. 32, nota 75, a 
ediției românești, citim : „De obicei 
este citat drept creator al semanticii, 
nu numai in domeniul romanic, ma
rele indo-europenist Michel Breal... 
cu al său Essai de semantique, Paris 
1897..., dar cu zece ani mai înainte 
Lazăr Șăineanu... publicase la Bucu
rești valoroasa Încercare asupra se- 
masiologlei limbii române. București, 
1887, care este prima monografie ge
nerală asupra semanticii unei limbi 
romanice, dar care din păcate a fost 
puțin răspîndită". Altundeva, deplîn- 
gind lipsa de ecou, in Italia, a lucră
rilor lui Charles Bally, Tagliavini 
găsește cuvinte de laudă pentru cer- 
oetătorii români. în speță pentru 
academicianul Iorgu Iordan, „care 
încă in 1944 a publicat excelenta Sti
listica limbii române“ (p. 31).

Cunoscător și iubitor al României, 
romanistul italian tratează pe larg, 
cu o erudiție elegantă, problemele ei 
cele mai importante. Fiecare capitol, 
fiecare paragraf contribuie, pe de o 
parte. la consolidarea punților 
lingvistice care ne leagă puternic de 
restul României, iar, pe de alta, la 
delimitarea, tot mai netă, a trăsătu
rilor distinctive, prin care româna 
își dobindește și își accentuează pro
filul său ferm, fizionomia sa proprie, 
profund originală.

Apariția acestei „enciclopedii ro
manice" (Alexandru Niculescu) — în 
excelente condiții științifice si teh
nice — sporește, cu încă una, izbîn- 
zile filologiei românești. reprezen- 
tind. totodată, un autentic act de 
cultură, pentru care editura și edi
torii merită, din partea specialiștilor 
și a publicului larg, un inimos cu
vint de recunoștință.

G. I. TOHĂNEANU
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Cronica zilei
de activiști ai Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice
în perioada 10—18 octombrie a.c.. 

o delegație de activist! ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N. F. Lobaciov, 
adiunct al șefului Secției organe de 
planificare si financiare a C.C. al 
P.C.U.S.. a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R.. o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. la conducerea unor minis
tere si instituții centrale, la comite
tele iudetene Covasna. Bacău si 
Vrancea ale P.C.R.. au vizitat o se
rie de obiective economice si social-

culturale din Capitală si îudetele 
amintite.

La încheierea vizitei, membrii de
legației sovietice au fost primiți de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească 
au participat tovarășii Cornel Iuga. 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale, și Haralambie 
Alexa, adiunct de sef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Lucrările Conferinței internaționale a Crucii Roșii »
Lucrările celei de-a XXIII-a Con

ferințe internaționale a Crucii Roșii 
au continuat, în cursul zilei de 
marți, în cele trei comisii de lucru.

în Comisia pentru protecție și 
asistență au fost dezbătute probleme 
legate de dezvoltarea și aplicarea 
dreptului internațional umanitar, 
vorbitorii arătînd că acesta nu poate 
fi disociat de spiritul de pace, spirit 
ce animă mișcarea mondială de 
Cruce Roșie, precum și întreaga 
omenire. S-a relevat că un mijloc 
eficient pentru menținerea și întă
rirea păcii îl constituie, printre al
tele. propagarea în rîndurile tinere
tului a normelor și principiilor cu
prinse în convențiile de la Geneva. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea 
unirii tuturor forțelor pentru spori
rea rolului Crucii Roșii, a contribu
ției acesteia la edificarea unei lumi 
mai bune și mal drepte în care 
fie eliminate subdezvoltarea, 
colul războaielor.

în Comisia pentru probleme 
nerale și de organizare a fost 
bătut un proiect de rezoluție 
care se face apel, la intensificarea 
eforturilor în direcția eliminării ac
telor de violență și tortură, de de
gradare umană de orice natură. în 
general în direcția prevenirii sufe
rinței în lume. în comisie a fost 
adoptată o moțiune privind regle
mentarea modului de contribuție fi
nanciară a societăților naționale.

în Comisia serviciilor pentru co
munitate și dezvoltare au fost abor
date probleme privind creșterea ro-

să 
peri-

ge- 
dez- 
prin

1 V

lului femeii în organismele de Cruce 
Roșie, sporirea preocupărilor pentru 
educația sanitară a tinerei generații, 
a populației, intensificarea acțiunilor 
pentru creșterea donatorilor de 
singe, aportul Crucii Roșii la ocroti
rea mediului înconjurător.

Referindu-se la protecția și ame
liorarea mediului înconjurător, re
prezentantul român a arătat în in
tervenția sa că aceasta constituie 
pentru România o problemă de in
teres național și că ansamblul de 
măsuri privind mediul înconjurător 
pune accentul, în primul rînd, pe 
prevenirea efectelor dăunătoare asu
pra mediului ambiant. El a eviden
țiat faptul că majoritatea probleme
lor privind mediul înconjurător și 
activitățile de Cruce Roșie pot fi so
luționate eficierft numai printr-o 
strînsă colaborare internațională, 
printr-o cooperare între Programul 
Națiunilor Unite pentru mediul în
conjurător si Crucea Roșie interna
țională, conlucrare ce trebuie să aibă 
permanent în vedere atît interesele 
generațiilor actuale, cît și ale celor 
viitoare, sarcină de importanță ma
joră de care depind bunăstarea po
poarelor, dezvoltarea socială și eco
nomică a tuturor țărilor.

Toate aceste probleme au făcut 
obiectul unor proiecte de rezoluții 
ce urmează să fie supuse spre apro
bare ședinței plenare a conferinței.

Participanții la comisie s-au pro
nunțat în favoarea inițiativei ca 
anul 1979 să fie declarat Anul inter
național al copilului. (Agerpres)

Cu prilejul inchei'erii misiunii sule 
în. tara noastră, ambasadorul Japo
niei la București. Rvoko Ishikawa, a 
oferit marți o recepție in saloanele 
restaurantului Athenee Palace.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
conducători ai unor instituții centra
le. alte persoane oficiale. Au fost 
prezenti șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Marți dimineață, la Centrul euro

pean pentru învătămîntul superior al 
UNESCO — C.E.P.E.P. — din Bucu
rești. au început 'ucrările unei re
uniuni internaționale avind că scop 
elaborarea unui studiu privind acce
sul în învătămîntul superior in 
Europa.

în ședința de deschidere au rostit 
alocuțiuni Levon Sergheievici Atanas- 
sian. reprezentantul directorului ge
neral al UNESCO. Vasile Cătuneanu, 
director în Ministerul Educației și 
învățămîntului. și Thomas Keller, 
director al C.E.P.E.S.

Au participat Jean Livescu. pre
ședintele Comisiei naționale române 
pentru UNESCO. Abdel Salam Da- 
jani. directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. cu sediul în Bucu
rești. Bhagirathan R. Devarajan. re
prezentantul P.N.U.D. 
reprezentanți ai 
rilor Externe.

Timp de trei 
Marea Britanie. 
mania. Iugoslavia. Olanda. România, 
Spania. Suedia. Turcia. 
U.R.S.S. vor efectua un 
opinii asupra evoluției și 
recente privind accesul în 
tul superior, asupra problemelor dez
voltării informării reciproce si coo
perării privind noile forme, structuri 
și metode de educație privind învă
tămîntul superior.

★
La Institutul de cercetări și pro

iectări pentru minereuri și metalur
gie neferoasă Baia Mare au început, 
marți, lucrările celei de-a doua Con
ferințe balcanice pentru prepararea 
substanțelor minerale utile, manifes
tare organizată sub egida Ministe
rului Minelor. Petrolului și Geolo
giei, Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor și Centralei 
minereurilor și metalurgiei neferoase 
din localitate.

Participă specialiști din Bulgaria, 
Iugoslavia, Turcia și România.

(Agerpres)

Marți. tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei mixte româno- 
sudaneze, a primit delegația parla
mentară sudaneză, condusă de Aldo 
Ajou Deng, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, membru al 
Adunării Populare, care face o vizită 
în țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Cu această ocazie, oaspeții au fost 
Informați despre activitatea Partidu-

★

lui Comunist Român, despre princi
palele preocupări ale poporului nos
tru in dezvoltarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Totodată, s-a 
procedat la un schimb de vederi pri
vind evoluția relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, subli- 
niindu-se importanta contactelor la 
nivel înalt pentru continua adincire 
a colaborării prietenești româno-su- 
daneze.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

*

în România, 
Ministerului Aface-

zile, specialiști din 
Franța. R. F. Ger-

Ungaria și 
schimb de 
tendințelor 
învățămîn-
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Presa internațională despre recentele campionate 
mondiale de lupte greco-romane

o

Reprezentanții României s-au numărat din nou 
printre protagoniști

Comentind rezultatele celei de-a 
19-a ediții a campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane. desfășurată la 
Goteborg, corespondenții agențiilor 
de presă subliniază că a fost cea mai 
puternică și echilibrată ediție, reu
nind un număr record de partici- 
panți : circa 180 din 28 de țări. Nive
lul tehnic, pregătirea fizică a compe
titorilor au fost, de asemenea, foarte 
ridicate. în această confruntare spor
tivă de mare amploare, reprezentan
ții României s-au numărat din nou 
printre protagoniști, obținind o me
dalie de aur, două de argint șl una 
de bronz și locul trei in clasamentul 
pc națiuni, cca mai bună clasare a 
formației noastre la campionatele 
mondiale din ultimii ani.

Corespondentul agenției „Reuter” 
evidențiază performanța sportivului 
român Nicu Gingă, cîștigătorul titlu
lui de campion mondial la categoria 
52 kg în urma unei evoluții de mare 
clasă în tot timpul turneului. De ase
menea, trimisul special al agenției

„Taniug" subliniază buna comportare 
a tinărului luptător român Ion Drai- 
ta, medaliat cu argint la categoria 82 
kg, învingător în lurneul final în fața 
campionului olimpic, iugoslavul Mo- 
mir Petkovici, și a favoritului princi
pal, bulgarul Pavel Pavlov.

