
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Ambasadorul Danemarcei, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi la amiază,

pe Axei Serup, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Regatului Danemarcei la 
București. (Cuvintările rostite — în 
pagina a V-a).
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0 vibranta și însuflețitoare 
chemare la muncă și mai rodnică 

pentru înflorirea patriei, 
a tuturor localităților sale

Alegerile de deputati pentru con
siliile DODulare orășenești, municipa
le si comunale, ce vor avea loc la 
20 noiembrie a.c.. reprezintă — așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, președintele Frontului 
Unității Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceausescu — un act de o deosebită 
importantă politică în viata ponoru
lui si a tării. De aceea, perioada de 
pregătire si organizare a alegerilor 
constituie un timn fertil, de ample 
si revelatoare treceri in revistă a 
marilor realizări dobindite de po
norul nostru, sub conducerea parti
dului. o perioadă de analiză temei
nică si valorificare 
bîndite în legisla
tura ce se înche
ie și. pe această 
bază, de stabilire 
a măsurilor ce se 
Impun, a metode
lor de lucru pen
tru realizarea ne
abătută. in conti
nuare. a hotărîri- 
lor Congresului al 
XI-lea al parti
dului, a prevederilor Programului de 
făurire a societății socialiste multi- 

a

a experienței do

A

lateral dezvoltate si înaintare 
României spre comunism.

Un asemenea strălucit bilanț d« 
realizări Si o subliniere clară a ma
rilor sarcini ce sitau în fata întregii 
țări se regăsesc in Apelul Frontu
lui Unității Socialiste, adoptat de re
centa plenară a Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste și 
publicat în ziarele de ieri. Ape
lul reprezintă, în esență, un bo
gat și mobilizator program de lu
cru pentru întregul nostru popor, o 
platformă politică temeinică si însu- 
flețitoare cu care Frontul Unității So
cialiste se prezintă în fata tuturor 
cetățenilor tării în vederea alegeri
lor de la 20 noiembrie. Totodată, 
Apelul constituie o oglindă a adincirii 
democrației noastre socialiste. Pen
tru că de mult a initirat în practica 
vieții politice si sociale a României 
socialiste ca. în momentele de dema
rare a unor noi etape ale muncii si 
strădaniilor poporului pe calea dez
voltării impetuoase a tării, să le fie 
înfățișat tuturor cetățenilor bilanțul 
etapelor anterioare si să fie dezbă
tute. în chip profund democratic, cu 
ei si de către ei. obiectivele concrete 
aje etapelor viitoare. Sint dezbateri 
gospodărești, cu un temeinic carac
ter de lucru si cu un unic scon : e- 
ficienta muncii, perfecționarea obiec
tivelor propuse, mobilizarea tuturor 
resurselor materiale si morale pentru 
înfăptuirea lor. Tocmai de aceea, in 
cadrul lor sînt scoase cu curai si fer
mitate în relief neajunsurile ce tre
buie înlăturate pfent.ru ca mersul nos
tru înainte să fie mai rapid, mai si
gur. mai rodnic.

Apelul Frontului Unității Socialis
te. sintetizind realizările dobindite de 
voDorul nostru in îndeplinirea obiec
tivelor trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului, subliniază atit

marile succese ne olanul dezvoltării 
de ansamblu a tării, cit si cele ob
ținute De olan local. în activitatea 
organelor locale ale nuterii de stat, 

în răstimpul de la trecutele ale
geri s-a continuat cu hotărîre si 
consecventă industrializarea socialis
tă a tării — temelia dezvoltării în
tregii economii naționale, a ridicării 
continue a nivelului de trai, a pro
gresului general — ceea ce situează 
România între țările cu cele mai 
înalte ritmuri de creștere economi
că. S-au obtinut. de asemenea, reali
zări importante în agricultura tării. 
De baza unei continue, creșteri a în
zestrării tfehnico-materiale : numai

te A !**

asa se explică faptul că. în 1976. s-a 
obtinut cea mai mare recoltă din 
Istoria tării. A fost, de asemenea. în
făptuit un amplu program de investi
ții. urmărindu-se un ritm mai 
ridicat de creștere economică in 
județele care au moștenit din tre
cut rămîneri în urmă. Apelul 
Frontului Unității Socialiste subli
niază. de asemenea, un fapt cu vii și 
ample rezonanțe în conștiința tutu
ror oamenilor muncii din România 
și cu urmări directe, binefăcătoare, 
pentru traiul lor zilnic : programul 
sporirii mai accentuate a nivelului de 
trai, creșterea substanțială a retribu
ției și a altor venituri ale populației. în 
loc de 18—20 la sută, cit se prevă
zuse in Directivele Congresului al XI- 
lea, retribuția reală a oamenilor 
muncii urmează să crească cu 30 la 
sută. Sînt trecute apoi in revistă 
toate celelalte măsuri recente pri
vind satisfacerea mereu în mai mare 
măsură a cerințelor de viață ale ce
lor ce muncesc, creșterea bunăstării 
poporului : majorarea pensiilor, a a- 
jutoarelor pentru mamele cu mai 
mulți copii, lărgirea și diversificarea 
producției bunurilor de larg consum, 
menținerea nivelului prețurilor, dez
voltarea rețelei comerciale și a celei 
sanitare, construcții de școli, grădi
nițe și creșe etc.