Comentatorul agenției „D.P.A." re
marcă afirmarea la actuala ediție a 
competiției a unei noi generații de 
luptători, mai puternici, cu un stil dc 
luptă mai dinamic, intre care și ro
mânii Nicu Gingă, Ion Draica și Pe
tre Dicu. Se notează, de asemenea, 
faptul că din 30 de medalii puse în 
joc, 21 au fost obținute de sportivii 
țărilor socialiste, unde sportul lupte
lor cunoaște o dezvoltare continuă.

Iată clasamentul pe puncte al cam
pionatelor mondiale : 1. U.R.S.S. — 
37 puncte ; 2. Bulgaria — 30 puncte ; 
3. România — 25 puncte ; 4. Ungaria 
— 22 puncte ; 5. Suedia — 20 puncte ; 
6. Iugoslavia — 13,5 puncte ; 7. 
lonia — 13 puncte etc.

Sportivii noștri în 
întîlniri internaționale
FOTBAL. La Moscova, pe stadionul 

„Dinamo", se va disputa, astăzi, pri
mul meci (din turul doi al competi
ției europene intercluburi de fotbal 
„Cupa cupelor") dintre echipele Uni
versitatea Craiova și Dinamo Mos
cova. Fotbaliștii români, care se află 
la Moscova de duminică, au efectuat 
un prim antrenament pe stadionul 
unde cu începere de la ora 15 (ora lo
cală) se va disputa partida. Din lotul 
echipei craiovene fac parte, printre 
alții. Ștefănescu, Tilihoi, Bălăci, 
Marcu, Crișan, Purima și Cămătaru.

★
în cadrul aceleiași competiții se vor 

mai disputa astăzi următoarele întîl
niri : S.V. Hamburg — S.C. Ander- 
lecht ; Austria Viena — Lokomotiv 
Kosice ; F.C. Porto — Manchester 
United ; Lokomotiv Leipzig — Betis 
Sevilla; B. K. Vejle — PAOK Salonic; 
Twente Enschede — Brann Bergen ; 
Diosgyor — Hajduk Split

Po-

HOCHEI: Steaua Dinamo 5-2

UNIUNEA SOVIETICĂ

Cetățile de ieri si de azi
9 99

Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit aseară pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" meciul 
derbi de hochei pe gheată dintre

Di-echipele bucurestene Steaua si 
iwno din cadrul ..Cupei României". 
Hocheistii de la Steaua au obtinut 
victoria cu scorul de 5—2 (2—1. 0—0. 
3—1).

In pregătirea mondialelor de fotbal din Argentina

Hotărîri recente ale F.I.F.A.
• în localitatea Rottach-Egern (R.F. 

Germania) au început lucrările Comi
siei F.I.F.A., însărcinată cu organiza
rea campionatului mondial de fotbal 
din Argentina. Președintele acestei 
comisii, Franz Neuberger, a declarat 
ziariștilor că au fost, abordate proble
me legate de calendar, orarul meciu
rilor etc. Meciul inaugural al viitoa
rei „Cupe mondiale'1 se va desfășura 
în ziua de 1 iunie pe stadionul „River 
Plata" din Buenos Aires la ora 15 
(ora locală). Partidele din grupe se 
vor disputa la orele 14, 16,30 și 17 
pentru a permite transmiterea la te
leviziune în Europa. Finala campio
natului va avea loc la 25 iunie 
15, iar o eventuală rejucare la 
nie.

Tragerea la sorți a celor . 
grupe ale turneului final se va efec
tua la 14 ianuarie la Teatrul „San 
Martin" din Buenos Aires. Comisia a 
acceptat recomandarea ca în turneul 
final să se procedez» la controlul anti
doping (doi jucători prin tragere la 
sorți din fiecare ediipă în meciurile 
din grupe 
mătoare).

Pînă la 
cunoscute 
turneul final din Argentina : 
Germania (deținăttarea titlului). Ar
gentina (tara orgarizatoare), Brazilia, 
Peru și Scoția.

• La Sydney, în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial de fot
bal (turul final al zonei asiatice), re
prezentativa Kuweitului a obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
2—1 (1-1), în fața echipei Australiei. 
Golurile au fost înscrise de Kameel 
și Ambuari, respectiv Rooney. în cla
sament conduce echipa Iranului, cu 
5 puncte.

CĂLĂRIE. Sportivii români s-au 
numărat printre fruntașii concursului 
internațional de călărie — obstacole 
desfășurat la Tripoli, capitala Libiei. 
Un succes remarcabil a repurtat că
lărețul român Oscar Recer, învingă
tor în „Marele premiu" ___
Tripoli, principala probă a competi
ției. Concurînd pe calul „Begonia", 
Oscar Recer s-a situat pe primul loc. 
cu zero puncte penalizare, după ce 
i-a întrecut In baraj pe austriacul 
Thomas Fruehman și libianul Moha
med Asghair, cotați ca mari favoriți 
ai întrecerii.

Dintre ceilalți concurențl români 
s-au mai evidențiat 
Alexandru Bozan si 
în cele zece probe 
s-au clasat de două 
și de patru ori pe locul trei.

al orașului

Constantin Vlad, 
Ion Popa. care, 
ale concursului, 
ori pe locul doi

ȘAH. Turneul international de sah 
de la Bar (Iugoslavia) a continuat cu 
runda a 5-a, în care Jivkovici l-a în
vins pe Quinteros, Stean pe Raice- 
vici, iar Ivanovici a ciștigat la Forin- 
tos. Celelalte partide, printre care și 
Lutovac — Ciociltea, s-au întrerupt.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
la ora
27 iu-

patru

și cite Irei în fazele ur-

data de 18 octombrie sînt
5 echipe participante la 

...................... R. F.

• FITOTRON SIBE
RIAN. Pe liniă Institutul si
berian de certetări științifice 
pentru cultura și selecția plan
telor din Novosbirsk se va con
strui unul din cele mai mari 
complexe de sllecție a plantelor. 
Noul obiectiv iste menit să con
tribuie la redtcerea considera
bilă — de la li—20 ani la numai 

de
soiuri de

8—9 ani — i 
creare a uno 
plante cu inslt randament, re
zistente la setetă și vînturi pu
ternice. destilate culturilor in 
zona siberiaiă. Complexul va 
ocupa o supafață de 20 ha și 
va cuprinde :un fitotron — sulă 
uriașă cu cjmă artificială re
glată automt — încăperi pen
tru cultivare accelerată a plan
tațiilor cereliere și de nutreț 
in condițiile climei Siberiei.

termenelor 
noi

Cu prilejul vizitei în tara noastră 
a delegației parlamentare sudaneze, 
condusă de Aldo Aiou Dens, mem
bru al C.C. al Uniunii Socialiste Su
daneze. membru al Adunării Popu
lare, marți seara, ambasadorul aces
tei tari la București. Sayed Sharief. 
a oferit o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

loan Ceterchi. președintele Consi
liului Legislativ. Ioan Pop D. Popa, 
președintele comisiei pentru sănă
tate. muncă, asigurări sociale si pro
tecția mediului, depute ti. alte per
soane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației -■ parlamentare su
daneze.

(Agerpres)

În întîmpinarea aniversării Zilei armatei
Republicii Socialiste România

Apropiata aniversare a Zilei ar
matei Republicii Socialiste România 
prilejuiește organizarea si desfășura
rea în toate unitățile si instituțiile 
de cultură ale armatei a multiple ac
tivități politico-educative si cultural- 
artistice consacrate acestui eveni
ment.

• în 60 de întreprinderi si institu
ții bucurestene au avut loc întîlniri 
ale oamenilor muncii- cu generali si 
ofițeri activi, care au făcut expunerea 
cu tema „25 octombrie — Ziua ar
matei Republicii Socialiste România".

• Colectivul de creație al Studiou
lui cinematografic al armatei a pre
zentat, in cadrul unor gale 
tori literar-cinematografice

.. zate în numeroase unităti 
la Casa centrală a armatei, 
niversitarilor din București.
matei din Pitești si într-un important 
număr de instituții școlare din ora
șele Iasi. Craiova. Bacău. Sibiu. 
Clui-Nanoca. Focsani. Constanta. Fă
găraș. filme documentare inspirate 
din trecutul de luntă al nonorilui 
român și armatei sale, ca și din fap
tele de astăzi ale militarilor armatei 
noastre. în dubla lor calitate de apă
rători ai vetrei străbune si de narti- 
cipanti activi la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. De 
o bună apreciere s-au bucurat fil
mele istorice ..Sub steagul neatîrnă-

ți șeză- 
organi- 

militare. 
Casa u- 

Casa ar-

rii", „Baladă pentru independență", 
„Odă ostașilor români". „Zile de e- 
popee". „Trec voinicii Dunărea", cit 
si scurt-metraiele ce tratează aspec
te din activitatea contemporană a 
militarilor. „Marșul spre iscusință". 
„Tînărul comandant". „Drumul ane
lor spre lumină". „Cîntar.ea Româ
niei". „La noi. în Carpati" etc. Alte 
filme realizate de cineaștii militari 
rulează în aceste zile ne ecranele 
cinematografelor din Capitală si din 
tară.

• în garnizoana Craiova se află in 
plină desfășurare, sub semnul între
cerii naționale „Daciada". concursul 
de jocuri sportive și 
re dotat cu cupa 
Muzeul unității din 
zoană a fost vizitat 
scoli din localitate, de .. .. 
patriotice ale combinatului 
si uzinei „Electronutere" 
detașament de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei aparținînd 
liceului energetic. Tot aici, duminica 
trecută, neste 70 de elevi au primit 
cravata de pionier. Cadre militare și 
familii ale acestora au participat la 
casa armatei la un simpozion pe tema 
„File din cartea marilor tradiții ale 
armatei noastre", realizat cu concur
sul unor foști participanți la războiul 
antihitlerist.

Bielo- 
..Rusia

cerului. 
frunzele

r a
Icri in țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în jumătatea de sud- 
vest a țării- Innorări mai accentuate 
s-au produs in prima parte a zilei în 
Moldova. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, cu intensificări în zona de 
munte, pînă la 45 km pe oră. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 11 grade la Sullna și 18 grade la 
Cimpulung Moldovenesc și Urzicenl. în 
București : Vremea s-a încălzit, cerul 
a fost mai mult senin, vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 19 grade.

aplica tlv-milita- 
„25 octombrie", 
această garni- 
de elevii a 12 

două gărzi 
chimic 

si de un

I

• Competiția internațională mas
culină de handbal de la Liubliana 
s-a încheiat cu victoria selecționatei 
R. F. Germania — 6 puncte, urmată 
de formațiile Danemarcei — 4 puncte, 
Iugoslaviei — 2 puncte și Cehoslova
ciei — zero puncte. în ultima zi a 
turneului s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R. F. permania—Iugosla
via 17—16 ; Danemarca—Cehoslovacia 
27—23.

• în primul tur al turneului inter
national de tenis de la Sydney, jucă
torul australian Colin Dibley a reu
șit să-l elimine cu 6—1, 7—6 pe ame
ricanul Harold Solomon, cotat drept 
unul dintre favoriții concursului.

• La 
revanșă 
pe apă 
data aceasta victoria a revenit 
scorul de 6—4 (2-0, 1-2, 3-0, 0-2) oas
peților. în primul joc, disputat în 
urmă cu o zi in același oraș, echipa 
U.R.S.S. a ciștigat cu scorul de 6—5.•

Baku s-a desfășurat meciul 
dintre selecționatele de polo 
ale U.R.S.S. și Ungariei. De 

cu

• Concursul internațional de ma
raton desfășurat la Atena a fost do
minat de atleții etiopieni, clasați pe 
primele trei locuri. Victoria a reve
nit lui Kebede Blache, cronometrat 
pe clasica distantă de 42.195 km cu 
timpul de 2h 14’ 40”, urmat de Dere- 
ce Neide și Tadesse Teserj. Pe locul 
patru s-a situat sportivul norvegian 
Arne Sylte. Prezentă la start, atleta 
suedeză Christina Johansson a în
cheiat cursa cu timpul de 3h 00' 07“.

cii: Belavtomaz. Gom- 
selmas. Stroimasina si 
altele, care au înfăți
șat rezultatele obținu
te de colectivele lor 
de muncă în cinstea 
marii sărbători a po
poarelor sovietice — a 
60-a aniversare a Ma-

Revoluții Socialis- 
din Octombrie.

primele nouă luni 
anului, volumul 

industriale

rii 
te 
în 
ale
producției 
a republicii a crescut 
cu 9.1 la sută tată de 
7.5 la sută cît preve
deau angajamentele 
inițiale, productivita
tea muncii — cu 6.3 
la sută, fată de 5.5 la 
sută cît fu.sese prevă
zut. Producția supli
mentară realizată în-

de specialitate, 2 școli 
de muzică, 1192 bi
blioteci, aproape o 
mie de cinematografe. 
Oamenii se mută în 
viitor odată cu fapte
le lor.

Am vizitat cetatea 
Brest, unde ostașii so
vietici. deveniti eroi, 
au rezistat supraome- 
neste invaziei fasciste 
timp de o lună. Sute 
de mii de oameni trec 
prin fata zguduitoare
lor dovezi de tărie o- 
menească. devin ei în
șiși eroi In zilele noas- 

orin 
co-

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 octombrie. In țară : Vreme re
lativ rece. Cerul va ti variabil, cu în- 
norări mai accentuate în nordul și es
tul țării, unde local vor cădea preci
pitații sub formă de burniță și ploaie, 
în rest, burniță izolată. Vîntul va sufla 
slab pinâ la potrivit, cu Intensificări 
din sectorul nord-vestic în Moldova, cu 
viteză de 40—50 km pe oră, iar în zona 
de munte, pînă la 80 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 grade și plus 7 grade, iar cele 
maxime între plus 8 și plus 16 grade, 
local mai ridicate dimineața în sud-vest. 
Ceată mai ales dimineața și seara. în 
București : Vreme în general rece, cu 
cer variabil. Vînt slab, pînă la potrivit, 
ceață dimineața și seara. Temperatura 
aerului în creștere ușoară.

Tinerețea își trece examenul

în traducere, 
rusia înseamnă 
albă". Acea Rusie des
pre care în secolul tre
cut poetul Jakub Ko
las scria : „Datria 
mea. cîmpie-mamă / si 
înrobită si orfană / si 
tristă ca plînsul 
din mine / ca-n- 
treaga noastră-ntune- 
cime". Tristă ca o în
tunecime. Cum de-a 
tisnit acest alb din în
tunecime ? L-au dat la 
iveală oamenii. Oame
nii viitorului.

Am călătorit Prin. 
Bielorusia la început 
de toamnă, cînd zilele 
se întrec în a aduna in 
ele esențele de frumu
sețe ale naturii aces
tor ținuturi : satisfac
ția împlinirilor si fio
rul rodului ce se anun
ța. albastrul tinereții 
nesfîrsite al 
dantelat de
auriu-rosietice ale mes
tecenilor înainte de ul
timul lor zbor.

Am poposit. în 
căsuță 
Minsk 
„marii 
frunte_ ______
dimir Ilici Ulianov (Le
nin). întemeiau Parti
dul Muncitoresc 
cial-Democrat din 
sia. viitorul Partid 
munist al Uniunii 
vietice. sub 
cerea căruia, 
iembrie 1917. cei înro
biți aveau să înlăture 
zăgazurile din calea 
dezvoltării sociale a 
tării. A urmat drum 
lung si greu, presărat 
de victorii, de vieți 
căzute 
făclii 
veghe 
Hatîn.
mintesc despre erois
mul nepieritor al ce
lor ce au căzut pen
tru apărarea patriei, 
în lupta împotriva co
tropitorilor fasciști.

Mă aflam la Minsk 
în zilele cînd a avut 
loc Plenara C.C. al 
P.C. din Bielorusia. 
consacrată rezultate
lor sesiunii extraordi
nare a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. care 
a adoptat noua con
stituție a Uniunii So
vietice. Cu mîndrie si 
răspundere au luat 
cuvîntul muncitori, 
tehnicieni de la mari
le uzine si combinate 
industriale ale repabli-

roșietică 
unde. în 

visători", 
cu tînărul

acea 
din 

1898, 
în 

Vla-

So-
Ru-
Co- 
So- 

condu- 
în no-

snre a deveni 
si clopote de 

la Brest si 
locuri ce a-

(Urmare din pag. I)
viată, devin oameni în adevăratul în
țeles al cuvîntului".

Așa i-am cunoscut pe tinerii meta- 
lurgiști: prin faptele lor de muncă 
dăruită patriei, strunind cu bărbăție 
miile de grade Celsius ale cuptoare
lor din vatra de foc nestins a Tulcei. 
Pentru ei nimic nu e greu, nimic nu 
e imposibil. Ei știu exact că li s-au 
dat oe mînă instalații si procese teh
nologice complexe, știu că trebuie să 
confirme această încredere și muncesc 
pentru a o onora deplin.

...Mircea Oneață este un lăcătuș 
care cunoaște toate măruntaiele cup
toarelor. Dar el s-a specializat înde
osebi în întreținerea instalațiilor hi
draulice Despre aceste instalații i s-a 
vorbit mult în secție : sînt moderne, 
de mare productivitate. Iată însă că 
proiectantului i se cere să înlăture 
unele neajunsuri ivite la instalație. 
Acesta solicită însă un anume răgaz. 
Timp în care continua să se risi
pească o cantitate apreciabilă de azot. 
Mircea Oneață își pune si el mintea 
la contribuție si află soluția cuvenită. 
„Oneață a venit de hac neajunsului 
ivit" — ne spune maistrul Pușcasu. 
prezentîndu-1 ca pe un om cu ma
turitate profesională, dotat cu un 
exemplar spirit al datoriei. L-am 
căutat între sutele de muncitori ai 
combinatului si iată-ne în fata tînă- 
rului Mircea Oneață. de numai 26 
de ani : „Pornim cuptorul 6, aflăm 
de la el. Da. am reușit să facem ca 
instalația hidraulică să funcționeze 
numai în regim automat... Dacă lu
crez de mult în metalurgie ? Doar de 
un an. însă am făcut pionierat la 
combinatul chimic de Ia Vîlcea... Ex
periența de acolo mă ajută foarte 
mult aici..."

Am aflat apoi de la tovarășii lui 
că în luna iulie, atunci cînd a îm
plinit un an de activitate în combi
natul tulcean. a devenit membru al 
partidului.

Unul dintre tovarășii lui Oneață 
este topitorul Cornel Girioabă. Un 
destin cu o evoluție simbolică : ab
solvent al 
funcționar 
transporturi 
că ar vrea 
învîrtească hirtiile. A urmat o scoală 
post-liceală pentru a deveni meta
lurgist. „Recunosc că am ales com
binatul. ne spune deschis Cornel

Iiceului. a fost un timp 
la o întreprindere de 
auto. Pînă ‘cînd a simțit 
să facă altceva decît să

maturității
Gîrjoabă. pentru că îmi trebuia un 
apartament... Și speram să-1 obțin 
mai repede. Ei bine, nu l-am obținut 
încă, am înțeles că mai sînt cîțiva 
care așteaptă înaintea mea. Pînă la 
urmă, drept să spun, am si uitat că 
venisem aici pentru... casă. între 
timp am devenit metalurgist. Iar 
acum am convingerea neclintită că 
n-aș mai putea pleca în . altă parte. 
Casa ? îmi va veni pînă la urmă și 
mie rîndul".

Luînd aminte la faptele acestor 
tineri, la gîndul lor drept si îndrăz
neț. Încep să înțeleg mai bine spusa 
maistrului Iriciuc, care nu vedea. în 
procesul muncii, diferența între apor
tul tinerilor si vîrstnicilor. Toți oa
menii secției îsi fac. cu aceeași răs
pundere si cu aceeași conștiință pro
fesională, datoria. Experiența se cîș- 
tigă din mers, valorile morale înain
tate se Însușesc in procesul muncii. 
Argumentele maistrului au fost două. 
Mai întîi cuptorul tineretului, la care, 
în afară de topitorul șef Grigore Po
pică, otelar de 24 de ani, toți cei
lalți sînt niște „boboci", doar cu un 
an vechime în metalurgie. Ei bine, 
cuptorul tineretului izbutește să ob
țină. lună de lună, cele mai bune re
zultate pe secție. Al doilea argu
ment îi are în vedere pe absolvenții 
scolii profesionale din anul în 
Aceștia s-au integrat imediat în 
ductie. în efortul de muncă si 
dire al colectivului secției. Și 
unii dintre ei tintesc să intre în , 
Ionul oamenilor de bază în forma
țiile de muncă din care fac parte. 
Exemplul aflat cel mai la îndemină : 
o fată, de numai 18 ani, Steliana Hu
luba, fiica unui pescar din Beștepe, 
are în răspundere pupitrul de co
mandă. de unde urmărește și trans
mite comenzi cu siguranța omului 
trecut prin greul profesiei.