înfățișînd toate aceste remarcabile 
realizări ca pe garanția sigură a 
.unor și mai mari succese în viitor, 
Apelul Frontului Unității Socialiste 
adresează către toți fiii patriei, mun
citori, țărani, intelectuali, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, tineri, femei, ostași, vi
branta
treaga 
creație 
lor, de 
dere, ce ne 
depind progresul nostru

creșterea în continuare a bunăstării, 
asigurarea independenței țării.

Acum, în zilele 
gerilor de la 20 
larizarea largă a 
succese dobindite 
în ansamblu și înfățișate in Apelul 
Frontului 
vine a fi 
expresivă 
ținute pe 
deț, în fiecare 
in fiecare comună. Este o firească și 
necesară îndatorire a organelor lo
cale aceea de a înfățișa înfăptuirile 
care au schimbat fa'ța fiecărei loca
lități în parte și care reprezintă con

secința nemijloci
tă a muncii fiecă
ruia. a îndeplini
rii de către fie
care colectivitate 
în narte a sarci
nilor ce-i revin 
din documentele 
programatice ale 
partidului. Tot 
așa cum explica
rea si populari- 
obiectivelor con- 

viitoarea etapă in

premergătoare ale- 
noiembrie, popu- 
tuturor mărețelor 
de poporul nostru

Unității Socialiste se cu- 
însoțită de o stăruitoare și 
explicare a realizărilor ob- 
plan local, în fiecare ju- 

oraș sau municipiu,

zarea sarcinilor si 
crete ce stau în ______  __ _ __
fata oamenilor muncii, a tuturor ce
tățenilor din 
o îndatorire 
gătorii care 
cu deplină 
votul pentru . .. .......
nității Socialiste. Un vot, în ultimă 
instanță, pentru viitoarele lor îm
pliniri I

„Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România, dați votul vostru in ale
gerile de la 20 noiembrie Frontului 
Unității Socialiste, cu deplina con
vingere că votați pentru progresul și 
prosperitatea patriei noastre, pentru 
bunăstarea și fericirea întregului po
por, pentru cauza păcii, destinderii 
și progresului social in lume 1“ Cu 
acest cald și convingător îndemn ni 
se adresează președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Este încă 
un îndemn către viitorul și mai lu
minos al României socialiste !

fiecare sat și oraș, este 
de căpătii față de ale- 
sînt chemați să-și dea, 
convingere și bucurie, 
candidații Frontului U-

în județele
Buzău, Brăila, Dolj,

chemare de a-și consacra in- 
Ior capacitate de 
pentru înfăptuirea 
mare importanță 

stau in față

muncă șl 
obiective- 

și răspun- 
și de care 

i general,

Ostași la școala bărbătească 

a șantierelor
în loc de introduce

re : Șantierul — zicea 
colonelul Gh. Geangu
— este viata noastră. 
Vii intr-un loc în care 
nu există nimic, și de 
la o zi la alta vezi 
cum cresc din pămint 
o fabrică, un bloc. Și 
cînd te uiți la ele. 
peste ani si ani. parcă 
vezi urmele ■ palmelor 
tale pe furnal, pe co
șul fabricii sau la eta
jul 10. Este un lucru 
formidabil...

...Fiica mea — po
vestește maiorul Ion 
Popescu — a venit o- 
dată acasă cu un zece 
la geografie : „Tată, 
iml spune, nota asta 
este nota ta“. Am pri- 
vit-o mirat, apoi am 
Înțeles. O dusesem in 
vacantă prin toate 
șantierele si locurile 
unde am lucrat. îi a- 
rătasem pe viu o u- 
riasă carte de geogra
fie economică pe unde 
am hărnicit și noi, os
tașii, contribuind la 
scrierea noii geogra
fii a patriei socialiste.

...Cînd s-a dat dru
mul apei în unul din 
canalele de aductiune 
din sistemul Răzmi- 
rești-Giurgiu — iși a- 
minteste locotenent- 
colonelul Ion Toader
— soldatii. înșirați de 
o parte si de alta a 
canalului săpat si da
tat de ei. au Început 
să aplaude. Apa venea 
ca o Dunăre mică să

scalde multimilenarul 
pămint al tării. Apoi 
au început să joace și 
să chiuie de veselie. 
Era munca lor si a al
tor contingente din 
cinci anotimpuri...

Arzînd la focul ne
stinselor vetre, incepind 
cu vetrele de foc ale 
Reșitei si Hunedoarei 
si mergind mal depar
te, spre nava, amiral 
a industriei siderur
gice românești — Ga
lati — ori intorcindu- 
ne spre cetatea Tir- 
goviștei. oriunde arde 
focul nestins al furna
lelor. ostașii construc
tori sînt prezente vii 
de ani și ani. Politica 
partidului de indus
trializare socialistă a 
devenit si programul 
lor de muncă si viată; 
la școala șantierului 
au trăit și trăiesc lec
ția profundă a patrio
tismului. a spiritului 
revoluționar ; subordo
nații căpitanului De
meter la Reșița, ai 
căpitanului Sandu la 
Hunedoara, ai locote- 
nent-coloneilor M. 
Comorovschi si Gh. 
Nistor la Galati. Tim
pul lor se divide la
borios în timp de pro
ducție si timp de in
strucție. fiind, laolaltă, 
timp de educație.