Iată, așadar, cum uzina înseamnă 
pentru destinul acestor tineri creu
zetul în care se călesc, devin mai 
buni, mai maturi. înseamnă locul 
unde dau și trec, minut cu minut, 
examenul profesiei si al omeniei. De 
fapt, marea lor bucurie este de a 
scrie, umăr la umăr cu colectivul 
harnic din care fac parte, inscripția 
de mîndrie așezată pe produsele lor : 
„Fabricat Ia Tulcea". Și la fel de 
mare este mindria de a-i auzi pe 
beneficiari recunoscînd : „Iată o 
marcă de prestigiu !“

curs, 
pro- 
gîn- 
deja 
eșa-

Însemnări 
de călătorie

sumează peste 221 mi
lioane de ruble, dintre 
care 113 milioane — 
bunuri de larg consum. 
Citeva fapte de viată 
care caracterizează în 
aceste zile starea de 
snirit a oamenilor 
muncii din Bielorusia : 
„Succesul poate fi 
planificat" — afirma 
unul dintre fruntașii 
marii întreceri. Piotr 
Gherasimov. de la 
trustul de construcții 
nr. 17.

La Brest, tovarășul 
Vladimir Verhoveț. se
cretar al comitetului 
regional de partid, ne 
spunea că regiunea re
prezintă azi... 42 de re
giuni dinainte de pu
terea sovietică. în ce 
privește Droductia in
dustrială. în acești ani. 
o suorafată de peste 
560 000 de hectare aco
perite cu mlaștini au 
devenit locuri roditoa
re. în ciuda „zgîrceni- 
ei“ pămînturilor nisi
poase sau sărăturoase, 
agricultorii regiunii 
obțin recolte care a- 
jung pînă la 5 300 kg 
grîu Ia ha. 17 600 kg 
cartofi. „întunecimea" 
neștiinței de carte a 
peste 50 la sută din 
întreaga populație, 
cum era in trecut, a 
fost total înlăturată, 
în regiune funcționea
ză 384 școli medii și 21

tre. apropiind 
fapta lor viitorul 
munist. „Avem în 
giune 54 de eroi 
muncii socialiste" 
soune cu mîndrie 
cretarul comitetului 
regional de partid : 
si-î enumeră din me
morie : Piotr Klimuk. 
cosmonaut. Vera Trot- 
kaia — tricoteză. Lida 
Bryzga — mulgătoare 
Svetlana Gritiuk — țe
sătoare...

Președintele .. 
zului „Sovetskaia 
lorusla". Vladimir 
dulia, se afla si 
minica la locul 
muncă. în cîmp. 
că la recoltarea sfeclei 
de zahăr. „Recolta-i 
mai bună decît anul 
trecut, cînd am scos 
38 000 kg la hectar, dar 
cit timp rămine în 
cimp. ea încă nu-i a 
noastră". Colhozul, u- 
nul dintre cele mai 
bune din republică, a 
obtinut anul acesta 
25 000 kg cartofi ia 
hectar. 3 800 kg grîu si 
secară. Bedulia. fiu de 
analfabet, 
în sțiinte 
renunțat 
orașului.
muta aici. în mijlocul 
oamenilor mai ieri a- 
nalfabeti. Case mari, 
cu etai. cu gaze, cu 
televizoare si frigidere 
au aDărut în locul fos
telor căsuțe pierdute 
printre mlaștini.

...Trecut. prezent, 
viitor in aceste zile. De 
plaiurile bieloruse. Dar 
mai ales viitor. Pre
tutindeni. viata aces
tor oameni este În
gemănată cu viitorul 
Chiar si amintirile lor

colho- Bie- 
Be-

adi-

este doctor 
agricole. A 
la confortul 
sore a se

Laurențiu DUȚA

RĂSFOIND PRESA&

„DER STERN"

ENDORFINELE
o cheie nouă în descifrarea
activității sistemului nervos

• Cum devin suportabile durerile „insuportabile" • O 
explicație plauzibilă a mecanismului acupuncturii • Per

spective noi în tratarea bolilor psihice
Sistemul nervos al fiecărui individ 

este capabil să producă. temporar., 
substanțe asemănătoare. în acțiunea 
si efectul lor. stupefiantelor. Aseme
nea acestora din urmă, ele pot di
minua senzația de durere, not înari- 
na fantezia, pot stimula fericirea.

Deschizători de drumuri în acest 
fascinant domeniu, care a devenit, 
între timn. obiectul de studiu al mai 
multor laboratoare din lume, sînt doi 
farmacoloei americani, prof. Solo
mon Snyder și Candace Perth, de la 
Universitatea Johns-Hopkins 
Baltimore. Ei au descoperit in ence
falul si măduva spinării mamife
relor — si omului — înicrorecentori 
sensibili la acțiunea morfinei si a 
altor substanțe similare acesteia : de 
îndată ce moleculele respectivei sub
stanțe aiung la creier 
asupra receptorilor se 
stare de euforie.

Care este explicația _______  _
cestor receptori ? în nici un caz na
tura nu i-a nus la dispoziția stupe
fiantelor externe : trebuiau deci 
depistate substanțele din interiorul 
organismului menite să acționeze a- 
supra lor.

Aproape concomitent, oameni de 
stiintă din Munchen (R.F.G.). Pao 
Alto (S.U.A.) si Aberdeen (Marea 
Britanie) au izolat din creierul șo
bolanilor si oorcilor un număr de 
substanțe analgezice, denumite en
dorfine. Spre deosebire de morfină

din

si acționează 
instalează o

existentei a-

parcele încălzite pentru experi
mentarea soiurilor noi, labora
toare etc. Lingă complexul, 
deja existent, de institute ale 
Filialei siberiene a Academiei 
unionale pentru științe agricole 
se află în construcție un com
plex de locuințe. prevăzut cu 
unitățile social-culturale nece
sare. Peste 1 500 de apartamen
te au fost date în folosință.

• CIUPERCILE „MÂR 
AL DISCORDIEI". Ziarul 
„New York Times" relatează 
despre ivirea unui „război al 
ciupercilor" între'Franța și Ita
lia. După cum relatează presa, 
diferendul a apărut ca urmare a 
faptului că italienii din regiunile 
de frontieră trec granița în Fran
ța, pentru a culege ciuperci pe 
care le vînd apoi tot în Franța 
și în țările vecine la „prețuri

francezăastronomice". Partea 
se plînge de faptul că italienii 
smulg ciupercile din rădăcini in 
loc să Ie taie. Pentru a preveni 
devastarea „rezervațiilor natu
rale" de ciuperci, autoritățile 
franceze examinează în prezent 
posibilitatea introducerii unei 
autorizații speciale care să dea 
dreptul de a culege ciuperci si 
crearea unei asociații a pose
sorilor de licențe.

• ALBINELE ELEC
TRIZATE. Savantul american 
E. H. Erickson a demonstrat că 
electricitatea statică joacă un 
rol substanțial în comportamen
tul albinelor, îndeosebi în acti
vitatea 
Astfel, 
lectric 
dreaptă 
urmează să recolteze

albinelor lucrătoare, 
încărcată cu curent e- 
negativ, albina se în
spre floarea de unde 

polenul.

DE PRETUTINDENI
La întoarcere spre stup, elec
tricitatea negativă devine pozi
tivă. între albină și floare se 
creează un cîmp electric al că
rui potențial ajunge la 1,5 volți. 
Acest cimp electric înlesnește 
recoltarea polenului, potențialul 
acestuia slujind, se pare, și la 
transmiterea de informații pri
vind locul unde se 
Acest potențial se 
funcție de distanța 
sa de hrană și de 
radiațiilor solare.

• BIBLIOTECĂ CU 
15000 de tăblije. DuPă 
13 ani de cercetări, doi arheo
logi italieni de la Universitatea

află florile, 
schimbă in 
față de sur- 
intensitatea

din Roma au descoperit în nor
dul Siriei, la 48 km sud de Alep, 
nu mai puțin de 15 mii de tă
blițe din lut cu inscripții cu
neiforme. Tăblițele au fost gă
site în două încăperi (probabil 
o parte din biblioteca unui pa
lat). Textele de pe tăblițe aruncă 
lumină asupra existenței în Ni
cest loc a orașului antic Ebia. 
Se crede că biblioteca are res
pectabila vîrstă de 4 500 de ani.

• COLECȚIE UNICA 
DE ANIMALE PREISTO
RICE. Muzeul de istorie natu
rală din Bruxelles adăpostește 
o colecție cu schelete de iguano- 
donți, animale preistorice puțin 
cunoscute. Scheletele au fost 
descoperite în 1878 de către un 
miner belgian la exploatarea 
Bernissart, într-o galerie aflată

la 300 m adincime. Iguanodonții 
erau un gen de reptile ierbivore 
uriașe. Scheletele animalelor au 
fost complet reconstituite și 
parțial așezate în poziția în care 
au fost prinse acum 125 milioa
ne ani de un strat de pămînt. 
Se presupune că uriașele reptile 
au fost surprinse de o puternică 
inundație și acoperite rapid cu 
aluviuni care le-au conservat.

• „CARUSSO" RE
CUPERAT. Muzeul care păs
trează amintirea marelui tenor 
Carusso a cumpărat recent pri
mul disc al acestuia, imprimat 
în 1902 de Gramophone Com
pany Limited, astăzi EMI. Dis
cul, imprimat la Milano în po
fida opoziției impresarilor săi 
care își vedeau astfel periclita
tă „profesia", poate fi audiat în 
bune condiții. Pe lingă aceas-

tă achiziție, au fost repuse în 
circulație „fonică" vocile mari
lor cîntăreți de la începutul se
colului : Florence Nightingale, 
Tennyson și Gladstone, 
cesori ai lui Carusso în 
marea pe disc.