Pînă acum, subuni
tățile comandate de 
acești ofițeri s-au în
scris cu depășiri de 
normă cuprinse intre

15 si 50 la sută. Un 
inginer șef de lot le-a 
spus. într-o dimineață 
de octombrie, ostași
lor unui pluton : „Pe 
cei care, la ora ,12, 
n-am să le mai zăresc 
capui din fundații îi 
voi premia". A fost 
nevoit să premieze tot 
plutonul. Altădată, in
tr-un alt loc. a fost 
nevoie să se sape pen
tru a se ajunge la un 
cablu de înaltă tensiu
ne. Era noapte, cablul 
fusese străpuns si lu
mina electrică nu mai 
sosea. Șase ore „au 
mers" soldatii spre 
cablu săpind.

La Hunedoara, toc
mai ieșit din schim
bul de noapte, îl în
tâlnim pe Eroul Mun
cii Socialiste Nicolae 
Mărculescu, o cunoș
tință mai veche de-a 
noastră. „Despre os
tași 7 De la un con
tingent la altul sint 
mai inimoși, mai har
nici. Multi dintre ei, 
după satisfacerea sta
giului. rămin la vatra 
noastră, a metalului. 
O școală minunată, 
bărbătească este arma
ta !“. Așa îi cunoaștem 
pe tinărul otelar Ion 
Vasilache, pe furnaliș-

Colonel
C. CONSTANTI- 
NESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cluj și Vrancea

S-a încheiat 
semănatul culturilor 

de toamnă
• Organizarea temeinică a lu

crărilor, folosirea grupată a 
mașinilor și asigurarea din vre
me a întregii cantități de se
mințe — iată citeva din condi
țiile care au permis o desfășu
rare ritmică la un nivel agro
tehnic bun a insămințărilor de 
toamnă in județul Buzău. Ast
fel, ieri, 20 octombrie a.c„ me
canizatorii Împreună cu ceilalți 
lucrători de pe ogoare au înche
iat semănatul culturilor de pă- 
ioase și masă verde pe întreaga 
suprafață de 80 200 ha, prevă
zută in planul de producție, din 
care 60 000 ha sint ocupate de 
cultura griului.

• Mecanizatorii și cooperato
rii din județul Brăila au încheiat 
semănatul griului si al celorlalte 
culturi de toamnă ne întreaga 
suprafață planificată de peste 
112 000 hectare. Este rezultatul 
muncii intense desfășurate pe 
întreaga durată a zilei-lumină, 
șt adesea și noaptea, la lumina 
farurilor tractoarelor. O atenție 
deosebită s-a acordat calității 
lucrărilor pentru a pune ba
zele unei recolte bogate. Se 
continuă intens recoltarea po
rumbului și sfeclei de zahăr — 
lucrare executată pină în pre
zent pe circa 85 La sută din 
suprafața cultivată.

• Doljul s-a alăturat, joi, ju
dețelor ce au Încheiat campania 
însămînțărilor de toamnă. Suc
cesul oamenilor muncii din a- 
gricultura acestui județ are la 
bază acțiunile politice și orga
nizatorice întreprinse in toate 
unitățile pentru folosirea cu in
dici superiori a tractoarelor și 
celorlalte mașini și utilaje.

• Lucrătorii ogoarelor județului 
Cluj au încheiat semănatul or
zului și griului de toamnă, la un 
înalt nivel calitativ, pe întreaga 
suprafață planificată. Mecaniza
torii, țăranii cooperatori iși con
centrează eforturile pentru ac
celerarea recoltării, transportu
lui și depozitării porumbului, 
livrarea la fondul de stat a pro
duselor agricole contractate și 
executarea arăturilor de toamnă.

• Ieri, 20 octombrie, în jude
țul Vrancea a fost îndeplinit 
programul de insămînțare a 
culturilor de toamnă pe cele 
51 450 hectare planificate. De a- 
semenea, s-a încheiat culesul 
strugurilor de pe ultimele su
prafețe cu vie pe rod. în pre
zent, se acționează cu intensi
tate sporită la recoltarea po
rumbului și a sfeclei de zahăr.

Edificii noi la Cîmpulung Moldo
venesc

Industria județului 
Dîmbovița a îndeplinit 

planul pe zece luni
Creșterea productivității mun

cii cu peste 2 la sută față de 
cea planificată, ca efect al ma
terializării unor măsuri și ini
țiative menite să ridice indicii 
de utilizare a agregatelor și in
stalațiilor, a permis lucrătorilor 
din industria dimbovițeană să-și 
onoreze cu 11 zile mai devre
me sarcinile de plan pe cele 
10 luni ale anului. Avansul ciș- 
tigat le va permite acestora să 
realizeze suplimentar, pină la 
finele perioadei amintite, o pro
ducție globală în valoare de 400 
milioane lei.

Colectivele de muncă ale ora
șelor Găești, Moreni, Fieni și 
Pucioasa, lucrătorii exploatării 
miniere de la Șotînga și cei ai 
întreprinderii de aparataj e- 
lectric de la Titu și-au onorat 
de pe acum integral și angaja
mentele asumate pe întregul an 
1977. (Agerpres).

în ziua de 20 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe ambasadorul Noii Zeelande la

București, Basil Franklin Boit, în le
gătură cu încheierea misiunii sale în 
țara noastră.

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

RĂSPUNDEREA PENTRU
BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
să funcționeze pe toate treptele, 

de la muncitor la director
La sfirșitul a trei trimestre din 

acest an, întreprinderea construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești se prezintă cu un bilanț me
rituos de realizări. Datele statistice 
arată : planul fizic îndeplinit la toa
te sortimentele ; peste 20 milioane 
lei valută în plus la livrările de ex
port ; cheltuieli materiale la mia 
de lei producție cu 9,5 lei mai mici ; 
la investițiile în regie proprie, o de
pășire cu 8,4 la sută la lucrările de 
construcții-montaje ; în sfîrșit, 5 200 
lei în plus pe lucrător la indicatorul 
productivitatea muncii.

Cum s-au obținut asemenea re
zultate 7 De înțeles că, in primul 
rînd, prin hărnicia șl elanul oameni
lor în muncă — aprecia secretarul 
comitetului de partid, Toma Oprea. 
Dar. în. același timp, si nrintr-o mai 
bună organizare pe toate trep
tele activității economice. In aceas
tă direcție, colectivul perseverează, 
căutînd să găsească noi căi și mij
loace de perfecționare care să ii 
aducă un plus de eficiență în pro
ducție.

Perseverența de care vorbea se
cretarul de partid am întîlnit-o mai 
peste tot locul : la proiectare, în sec
toarele funcționale, în secțiile de fa
bricație. Discutăm cu ing. Victor 
Lambrescu, șeful atelierului de pre
gătire a fabricației — loc cheie in 
ansamblul activității întreprinderii. 
„O pregătire cît de cit superficială 
—- arată inginerul — poate duce la 
perturbări serioase. De aceea, împre
ună cu cei 26 de tehnologi, căutăm 
să studiem cu multă atenție docu- 

l mentația primită de la beneficiari,

să vedem mal întîl dacă este com
pletă și dacă produsele se pot rea
liza cu capacitățile noastre ; facem 
acest lucru și pentru a stabili care 
din materiile prime șl materiale sînt 
mai greu de procurat, informînd din 
vreme aprovizionarea pentru a le 
putea asigura. Pregătim, de aseme
nea, cît mai bine și în timpul op
tim tehnologiile pentru fabricația 
S.D.V.-urllor. în atelier, munca este 
astfel organizată încât, în cadrul 
răspunderii colective, există o răs
pundere strictă pentru fiecare om in 
parte".

Pe treptele de proiectare, de mo-

Ancheta noastră 
la întreprinderea 

„1 Mai“ din Ploiești

dernizare șl înnoire a produselor, de 
realizare a planului tehnic remarcăm 
aceeași responsabilitate precisă în 
muncă pe ateliere, pe oameni. Ingi- 
nerul-sef. Atanase Niculescu. avea 
o observație de principiu : „La noi 
nu este loc pentru cineva care să 
lucreze pe jumătate, lăsînd pe 
umerii altcuiva să-1 completeze în
deplinirea sarcinilor. Puternica opi
nie a comuniștilor, a întregului co
lectiv asigură, aș zice, în comparti
mentele uzinei, un ritm vioi, sănătos 
de muncă". Afirmațiile inginerului

Vedere generalâ a întreprinderii de tractoare pe șenile din Miercurea-Ciuc

șef ne sînt certificate de șefii secții
lor prelucrătoare, care, într-un fel 
sau altul, ne-au declarat : „Pregăti
rea fabricației ? — un sector bine 
pus la punct. Nu avem ce să repro
șăm. Dimpotrivă".

Mai toți cu care am vorbit ne-au 
spus că, într-o mare uzină, un ritm 
normal de fabricație depinde în 
bună parte și de o programare ra
țională și de o urmărire strictă a 
producției. Se realizează acest dezi
derat în unitatea ©loiesteană 7 Da ! 
Programările sînt făcute cu mult 
timp înainte, uneori și cu 4 luni de 
zile, șefilor de secții indicîndu-ll-se 
totul cît se poate de clar. „Este o 
muncă de evidență in acțiune, ope
rativă — ne relatează ing. Stelian 
Tronaru, șeful acestui compartiment. 
Urmărirea merge uneori pină la re
per — și, gîndiți-vă, sînt în fabricație 
nu mal puțin de 85 000 de repere I Ul- 
tați-vă — și ne prezintă o fișă, aici 
este oglinda clară de zi cu zi a re
perului 10 964 — Md 21 333, corpul 
sferă de la grupul de comandă hi
draulică. De ce îl urmărim atît de 
insistent 7 Pentru că există greutăți 
în turnarea lui la oțelărie, cărora 
trebuie să le dăm de cap. în octom
brie sînt de realizat 48 de bucăți. 10 
s-au și trimis la „Mecanică 5“. Dar 
o parte nu au promovat — cum spu
nem noi — întorcindu-se la rema
nieri.

Șeful producției, cînd spunea că, 
de la serviciul lui, se văd și lucru
rile mai puțin pozitive, acoperite de 
mantia cifrelor globale, avea drepta
te. Am avut prilejul să intrăm și noi 
în intimitatea unor stări de fapt. Și 
am înțeles mai bine de ce secretarul 
comitetului de partid — cunoscător 
în detaliu al vieții interne de pro
ducție — insista asupra a ceea ce 
mai este de făcut, asupra spiritului 
de modestie. Pentru că, în ciuda fap
tului că la toți indicatorii de plan 
unitatea stă bine, mai sînt multe 
chestiuni de pus la punct la „1 Mai". 
Să luăm ritmicitatea producției. Iată 
o rotiță care nu funcționează prea 
bine in angrenajul muncii generale, 
în semestrul I, in decada a IlI-a a 
lunilor respective, s-a obținut 62,8 
la sută din volumul total al produc
ției. Deci, aproape tot atit cit ar tre
bui să se obțină în primele două 
decade! Concluzia se trage de la sine. 
Producție în salturi înseamnă efort 
neechilibrat ce uzează omul, solicită, 
peste parametrii admiși, utilajele șl 
mașinile, scurtindu-le viața. Pozitiv 
este faptul că toate cadrele respon
sabile, întreg consiliul oamenilor 
muncii s-au mobilizat și au perseve
rat pentru rezolvarea unei atari si-

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii”

(Continuare în pag. a III-a)

Oricine dorește să trăiască mai bine; dar sde oricine
că in propriile milei se află cheia bunăstării?