• CRESCĂTORII 
RÎME. Se știa de multă 
că rimele 
gricultură. 
problema 
conjurător 
importanta rimelor crește. Oa
menii de știință japonezi au de
monstrat că acestea se hrănesc 
cu reziduuri industriale, trans- 
formîndu-le într-un îngrășămînt 
natural foarte eficient. Ca ur
mare. naturaliști amatori au i- 
naugurat citeva crescătorii de 
rîme pe care le furnizează celor 
interesați.

prede- 
impri-

DE...
vreme

sînt folositoare în a- 
Dar în prezent cînd 

poluării mediului în- 
devine tot mai acută

sau heroină (substanțe aoartinînd 
grupei alcaloidelor). endorfinele sînt 
albuminoide relativ simnle. Simili
tudinea Dărtii exterioare a molecu
lelor celor două cateeorij de substan
țe explică de ce receptorii, creați de 
faDt pentru endorfine. reacționează 
si Ia stupefiante. De aceea, descope
rirea endorfinelor părea să deschidă 
o nouă eră in combaterea durerilor. 
Speranțele s-au dovedit însă iluzorii : 
celulele nervoase se obișnuiesc cu 
endorfinele, ca și cu stupefiantele. 
Administrînd endorfine unor anima
le de experiență care aveau dureri, 
doza a trebuit mărită continuu, aiun- 
gîndu-se în cele din urmă la depen
denta de substanțele respective, exact 
ca în cazul stupefiantelor.

Deși noile 
mentează de 
putut stabili 
ioacă un rol 
tească ; intre ____  _____________
țiile de durere și teamă. Se presupu
ne că encefalul își autoadministrează 
o doză de endorfine, atunci cînd din 
trup parvin semnale de durere foarte 
acută.

Neurologul canadian Bruce Pome
ranz din Toronto a descoperit recent 
ca producția endorfină poate fi 
stimulată prin excitație externă. Ei 
a observat că șoarecii devin. în urma 
unui tratament de acupunctură elec
trică. la fel de insensibili la durere 
ca si oamenii. Pentru a vedea dacă 
efectul calmant al acelor poate ti dus 
în seama endorfinelor. el a extirpat 
hinnfiza — glandă de unde provin 
unele din aceste substanțe — si. 
dirnă cum se aștepta. în ciuda acu- 
Duncturli. șoarecii simțeau din nou 
durerea. Această experiență a avut 
meritul de a furniza pentru nrima 
oară o exDlieatie olanzibllă a modu
lui în eare acționează acupunctura : 
se uare că acele stimulează, ne ca
lea nervilor, encefalul să blocheze 
semijalele de durere cu aiutorul 
„stupefiantelor" proprii.

Unele boli psihice îsi au oare si 
ele cauza într-o dereglare a echili- 
brulu1 secreției de endorfină ? S-ar 
Părea că răspunsul la această Între
bare este afirmativ. între starea psi
hică a drogomanilor cînd nu-si ad
ministrează stupefiantul si cea a 
persoanelor suferind de un sindrom 
depresiv există o mare asemănare 
Se poate trage deci concluzia că o 
secreție de endorfină defectuoasă sau 
redusă duee la nierderea echilibrului 
psihic. Endorfinele reprezintă un fel 
de barieră protectoare, calmantă. în 
tata excitațiilor si solicitărilor ner
voase venite din exterior.

substanțe se experi- 
foarte puțină vreme, s-a 
cu certitudine că ele 
esențial în viata sufle- 
altele. atenuează senza-

l
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Sesiunea Adunării Generale 
a O. N. U.

Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
pentru problemele sociale

NAȚIUNILE UNITE 18 — De . la 
trimisul special. Romulus Căplesc’u : 
în Comitetul pentru problemele so
ciale al Adunării Generale a O.N.U. 
se dezbate punctul de ne ordinea de 
zi : ..Deceniul Națiunilor Unite pri
vind condiția femeii : egalitate, dez
voltare. pace".

Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor 
comitetului. reprezentantul tării 
noastre. Gheorghe Cartas, a subliniat 
câ România a avut prilejul să-si pre
zinte in fata a numeroase foruri in
ternaționale. inclusiv a celor din sis
temul Națiunilor Unite, punctul de 
vedere in legătură cu princioalele o- 
biective care stau la baza ..Deceniu
lui O.N.U. privind condiția femeii", 
precum si în legătură cu aplicarea 
celor convenite la Conferința mon
dială a Anului international al fe
meii. de la Ciudad de Mexico (1975). 
in special problemele referitoare la 
participarea femeilor la întărirea 
păcii si securității internaționale.

Reprezentantul român a evidențiat 
importanta practică a măsurilor a-

Examinarea raportului Comitetului special 
pentru Carta Națiunilor Unite și întărirea rolului 

organizației
Comitetul pentru problemele juri

dice al Adunării Generale a O.N.U. a 
inceput să examineze raportul Comi
tetului special pentru Carta O.N,U. 
si creșterea rolului Națiunilor Unite. 
Raportul acestui comitet, din care 
fac parte 47 de state, intre care 
și România, trece în revistă, pe baza 
unui studiu întocmit de Secretariatul 
O.N.U., punctele de vedere ale gu
vernelor diferitelor state membre re
feritoare la aspecte ale funcționării 
Națiunilor Unite, inclusiv cele pri
vind. in mod specific. Carta si inclu
de: un număr de documente cuprin- 
zind propunerile și sugestiile unui șir 
de țări.

Lectura amplului raport evidenția
ză numeroase referiri la concepțiile 
binecunoscute ale țării noastre pri
vind necesitatea unei contribuții tot 
mai sporite a O.N.U. la viața inter
națională. asa cum au fost ele expuse 
in ..Poziția României cu privire la îm
bunătățirea și democratizarea activi
tății Organizației Națiunilor Unite, la 
intărirea rolului său in realizarea co
laborării intre toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, a unei

Consultări în vederea convocării Consiliului 
de Securitate în problema palestineană

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Ambasadorul indian Rikhi Jaipal, 
președintele în exercițiu al Consiliu
lui* .de Securitate pe luna octombrie, 
continuă consultările cu membrii a- 
cestui organism în legătură cu con
vocarea consiliului pentru examina
rea problemei creării unui stat pales
tinean in teritoriile arabe ocupate 
de Israel.

După cum se știe. în anul 1976. Co
mitetul O.N.U. pentru drepturile 
inalienabile ale poporului palestinean 
a intocmit un raport in această ches
tiune. care a fost inaintat Consiliu
lui de Securitate. Documentul nu a 
putut fi adoptat. întrucit Statele U- 
nite au opus vetoul lor in Consiliul 
de Securitate. Recent. Comite
tul O.N.U. pentru drepturile ina
lienabile ale poporului palestinean 
a cerut Consiliului de Securitate să 
reexamineze raportul, care se pro
nunță pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din regiunea Gaza si de ne 
malul vestic al Iordanului. Ulterior. 
Națiunile Unite ar urma să predea 
aceste teritorii Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, pentru consti
tuirea unui stat palestinean.

★
Observatorul permanent al Orga

nizației pentru Eliberarea Palestinei

O CONCLUZIE ESENȚIALĂ EVIDENȚIATĂ DE RAPORTUL ANUAL AL G. A. T. Ț. :

Dezvoltarea largă a comerțului hiteroatioual, fără restricții 
si bariere artificiale, răspunde intereselor tuturor popoarelor

De curind a fost dat publicității raportul anual al G.A.T.T. (Acordul 
general pentru tarife și comerț), intitulat „Comerțul international în 
1976—1977", care oferă, ca de obicei, un tablou panoramic semnificativ al 
evoluțiilor și perspectivelor economiei mondiale. Prczenttnd acest studiu, 
secretariatul G.A.T.T. precizează : „Redactarea prezentului raport a fost 
încheiată la sfirșitul verii acestui an. intr-un climat de incertitudine 
generalizată in ceea ce privește natura, intensitatea și durata actualelor 
încercări de. relansare economică din economia occidentală... Pe scena 
economică mondială protecționismul a devenit o forță politică încărcată 
de pericole".

în ansamblu, evoluția comerțului 
internațional poate fi considerată sa
tisfăcătoare. Potrivit estimărilor sta
tistice cuprinse in raport, producția 
mondială a crescut. în cursul anului 
trecut, intr-un ritm anual de 7 la 
sută, după ce în 1975 scăzuse cu 2 
la sută. Aceasta sporire s-a datorat, 
in principal, creșterii producției in
dustriale și agricole a țărilor in curs 
de dezvoltare, a producției indus
triale in țările socialiste si producției 
agricole in țările capitaliste dezvol
tate.

în consecință, valoarea schimburi
lor comerciale mondiale a atins 1 000 
de miliarde dolari, ceea ce reprezintă 
o creștere de 13 la sută fată de 1975. 
Volumul exporturilor mondiale, a 
cărui creștere s-a încetinit in 1974 
si care a înregistrat chiar o scădere 
in anul 1975. a sporit cu 11 la sută 
în 1976. Autorii raportului G.A.T.T. 
subliniază că fluctuațiile comerțului 
international, in ultimii ani. sint de 
două ori mai ample dec.it cele ale 
producției, atît in perioada de rece
siune. cit și in perioada de relansare, 
fenomen care grevează puternic 
asupra relațiilor de schimb. în ■ ce 
privește tabloul creșterii valorii ex
porturilor pe grupe de țări, se con
stată câ cele mai dinamice ritmuri 
le-au atins țările in curs de dezvol
tare exportatoare de petrol, marcind 
o creștere de circa 20 la sută in 1976, 
ca si celelalte țări in curs de dezvol
tare — 17 la sută. în timp ce expor
turile țărilor socialiste si țărilor ca
pitaliste au atins un ritm asemănător 
de 11 la sută. Pe grupe de produse, 
valoarea exporturilor de produse 
manufacturate a înregistrat un pro
gres de circa 12 la sută, datorat in 
esență creșterii volumului vînzărilor 
de autovehicule rutiere, materiale de 

doptate de tara noastră in anul 1973 
cu privire la creșterea rolului femeii 
in activitatea economică, politică si 
socială, modul in care se traduce 
in. viată amplul program de măsuri 
vizînd orientarea, pregătirea si per
fecționarea profesională. încadrarea 
corespunzătoare in muncă, promova^ 
rea in funcții de răspundere si an
trenarea Ia procesul decizional. îm
bunătățirea condițiilor de muncă si 
de viată ale femeilor. în luna sep
tembrie. anul acesta. președintele 
Nicolae Ceausescu a subliniat din 
nou cu toată tăria necesitatea inten
sificării preocupărilor in direcția 
creșterii participării femeilor la ac
tivitatea de conducere a vieții politi
ce. economice si sociale a tării.