Una dintre corelațiile esențiale 
pentru dezvoltarea accelerată, eficien
tă a economiei noastre naționale o 
reprezintă creșterea mai rapidă a ve
nitului national in raport cu produsul 
social. Pentru a înțelege de ce este 
necesară o asemenea devansare, se 
impune o succintă descifrare a me
canismului de creare a produsului 
social. Se știe că produsul social se 
compune din fondul de înlocuire — 
care exprimă valoarea mijloacelor de 
producție consu
mate (valoarea 
materiilor prime 
si materialelor, 
combustibilului si 
energiei electrice.
uzura 
si 
etc.), cu alte cu
vinte cheltuielile 
materiale de pro
ducție — si veni
tul national, care 
exprimă 
rea 
vede 
dul 
recuperarea mijloacelor de producție 
utilizate in procesul de producție. 
La rîndul său. venitul national se 
împarte în fondul de acumulare des
tinat lărgirii continue a producției, 
si fondul de consum — detinind pon
derea oovîrsitoare în venitul national 
— destinat creșterii sistematice a ni
velului de trai al ponorului.

Considerând produsul social ca mă
rime dată, rezultă că cu cît ponderea 
cheltuielilor materiale în produsul

social va fi mai redusă, cu atit mai 
mare va fi partea ce revine venitu
lui național. Deci orice economisire 
făcută la capitolul „cheltuieli ma
teriale" duce la creșterea resurselor 
destinate dezvoltării accelerate a e- 
conomiei naționale și îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale celor ce mun
cesc.

Să explicăm mai detaliat aceas
tă idee, luînd in calcul 
date sintetice pe care le

unele 
oferă

sută. Să presupunem că de-a lungul 
cincinalului precedent ponderea chel
tuielilor materiale în produsul social 
ar fi rămas neschimbată, adică 59,5 la 
sută ; în acest caz. la sfirșitul anului 
1975 venitul național ar fi totalizat 
numai 349,8 miliarde lei fată de 361,9 
miliarde lei cît a fost în fapt, adică cu 
peste 12 miliarde lei mai puțin. ceea 
ce Însemna o diminuare a venitului 
national pe locuitor cu aproape 600 
de lei.

mașinilor 
instalațiilor

2) Cum poate contribui fiecare la creșterea mai rapidă
a venitului național in raport cu produsul social

valoa-
nou creată.

chiar din
de înlocuire servește pentru

După cum se 
denumire, fon-

aces-Anuarul statistic. Potrivit 
tuia, la sfîrsitul cincinalului treout. 
volumul venitului national a fost cu 
71 la sută mai mare decît cel obtinut 
în 1970. în vreme ce produsul social 
sporise cu 65 la sută, ceea ce în
seamnă un ritm mediu anual de creș
tere de 11,3 la sută la venitul națio
nal fată de 10,5 la sută la produsul 
social ; acest rezultat, cu efecte favo
rabile pentru mersul economiei națio
nale si nivelul de trai al poporului, 
era legat de faptul că ponderea chel
tuielilor materiale în produsul social 
a scăzut de la 59,5 la sută la 58,1 la

Dar să mergem cu calculul mai 
departe, apreciind că. printr-o și 
mai susținută activitate pe linia fo
losirii chibzuite a resurselor, ponde
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție ar fi scăzut la 57,1 la sută — 
lucru pe deplin realizabil. în această 
ipoteză, venitul național ar fi tota
lizat 370,5 miliarde lei, adică s-ar 
fi ciștigat un plus Ia bunăstarea 
noastră de peste 8,6 miliarde Iei, 
sumă care aproape egalează totalul 
alocațiilor de stat pentru copii si a 
ajutoarelor de asistentă socială plă
tite in anul 1975. Iată de ce merită

să luptăm pentru reducerea chiar și 
numai cu un procent, a cheltuielilor 
materiale de producție, să ne „ba
tem" pentru economisirea fiecărui 
gram sau centimetru de materie pri
mă. Nu trebuie trecut cu vederea că 
la nivelul producției anului 1980 va
loarea reducerii cu un singur pro
cent a cheltuielilor materiale de pro
ducție este cu mult mai mare, atin- 
gind 13—14 miliarde lei. Calculul 
evidențiază așadar că fiecare leu eco

nomisit din chel
tuielile materiale 
de Droductie se 
regăsește într-o 
cantitate sporită 
de venit national. 
Cum s-ar spune, 
în mina fiecăruia 
se află cheia bu
năstării !

Să observăm si 
reversul medaliei; 
dacă in cincinalul 
anterior produsul social ar fi crescut mai rapid decit 

venitul național — de pildă, intr-un 
ritm de 11,3 la sută — produsul so
cial, șl numai 10,5 la sută — venitul 
national, atunci venitul national ar 
fi atins abia 350 de miliarde lei, 
adică ar fi fost mai mic cu aproa- • 
pe 12 miliarde lei decît s-a obți
nut în realitate. O asemenea si
tuație pune în evidentă faptul că

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

pfent.ru
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Descoperire 
arheologică

Mecanizatorii Ion Cule a și P. 
Manole arau o tarla din, margi
nea comunei Ostrov, județul 
Constanta. Deodată, au Simțit că 
sar scintei din brăzdatele plu
gurilor.