Alături de participarea lor activă 
la realizarea programelor de dezvol
tare țiatională. a declarat in conti
nuare vorbitorul, femeile din Româ
nia desfășoară o amplă activitate in
ternațională. pusă in slujba păcii, 
securității si înțelegerii internațio
nale.

lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice", document prezentat la 
O.N.U. in 1975. Idei și concepții si
milare pot fi întîlnite și in numeroa
se alte propuneri și observații ale 
statelor membre care, subliniind in 
mod unanim însemnătatea deosebită 
a O.N.U. ca forul cel mai larg de dez
bateri și de cooperare internațională, 
definesc, totodată, unele imperfec
țiuni in mecanismul său de funcțio
nare, inclusiv discrepanța intre sco
purile și principiile Cartei, șl capaci
tatea organizației de a le realiza in
tegral în practică. în același timp, se 
relevă neaplicarea sau aplicarea doar 
parțială a unui număr de rezoluții și. 
pe această bază, se avansează argu
mente în sprijinul perfecționării 
structurilor existente.

Dezbaterile asupra raportului au 
fost deschise prin cuvîntul președin
telui Comitetului special pentru 
Carta O.N.U.. Bengt Broms (Finlan
da). care a arătat că ..opiniile ex
puse în acest comitet in legătură cu 
intărirea rolului O.N.U. au fost mai 
convergente decît oricind înainte".

(O.E.P.) pe lingă O.N.U.. Labib Zehdt 
Terzi, a informat luni pe secretarul 
general. Kurt Waldheim, că pălești— 
nenii arabi de pe malul vestic al 
Iordanului sînt în favoarea insti
tuirii unui stat palestinean indepen
dent.

Această poziție este exprimată in
tr-o serie de scrisori ale primarilor 
tuturor orașelor de pe malul vestic 
al Iordanului, din partea președin
ților camerelor locale de comerț, a 
liderilor sindicali si a șefilor altor 
grupuri civile de aici. Semnatarii a- 
cestor scrisori se pronunță împotri
va permanentizării ocupației malu
lui vestic al Iordanului de către 
Israel și consideră că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei este sin
gurul lor reprezentant legitim.

★
într-un raport scris adresat Consi

liului de Securitate, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, rele
vă că in sectorul militar egipteano— 
israelian continuă să . se mențină o 
Situație precară și, ca atare, recoman
dă reînnoirea eu incă un an a man
datului forțelor O.N.U. din Sinai. 
Actualul mandat expiră la 24 octom
brie a.c. și trebuie să fie reînnoit 
printr-un vot al Consiliului de Secu
ritate.

birou si de comunicații, articole de 
uz casnic si îmbrăcăminte, in timp ce 
grupa mașinilor și utilajelor indus

• Valoarea schimburilor comerciale mondiale: creștere în 1976, 
accentuată tendință de scădere anul acesta

• Inflația și șomajul - factori corozivi ai conjuncturii occidentale
• Legitățile economice și chingile protecționismului

triale a înregistrat un spor moderat, 
iar cea a produselor siderurgice un 
recul. Valoarea comerțului mondial 
de produse primare a sporit cu 14 la 
sută in 1976. ca efect al creșterii ex
porturilor de produse agricole (11.5 
la sută) si. îndeosebi, de produse de 
origjpe minerală (15 la sută).

Raportul G.A.T.T. subliniază insă 
că fenomenul redresării economice 
in țările capitaliste industrializate a 
avut o durată efemeră. Tendința de 
încetinire a dezvoltării economice a 
devenit tot mai flagrantă in Europa 
occidentală și in Japonia, țări in care 
producția industrială a rămas aproape 
staționară pe Întreg parcursul aces
tui an. Ca urmare, experții antici
pează că in 1977 comerțul mondial va 
atinge un ritm de numai 6 la sută.

Autorii studiului consideră că de
teriorarea tot mai accentuată a con
juncturii economice occidentale este 
rezultatul acumulării progresive a 
unor dificultăți economice. Astfel 
șomajul și inflația au continuat 
să-si amplifice proporțiile — contrar 
așteptărilor — chiar in condițiile re
dresării economice. în țările lumii 
capitaliste sint înregistrați 16 milioa

Pe agenda dezbaterilor reuniunii de la Belgrad

Probleme ale securității și cooperării 
în zona mediteraneană

BELGRAD 18. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ședința ple
nară de marți a reuniunii de la Bel
grad a reprezentanților tarilor parti
cipante ia Conferința pentru securi
tate și cooperare in Europa și-au 
adus contribuții reprezentanți ai unor 
țări mediteraneene nesemnatare, ale 
Actului final. Această participare are 
loc in baza hotăririlor adoptate la in- 
tilnirea pregătitoare, conform cărora 
în plenara reuniunii și în organul de 
lucru care se ocupă de problemele 
privind securitatea și cooperarea in 
zona mediteraneană, țările respective 
sînt invitate să prezinte poziția 
lor in legătură cu obiectivele enun
țate in capitolul din Actul final re
feritor la securitatea și cooperarea 
in bazinul Mării Mediterane. Au luat 
cuvîntul. în ordinea fixată, reprezen
tanții Algeriei, Egiptului. Israelului 
și Libanului.

După ce a evidențiat legăturile tra
diționale economice și culturale din
tre țările mediteraneene și țările eu
ropene, contribuția țării, sale la dez
voltarea acestor raporturi, reprezen
tantul Algeriei a subliniat că actuala 
reuniune trebuie să examineze și 
problemele majore ale cooperării din
tre țările participante și țările si
tuate pe alte continente. în acest 
context, el a menționat activitățile 
multiple ce se desfășoară pe plan

Cerințe ale normalizării relațiilor 
economice americano-cubaneze

HAVANA 18 (Agerpres). — Ridi
carea blocadei reprezintă o problemă- 
cheie pentru începerea procesului de 
normalizare a relațiilor economice 
dintre S.U.A. și Republica Cuba — 
a declarat ministrul cubanez al co
merțului exterior, Marcelo Fernandez 
Font, într-o conferință de presă or
ganizată la Havana la întoarcerea sa 
din vizitele întreprinse in S.U.A. și 
la Geneva. Arătind însă că ridicarea 
blocadei nu rezolvă totul, ministrul

agențiile de presă
La Tîrgul internațional 

de la Guayaquil-Ecuador,in 
prezența oficialităților locale, a cor
pului diplomatic și a unui mare nu
măr de oameni de afaceri, s-a or
ganizat Ziua României. Cei prezenți 
au vizitat cu un deosebit interes pa
vilionul românesc și au asistat la un 
program de demonstrații cu mașinile 
și utilajele expuse.

Vizita președintelui Tito 
în Portugalia. Președintele 
R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, 
aflat in vizită oficială de prietenie 
în Portugalia, a avut marți o între
vedere cu președintele Ramalho 
Eanes. Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au efectuat un schimb de 
opinii asupra unor aspecte ale si
tuației internaționale actuale. Tot
odată, președintele Tito l-a primit și 
a avut o convorbire cu primul mi
nistru al Portugaliei. Mario Soares.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
miko. care a făcut o vizită la Var
șovia. a fost primit de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
în cursul convorbirilor au fost exa
minate problemele adîncirii pe mai 

ne de șomeri. Cadența medie a in
flație: — se arată în raportul G.A.T.T. 
— deși a scăzut la 8 la sută in 1976 
fată de 13 la sută in 1974 si 11 la 
sută in 1975. continuă să marcheze un 
record al perioadei postbelice, fiind 
de trei ori mai. ridicată decît media 
anuală a inflației in anii ’60. în pri
mul semestru al acestui an. creșterea 
preturilor la bunurile de consum a 
înregistrat din nou o tendință. de ac
celerare. cofespunzind unui ritm me
diu anual de 10 la sută pe ansamblul 
principalelor tari capitaliste, mai ales 

datorită creșterii preturilor la pro
dusele alimentare.

Ca un reflex al acestei situații tot 
mai îngrijorătoarei escaladarea pro- 
tectionismului devine treptat carac
teristica fundamentală a actualelor 
politici economice promovate de un 
număr crcseind de țări capitaliste 
dezvoltate — conchide studiul 
G.A.Ț.T. O asemenea apreciere este 
împărtășită de cercuri economice tot 
mai largi. Bunăoară, reuniunea Aso
ciației vest-europene a liberului 
schimb (A.E.L.S.). desfășurată zilele 
trecute Ia Geneva, si-a exprimat, ne
liniștea fată de recrudescenta prac
ticilor protectioniste. în același sens, 
personalități economice si politice a- 
vertizează asupra alunecării lumii 
occidentale intr-un protectionism de 
amploarea anilor ‘30. ai marii crize 
economice. Responsabilul cu proble
me externe al Comisiei Pieței comu
ne, Wilhelm Haferkamp. arăta : 
..Protecționismul apare astăzi într-un 
nou veșmînt. deghizat în slogane se
ducătoare, moderne : comerțul liber 
trebuie organizat". Explicațiile revis
tei americane ..TIME" sint edifica
toare : ..Liberul schimb organizat 

internațional pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
arătind, totodată, că reuniunea de la 
Belgrad nu se poate disocia de aceste 
eforturi și preocupări.