Mai tîrziu, specialiștii le-au 
spus că au deșcoperit o în
căpere funerară. pictată in 
interior cu figuri antropomorfe. 
Pe baza inventarului din ini- 
rior. compus din opaițe, podoa • 
be și ceramică de proveniență 
romană, arheologii au datat 
mormântul la sfirșitul secolului 
II, începutul secolului III. ceea 
ce aduce o nouă mărturie pri
vind procesul de romanizare a 
populației geto-dacice. In același 
timp, construcția monumentului 
și pictura — care reprezintă 
motive vegetale și cinci portre
te ale defuncților — conferă 
acestei descoperiri valoare 
unicat.

♦
Recorduri
ale acestei
toamne

de

O invitație tentantă ne adre
sează fostul diriginte poștal, azi 
pensionar, Gheorghe Frujină, 
din satul Șuiei, județul Argeș. 
La „expoziția" formată din nu
meroase obiecte de artă popu
lară el a adăugat in aceste zile 
citeva exponate din... roadele 

’ acestei toamne : un bostan do
lofan în greutate de 24 de kilo
grame ; un cartof de 1.400 kg : 
un morcov de 1.500 kg ; un măr 
de 0.550 kg. întrucît. în ce ne 
privește, deocamdată nu putem 
da curs invitației sale, să ne în
găduie să oferim informația a- 
matorilor de curiozități 
drumețesc prin părțile

„Nu l-ați 
văzut pe 
tăticu’ ?“

care 
locului.

I
I
I
I
I
I
I
I

Eficacitatea controlului depinde
ife perseverența cu care sint finalizate

măsurile stabilite Din noul peisaj urban al vechiului centru muncitoresc Moreni
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Nimeni nu contestă faptul că 
la data controlului efectuat de 
colectiv al comitetului județean, 
partid — colectiv care a rămas însă 
în memoria celor controlați doar ca o 
amintire — si oină în prezent. în ac
tivitatea colectivului de muncă de la 
I.P.T.E. Alexandria s-au înregis
trat anumite progrese. Dar. oricît ar 
încerca anumiti tovarăși să le înfru
musețeze. faptele dovedesc, comuniș
tii^ de aici o spun, cu argumente, in 
spiritul înaltei exigente comuniste, că 
activitatea lor. a întregului colectiv 
nu se situează încă la nivelul actua
lelor exigente.

...Ne-am continuat, firește, docu
mentarea și la comitetul județean de 
partid. La sugestia tovarășului secre
tar Tudor Jean am discutat aspectele 
amintite chiar cu doi activiști ai co
mitetului județean de partid care au 
făcut parte din colectivul de control : 
Ion Tironeac și Vasile Cosac.

— Din punctul de vedere al muncii 
de partid, după părerea mea, nu am 
a face ntci un reproș — si-a spus pă
rerea tovarășul Tironeac.

Au trecut totuși aoroaoe cinci luni 
de la control. Și i-am reamintit cîte- 
va din concluziile acestuia.

— Nu se poate. Nu cred că vă 
referiți la I.P.T.E.-Alexandria —- vine 
replica interlocutorului.

Lfl rîndul său. tovarășul Cosac a 
adăugat că. fiind 
siliului de control 
tean. nu poate să 
ore activitatea __________
partid pe care le-a controlat. „M-am 
ocupat numai de partea economică". 
Adică, un activist de partid care a 
muncit pe... felii.

...Așadar, un control al comitetului 
județean de partid rămas la jumăta
tea drumului. După el. în locul unor 
măsuri practice de organizare a acti
vității pentru aplicarea soluțiilor pre
conizate a intervenit comoditatea, adi
că „cunoașterea în ansamblu a reali
tăților. a vieții", rezolvarea proble
melor din birouri.

în loc de orice altă încheiere a a- 
cestor rînduri : factorii vizați — și 
poate si alții — din organele de 
partid din Teleorman să înțeleagă 
deplin șl. mai ales, să aplice neabă
tut. in activitatea de zi cu zi/orien
tările și sarcinile concrete care le re
vin din recentele documente de 
partid în ce privește cunoașterea 
anrofundată a. vieții, soluționarea pro
blemelor în mijlocul colectivelor dd 
muncă, .&tutu>c: .-.î-.pu si> aî

Iile ȘTEFAN

In urmă- cu cinci luni, un colectiv 
al Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R. a efectuat un control com
plex la întreprinderea de panouri si 
tablouri electrice din Alexandria. Fi
rește, un loc important l-a ocupat in 
cadrul acestei acțiuni analiza stilu
lui și metodelor de muncă folosite de 
organele și organizațiile de partid de , 
aici. Ce a constatat controlul ? Foar
te multe lucruri bune, dar si destule 
neajunsuri în munca comitetului de 
partid, a unor birouri de organizații 
de bază. Vom aminti cîteva .din
tre ele așa cum au fost consemnate 
in concluzii : ..Nu se acordă toată a- 
tenția organizării evidentei hotărârilor 
proprii și ale organelor superioare, 
iar controlul înfăptuirii lor se face 
sporadic. Astfel, hotărîrile adoptate in 
adunările generale de dări de seamă 
și alegeri sînt în mare parte ne
realizate" ; „în unele organizații de 
bază, problemele ce urmează să fie 
supuse dezbaterii în ședințele de bi
rou și adunările generale nu sînt 
stabilite si pregătite cu răspundere" : 
„membrilor de partid nu li se cere 
să raporteze periodic în adunările ge
nerale despre activitatea lor. despre 
modul cum îsi îndeplinesc sarcinile 
de partid, profesionale si obștești".