Delegatul egiptean și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că țara sa 
este invitată să contribuie la lucrările 
reuniunii de la Belgrad, expresie a 
interesului pe. care Egiptul, ca si ță
rile participante, il poartă eforturilor 
de întărire a păcii și securității in 
Europa, in Mediterana și in lume, 
in general. în continuare, vorbitorul 
a subliniat importanța principiilor 
din Actul final și necesitatea respec
tării și aplicării acestora, atît în re
lațiile dintre țările participante, cit 
și in relațiile dintre țările din bazinul 
Mării Mediterane.

în declarația reprezentantului Is
raelului s-a pus accentul pe posibili
tățile multiple de cooperare intre 
țara sa și țările europene in domenii 
cum sint folosirea resurselor de apă. 
in agricultură, oceanografie, meteoro
logie. in combaterea și reducerea po
luării. precum și în alte domenii de 
interes comun.

Reprezentantul Libanului a expri
mat adeziunea totală a tării sale față 
de principiile consfințite in Actul fi
nal, față de necesitatea respectării 
stricte a normelor de drept interna
tional in relațiile dintre toate statele.

cubanez a evidențiat necesitatea ca 
tara sa să dispună de condiții și cre
dite adecvate, precum și de o serie 
de facilități, inclusiv de clauza na
țiunii celei mai favorizate și de un 
statut preferențial in cadrul G.A.T.T., 
pentru promovarea unui comerț pe 
scară largă. „Fără aceste măsuri 
complementare — a spus el — ridi
carea blocadei ar avea efecte li
mitate".

departe a prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre U.R.S.S. și Polo
nia și s-a făcut un schimb de opinii 
in probleme internaționale actuale.

Convorbiri bulgaro-polo- 
ne. ■A8entia B.T.A. informează că 
Todor Jivkov. prim-secretar a.l C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit marți pe Piotr Jaroszewicz. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, aflat in vizită ofi
cială la Sofia. Convorbirea ce a avut 
loc cu acest prilej ș-a referit la dez
voltarea relațiilor dintre Bulgaria si 
Polonia, la unele probleme ale actua
lității internaționale.

Secretariatul Comitetului 
pentru reunificarea pașnică 
a Coreei 3 dat Publicității un co
municat in care denunță numeroase
le exerciții militare navale si teres
tre desfășurate. în ultimul timp, de 
autoritățile sud-coreene. la care ătț 
luat parte forte, militare americane 
și japoneze. Documentul subliniază 
că aceste acte sint în totală contra
dicție cu dorința întregului popor 
coreean de reunificare pașnică a 
patriei.

înseamnă negocierea de acorduri 
pentru limitarea importurilor in vre
muri grele. Astfel, cele nouă țări 
membre ale Pieței comune, organism 
creat, ehipurile, tocmai pentru a pro
mova comerțul liber intre ele, au ri
dicat — culmea ironiei — bariere după 
bariere in calea schimburilor. O va
riantă americană a acestei politici 
este -acordul pentru comerț ordonat-, 
prin care S.U.A. au restrins sau sînt 
pe punctul de a restringe importurile 
de oțel, textile. încălțăminte, televi
zoare și alte 20 de articole".

După cum afirmă raportul G.A.T.T., 
măsurile restrictive in domeniul co
merțului, adoptate de țările occiden
tale industrializate, sub presiunea 
cercurilor monopoliste angrenate in
tr-o luptă de concurență tot mai a- 
cerbă. contravin inseși obiectivelor 
lor de expansiune economieă. protec- 
ționismul afectind in mod nemijlocit 
producția, prin canalizarea resurselor 
intr-o direcție relativ mai puțin pro
ductivă, ceea ce este de natură să 
îngrădească astfel dezvoltarea ramu
rilor mai productive și mai dinamice. 
Experții G.A.T.T, relevă, pe de altă 
parte, că limitarea importurilor pro
venind din țările in curs de dezvol
tare este de natură să compromită 
grav stabilitatea relațiilor financiare 
internaționale, țările respective ne- 
maiputindu-și procura devizele nece
sare rambursării datoriilor lor față de 
țările industrializate.

„Proliferarea restricțiilor comercia
le — scrie rapdrtul — este manifes
tarea oficială a unei lipse de bună
voință in materie de adaptare, ceea 
ce duce pină la urmă la o slăbire a 
procesului de relansare și a capaci
tății de creștere a economiilor țărilor

Ambasadorul român 
in Sri Lanka și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
COLOMBO 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Sri Lanka. Wil
liam Gopallawa, a primit, la 18 oc
tombrie. pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al României la 
Colombo. Dumitru Niculescu, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare. Cu acest prilej a fost transmis 
președintelui Republicii Sri Lanka, 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceau.șescu, un salut cordial, urări de 
sănătate și succes, precum și de 
progres și prosperitate poporului din 
Sri Lanka. Mulțumind, președintele 
Sri Lanka a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
poporului român cele mai bune urări 
din partea sa. a guvernului și po
porului Republicii Sri Lanka.

în timpul întrevederii s-a relevat 
hotărîrea celor două țări de a dez
volta legăturile de prietenie și co
laborare pe multiple planuri.

PEKIN

Seară prietenească
PEKIN 18 (Agerpres). — în cadrul 

manifestărilor consacrate centenaru
lui Independentei de stat a Româ
niei. ambasadorul român la Pekin, 
Nicolae Gavrilescu, a organizat, la 
18 octombrie, o seară prietenească, la 
care au luat parte Yang Ci și Lin 
Lin, vicepreședinți ai Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea, Iu Gian, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, activiști ai 
C.C. al P. C. Chinez, membri ai Aso
ciației de prietenie China-România, 
ziariști. A fost prezentat filmul ro
mânesc „Osînda".

Cu acest prilej, ambasadorul tării 
noastre a înminat placheta jubiliară 
centenarul Independenței de stat a 
României Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea și 
Asociației de prietenie China-Româ
nia.

transmit:
Cerere de legalizare a 

P. C. Mexican.In cadrul unui 
miting organizat în capitala Mex;- 
cului. secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican. Arnol
do Martinez Verdugo, s-a pronunțat 
pentru lărgirea si aprofundarea pro
cesului de democratizare, pentru 
legalizarea Partidului Comunist 
Mexican.

Seminar consacrat noii 
ordini economice. în capiteIa 
Venezuelei s-a deschis Seminarul 
privind necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale. 
Participă reprezentanți ai mai multor 
state din regiune, precum și perso
nalități ale vieții economice interna
ționale. Tema principală vizează sta
bilirea unor relații noi, echitabile și 
juste între statele lumii, perfecțio
narea raporturilor dintre națiunile in 
curs de dezvoltare și statele puter
nic industrializate.

Prima Conferință a Parti
dului Revoluției, de guvernă' 
rriint. din Republica Unită Tanzania 
și-a deschis lucrările la Dar es Sa
laam. in prezenta președintelui Ju
lius Nyerere. Participă 1 500 delegați 
din întreaga tară. Conferința va 
alege Comitetul Executiv National al 
C.C.M.. alcătuit din 40 de membri.

industrializate. în același timp, re
crudescența protecționismului gene
rează incertitudinea economică, pu- 
nind in cauză sistemul de reglemen
tări comerciale convenite pe plan in
ternațional. O asemenea incertitudine 
frinează investițiile, intr-un moment 
cind investiții suplimentare sint in- < 
dispensabile pentru susținerea proce- : 
sului de relansare economică".

în fine, concluzia raportului 
G.A.T.T. este clară : „Fără o schim
bare fundamentală a tendinței actua
le a politicilor comerciale internațio
nale — adică dacă nu se revine fără 
echivoc la practici comerciale mai li
berale. însoțite de măsuri concertate 
necesare — se va deschide calea acu
mulării de noi dificultăți economice".

Iată de ce tot mai multe state se 
pronunță pentru abolirea neîntirziată 
a practicilor protectioniste, neconfor
me cu principiile G.A.T.T., pentru 
adoptarea unor reglementări de dura
tă, care să dea stabilitate, certitudine 
și eficientă schimburilor comerciale, i 
O contribuție importantă la promo
varea unui larg comerț international, > 
făi’ă restricții și bariere artificiale, j 
corespunzător intereselor de progres l 
și prosperitate ale tuturor popoarelor, \ 
cauzei destinderii și păcii intre state, 
poate și trebuie să aducă insuși 
G.A.T.T., ca for menit să repună pe 
baze noi. echitabile, sistemul relații
lor comerciale dintre state. în acest 
scop, este necesar să se intensifice 
eforturile tuturor statelor, îndeosebi 
in cadrul negocierilor multilaterale 
desfășurate sub egida G.A.T.T., in 
vederea liberalizării comerțului mon
dial. prin eliminarea progresivă a ob
stacolelor din calea schimburilor, 
precum și asigurarea de avantaje su
plimentare pentru comerțul țărilor in 
curs de dezvoltare, prin aplicarea u- 
nui tratament special mai favorabil 
acestor țări — ca o parte componentă 
a edificării unei noi ordini econo
mice internaționale. Sint obiective 
pentru a căror înfăptuire România, 
tară socialistă si. totodată, tară in 
curs de dezvoltare, militează, duriă 
cum se știe, cu neabătută consec
vență.

Viorel POPESCU

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C. DIN JAPONIA

Mesajul de salut 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
TOKIO 18 (Agerpres). — Marti au 

continuat lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Japonia, in cadrul căruia 
s-a trecut la dezbaterea raportului 
de. activitate a Comitetului Central 
Si a proiectului rezoluției politice a 
congresului.

în cursul ședinței de dimineață, 
tovarășul Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a prezentat me
sajul de salut al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, precum 
si în numele tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii, al întregului, po
por român, tovarășul Emil Bobu a 
adresat un cald salut si cele mai 
sincere urări parti cipanti lor la cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Japonia, tuturor comu
niștilor si clasei muncitoare ja
poneze.

Reprezentarea P.C.R. Ia lucrările 
celui mai înalt forum al comuniști
lor japonezi — a arătat vorbitorul — 
constituie „o expresie a sentimente
lor de solidaritate si prețuire ne 
care partidul nostru Ie nutrește fată 
de lupta consecventă, aprigă si 
neabătută dusă de peste o jumătate 
de secol de partidul dumneavoastră 
pentru apărarea intereselor fun
damentale ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii din Ja
ponia. pentru libertate si indepen
dentă națională, pentru democrație 
si progres, pentru triumful cauzei 
păcii si socialismului".