Indiscutabil, sesizind asemenea de
ficiente. stabilind măsurile necesa
re pentru înlăturarea lor. interven
ția colectivului de control s-a dovedit 
oportună. Dar practica, viața de zi 
cu zi. a demonstrat că eficiența con
trolului este determinată nu numai 
de profunzimea analizei, de numărul 
măsurilor stabilite pentru îndreptarea 
stărilor de lucruri negative pe care 
le-a constatat — aspecte a căror im
portanță, desigur, nu poate fi igno
rată — ci, mai ales, de perseverența 
și hotărirea cu care se acționează 
pentru finalizarea operativă și inte
grală a măsurilor stabilite, de modul 
cum sint soluționate problemele. Ceea 
ce înseamnă că orice formă de con
trol trebuie să fie urmată și de un 
ajutor concret, real.

A devenit necesară reamintirea a- 
cestor adevăruri esențiale nu pentru 
că ele ar reprezenta pentru covirși- 
toarea majoritate a organelor și or-, 
ganizațiilor de partid cumva vreo 
noutate, ci pentru că în activitatea 
organelor de partid la care ne-am i'e- 
ferit, sau la care ne vom referi in 
continuare, au fost subestimate, dacă 
nu chiar ignorate. Aceasta și explică 
de ce, la întrebarea firească „ce s-a 
făcpt pentru aplicarea recomandări
lor.,.‘Secretarul comitetului de partid , 
de la I.P.T.E. Alexandria, Marin Ni- 
culcea, a dat răspunsuri, evazive, ge
nerale, din care poți înțeleg# orice, 
dar... nimic concret.

Fără să abandonăm ideea pe care 
ne-am propus s-o urmărim — modul 
cum sînt finalizate constatările con
trolului — trebuie să amintim că. la 
un moment dat, dintre numeroasele 
situații și -rapoarte care ne-au fost 
oferite spre consultare ne-au căzu" 
ochii și asupra unei note. Era 
o notă transmisă de Comitetul 
orășenesc de partid Alexandria că
tre toate organizațiile care-i sint 
subordonate și prin care se cereau 
răspufisuri la 41 de întrebări — răs
punsuri care să fie date pînâ la 10 
septembrie a.c. După ce am reținut 
cîteva dintre ele — numărul frunta
șilor în producție din anul 1976: nu
mărul scrisorilor care trebuiau rezol
vate în anul 1976 și în acest an : in
dicii de utilizare ai mașimlor si utila
jelor ; formațiile artistice de amatori, 
pe genuri de artă s’i numărul de ar
tiști etc., etc. — ne-a interesat să a- 
flăm cui și pentru ce folosește un a- 
semenea amplu material documentar.

In întreprindere, nu folosește ni
mănui ; datele cuprinse în nota a- 
mintită figurează și in evidentele 
acesteia. Atunci ? La comitetul oră
șenesc de partid, tovarășul Ion Râ- 
ducu, prim-secretar, nu cunoștea ni
mic în legătură cu nota cerută în 
numele... comitetului orășenesc.

..Cred că această situație a cenit-o 
comitetul județean ; ea ne folosește 
însă și nouă. Căpătăm o privire mai 
de ansamblu, o imagine globală asu
pra activității desfășurate în între
prindere" — încearcă să dea o expli
cație secretarul cu problemele orga
nizatorice. Lambrache Găman. (O 
imagine de ansamblu — pri.n note — 
despre oameni, despre oreocupărle 
și munca lor. confecționată din... 
birou și care era destinată tot unei 
munci făcute în birou).

Activiștii comitetului orășenesc de 
partid se contraziceau între ei. Pînâ 
la urmă. s-au clarificat lucru
rile. Cît privește nota la care 
ne referim — ea a fost solicitată de 
secretarul cu problemele muncii de

că după un control au fost. înlătu
rate imediat toate lipsurile. Cert este 
că s-a făcut un salt important in 
ceea ce privește organizarea produc
ției si a muncii. în întărirea ordinii 
si disciplinei, chiar si în pregătirea 
forței de muncă" — îsi spune punc
tul de vedere tovarășul orim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid.

Ce părere au însă 
tă privință comuniștii de 
Să-i ascultăm. „Dacă 
iau cuvîntul în prima 
partid — ne declara comunistul Nico
lae Abălaru — aș ridica iarăși proble
ma îmbunătățirii organizării produc
ției și a muncii. Pentru că din acest 
punct de vedere există multe neajun
suri la noi: azi începem o comandă,

La 20 noiembrie 
A. LE GE RILE

in aceas- 
la I.P.T.E. ?
ar fi să 

adunare de

însemnări despre activitatea unor organe 
locale de partid din județul Teleorman

In întreaga țară continuă 
adunările pentru 

desemnarea candidaților
Aceeași atmosferă de lucru, același 

dialog fructuos intre alegători si 
candidatii Frontului Unității Socia
liste au fost consemnate si in cele
lalte 337 de circumscripții electorale 
din județul Arad unde au avut loc 
pînă acum adunări electorale, fiind 
propuși 629 de candidați. La aceste 
adunări au participat circa 30 000 de 
cetățeni, din care 1 454 au luat cu
vîntul. (Constantin Simion).