Reprezentantul P.C.R. a reafirmat 
si cu acest prilej profunda satisfac
ție a P.C.R. fată de „dezvoltarea 
rodnică a relațiilor tradiționale de 
caldă prietenie si a colaboră
rii tovărășești dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Comu
nist din. Japonia" și a relevat. în 
acest cadru, „importanta hotăritoare 
a intelegerilor stabilite cu prilejul 
intilnirilor si convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Kenji 
Miyamoto, care au constituit mo
mente de cea mai mare semnifica
ție în întărirea si aprofundarea le
găturilor dintre partidele noastre. La 
baza acestor raporturi frătesti stau 
principiile autonomiei si independen
tei, deplinei egalități in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-$i elabora politica, strategia si 
tactica sa revoluționară, corespunză
tor condițiilor istorice, naționale si 
sociale din propria tară". Tovarășul 
Emil Bobu a exprimat convingerea 
partidului nostru că „adîncirea in 
continuare a colaborării dintre cele 
două partide este menită să contri
buie la promovarea cursului pozitiv 
al relațiilor dintre Republica Socia
listă România si Japonia in intere
sul ambelor noastre popoare, al cau
zei păcii si înțelegerii internaționale".

în continuare, vorbitorul a prezen
tat unele aspecte ale activității des
fășurate de poporul român pentru 
transpunerea in viată a hotăririlor 
celui de-al XI-iea Congres al Parti
dului Comunist Român, pentru înfăp
tuirea obiectivelor Programului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României sare comunism. El a arătat 
că asigurind înaintarea in ritm rapid 
a României pe calea progresului eco
nomic si social, partidul nostru isi 
îndeplinește o îndatorire de înaltă 
răspundere fată de propriul nopor Si. 
în același timp, aduce o contribuție 
de seamă la intărirea prestigiului si 
forței de atracție a socialismului în 
lume, la promovarea cauzei generale 
a păcii si colaborării internaționale.

în continuare, reprezentantul P.C.R. 
a expus unele aspecte ale activității 
externe a partidului și țării noastre, 
care acționează pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social, așezind la baza tuturor a- 
cestor relații respectarea și aplicarea 
neabătută a principiilor independen
ței și suveranității naționale, egalită
ții in drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc.

Tentativă de răsturnare a dictaturii 
militare din Nicaragua

MANAtJUA — La Managua, capi
tala statului Nicaragua, au avut loc, 
în ultimele zile, violente schimburi 
de focuri intre detașamente ale Fron
tului Sandinist de Eliberare Naționa
lă (F.S.L.N.) — organizație care se 
pronunță împotriva dictaturii milita
re a generalului Anastasio Somoza — 
și trupe guvernamentale, transmit a- 
gentiile de presă. Au fost înregistrați, 
de ambele părți, morți și răniți. Ora
șul .se află in mod virtual sub stare 
de asediu, autoritățile declarind câ 
in țară a fost declanșată o mișcare 
de stingă avînd ca scop răsturnarea 
guvernului.

Potrivit agenției Prensa Latina, zi
lele trecute, detașamente ale F.S.L.N. 
au atacat și au deținut controlul, o 
perioadă de timp, asupra cartierului 
general al armatei, la Masaya, și a- 
supra garnizoanei San Carlos, unde 
au fost împărțite arme populației, 
care sprijină mișcarea F.S.L.N. Ac
țiuni similare au avut loc și împotri
va garnizoanelor Catorce de Septiem-

MOGADISCIO

Eliberarea pasagerilor și 
companiei „Lufthansa44

MOGADISCIO 18 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile interna
ționale dc presă, in noaptea de luni 
spre marți, un grup special antitero- 
rist vest-german a eliberat pasagerii 
și echipajul unui avion „Boeing-737", 
al companiei „Lufthansa", deturnat 
de patru teroriști la 13 octombrie și 
aflat pe aeroportul din Mogadiscio 
(Somalia).

Răpitorii adresaseră un ultimatum 
cancelarului federal al R. F. Germa
nia. Helmut Schmidt, anuntind că. 
in cazul in care nu li se vor satisface 
cererile — eliberarea membrilor 
grupului terorist ..Baader-Meinhof", 
închiși in R.F.G.. a doi teroriști de
ținuți la Istanbul, și inminarea su
mei de 15 milioane dolari — ii vor 
executa pe pasageri și pe membrii 
echipajului, precum și pe Hanns- 
Martin Schleyer. președintele Fede
rației Patronatului și al Federației 
Industriilor din R.F.G., răpit la 5

în acest cadru, el a subliniat bu
nele relații statornicite între România 
și Japonia, care au fost puternic 
impulsionate de vizita efectuată in 
Japonia de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in anul 
1975, dorința noastră de a acționa 
pentru asigurarea dezvoltării lor 
fructuoase in continuare.

Vorbitorul a evidențiat că, in con
dițiile actuale, se. impun Intensifi
carea eforturilor maselor largi popu
lare, a forțelor democratice și progre
siste de pretutindeni, participarea 
directă și activă a tuturor statelor, 
mari și mici, pe bâză de deplină ega
litate, la dezbaterea si rezolvarea 
problemelor- complexe care frămîntă 
omenirea.

în acest spirit, România militează 
consecvent pentru edificarea unui 
sistem trainic de securitate și coope
rare in Europa, pentru trecerea la 
măsuri ferme, vizind incetarea cursei 
înarmărilor, pentru adoptarea unui 
program coerent de dezarmare gene
rală și, în primul rind, de dezarmare 
nucleară.

România se pronunță și acționează 
pentru lichidarea fenomenului sub
dezvoltării și a decalajelor dintre 
state,. pentru făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, care să asi
gure o colaborare echitabilă între 
toate statele, stabilitatea economică 
mondială, respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpin pe resur
sele și bogățiile naționale, accesul tu
turor țărilor. îndeosebi al celor ră
mase in urmă, la cuceririle stlintei si 
tehnologiei moderne in vederea acce
lerării progresului lor economic și 
social.

România își aduce contribuția ac
tivă la eliminarea din relațiile in
ternaționale a politicii de forță și 
amenințare cu forța, la lichidarea 
pe cale politică, prin tratative, a 
focarelor de încordare și conflict din 
Orientul Mijlociu, Cipru și din alte 
părți ale lumii.

Poporul român a acordat și acordă 
întregul său sprijin luptei de elibe
rare a popoarelor de pretutindeni 
împotriva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de discri
minare rasială și apartheid, pentru 
afirmarea dreptului lor sacru la o 
viată demnă, liberă și independentă.

Tovarășul Emil Bobu a arătat că 
Partidul Comunist Român militează 
cu hotărîre pentru „realizarea unei 
unități de tip nou, pe o bază prin
cipială fermă, intre partidele comu
niste și muncitorești, pentru dezvol
tarea solidarității și colaborării din
tre ele. Totodată, partidul nostru 
promovează legături largi cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu partidele de guvernămint din ță
rile care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, cu alte 
partide și organizații revoluționare, 
progresiste și democratice, cu for
țele antiimperialiste de pretutindeni, 
în lupta comună pentru securitate, 
pace, independență și progres so
cial".

în încheiere, reprezentantul P.C.R. 
a menționat că în multe probleme 
de importanță majoră punctele de 
vedere și aprecierile partidelor noas
tre coincid sau sint apropiate, că 
există voința și hotărirea comună, 
confirmată in cadrul intilnirilor la 
nivelul conducerii celor două parti
de, de a extinde și adinei in conti
nuare relațiile de prietenie și soli
daritate frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Japonia, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei generale 
a socialismului, democrației, inde
pendentei naționale și păcii in lume.

Mesajul Partidului Comunist Ro
mân a fost primit cu deosebit inte
res și salutat in repetate rinduri cu 
aplauze.

în aceeași zi, tovarășul Emil Bobu 
s-a intilnit cu H. Murakami, vice
președinte al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., G. Geshi, membru al Prezic 
diului C.C. al P.C.J., si cu alti repre
zentanți ai conducerii partidului.

întilnirea și discuțiile care au avu* 
loc cu acest prilej s-au desfășur 
într-o atmosferă de caldă prietenii 

bre. Granada, precum și în nordul 
tării.

SAN JOSE — Ministerul Relațiilor 
Externe al Republicii Costa Rica a 
adresat guvernului nicaraguayan o 
notă de protest împotriva violării su
veranității naționale și a integrității 
teritoriale a statului costarican. In 
notă se precizează că unități ale for
țelor armate nicaraguayene au survo
lat și bombardat, in repetate rinduri, 
localitatea costarieană Los Chiles și 
împrejurimile sale, sub pretextul ur
măririi unor membri ai Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională.

TEGUCIGALPA — „Radio Ameri
ca", din Honduras, a anunțat că efec
tive ale Gărzii Naționale din Nica
ragua au pătruns in zona „Tierras 
Coloradas", violind suveranitatea și 
integritatea teritorială a statului hon- 
durian. sub pretextul urmăririi unor 
presupuși membri ai Frontului San
dinist de Eliberare Națională.

■-------------- I

a echipajului avionului 
deturnat de tiroriști 
septembrie și deinut intr-un loc 
necunoscut. Luni dinineața, teroriș
tii l-au asasinat pe atmandantul avio
nului.

După cum s-a aâmțat oficial la 
Bonn, in timpul ope^țiunii grupului 
antiterorist vest-gerian. care a ac
ționat in cooperare cț autoritățile so
maleze. trei dintre tiroriști au fost 
uciși, iar al patrulea rănit în felul 
acesta, cei 86 de paageri și patru 
membri ai echipajultț avionului au 
fost eliberați.

STUTTGART 18 Agerpres). — 
După cum anunță agenia D.P.A.. Mi
nisterul Justiției din ăndul Baden 
WUrttemberg a comupeat că Andreas 
Baader și Gudrun Enslin, conducă
torii grupului „Baader-Ieinhof". care 
executau pedeapsa de'inchisoare pe 
viață, s-au sinucis in ctulele lor din 
penitenciar. ARi doi dețnuți din ace
lași grup au făcut o tetativă de si
nucidere, fiind in stare gravă.
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