ArCld Adunarea electorală din 
circumscripția nr. 15 din municipiul 
Arad s-a desfășurat într-o atmosferă* 
caracterizată printr-un spirit de lucru 
constructiv, constituind un prilej de 
analiză responsabilă a realizărilor Pe 
tărîm edilitar-gospodăresc în actuala 
legislatură, ca si de evidențiere a 
modalităților de înfăptuire a obiec
tivelor ce vor fi înscrise în progra
mul de lucru al noului, consiliu 
popular municipal.

— îi cunoaștem bine ne cei doi 
candidați din circumscripția noas
tră — spunea. în cuvîntul său. Vasile 
Bătălan. secretarul organizației de 
partid din cartier. Tovarășul inginer 
Constantin Stoica, directorul între
prinderii județene de gospodărie co
munală si locativă Arad, a probat 
prin fapte nu o dată, tn ultimii ani. 
calitățile sale de bun gospodar în 
municipiul nostru. Spun aceasta, 
gîndindu-mă între altele si la stră
dania depusă pentru modernizarea si 
înfrumusețarea unor artere de mare 
circulație, la sprijinul pe care ni l-a 
acordat. împreună cu celălalt candi
dat al nostru, tovarășul Virgil Ni- 
coară — inginer-sef la aceeași între
prindere. care s-a născut si locuiește 
chiar aici. în cartier — pentru ex
tinderea în ultimul an si jumătate 
a rețelei de apă potabilă în circum
scripția noastră pe străzile Bradului. 
Negruzzi si St. O. Iosif, pentru con
struirea unei crese si a unei grădi
nițe. pentru extinderea spatiilor 
verzi. După cum știm ou totii. ne 
tpulte din străzile cartierului nostru 
urmează să se execute lucrări da 
canalizare si asfaltare. Ca si pînă 
acum, la toate aceste lucrări vom 
contribui si noi. cetățenii, prin mun
că patriotică, sprijinind în acest fel 
pe acela dintre cei doi candidați pe 
care-1 vom alege deputat la 20 no
iembrie.

Păreri asemănătoare. însoțite do 
propuneri si sugestii valoroase, au 
fost exprimate si de alegătorii Porr 
firie Moldovan, directorul scolii ge
nerale din cartier. Teodor Barna, 
pensionar. Iulia Morschli, Gheorghe 
Ghincea etc. în cuvîntul său. alesă- 
toarea Vilma Szabo spunea : „Noi 
Știm foarte bine că amândoi candi
dați! au multe sarcini si răspunderi 
pe linie profesională, de serviciu, dar 
avem si noi. în circumscripție. în 
cartier, o serie de probleme care 
trebuie rezolvate. De aceea, am dori 
ca viitorul deputat să fie mai mult 
în mijlocul nostru, să ne sfătuim, să 
punem umărul la treabă în folosul 
tuturor".

Cei doi candidați s-au angajat ca 
dialogul lor cu alegătorii să con
tinue în zilele imediat următoare, 
pentru a discuta si a găsi soluții de 
rezolvare la o serie de probleme ri
dicate în adunare, cum ar fi cele 
referitoare la îmbunătățirea trans
portului în comun, la functionarea si 
aprovizionarea unor unităti comer
ciale. la întreținerea unor imobile.

miine o lăsăm baltă și începem alta". 
„Trebuie să acționăm mai stăruitor 
?entru întărirea ordinii si disciplinei, 
ntre noi sînt membri de partid care 

au uitat datoria pe care o au de a 
oferi celor din jur exemplul personal 
și se abat de la disciplina muncii, care 
înseamnă disciplina de partid" — 
spune Gheorghe Geagîrteanu. secre
tarul organizației de bază din secția 
confecții metalice. La rîndul său. co
munista Gabriela Petrescu din orga
nizația de bază nr. 5 adăuga : „Este 
necesar să se introducă din nou cursu
rile de calificare și. mai ales, de ri
dicare a calificării personalului mun
citor. deoarece există multe lacune în 
pregătirea Unor lucrători. Am ridicat 
aceste probleme și în ședințele de 
partid. Dar n-au fost reținute de ni
meni". Sau, pC scurt, alte puncte de 
vedere exprimate de comuniștii din 
întreprindere : „organizațiile de bază 
nr. 4, 12 și 3 își planifică superficial 
activitatea și nu urmăresc felul cum 
se duc la îndeplinire obiectivele sta
bilite" ; „de multe ori, în unele orga
nizații de bază, adunările generale 
nu-si ating scopul : se dezbat lucruri 
importante, se fac propuneri, dar nu 
se urmărește aplicarea lor".

...Prin urmare, între afirmațiile 
primului secretar al comitetului oră
șenesc de partid, ale altor activiști 
de aici, pe de o carte, si realitățile 
întregite de opiniile comuniștilor din 
întreprindere', ne de alță pgrte. exis-, 
tă un evident dezacord.'

propagandă al comitetului orășenesc 
de partid. Constantin Constantin. 
Pentru întocmirea unui raport — ne 
explica el — a avut nevoie de date, 
de cifre. Și ele au fost cerute de la 
toate unitățile economice din oraș. 
Cîți oameni au fost reținuți pentru 
întocmirea lor, cît timp s-a cheltuit 
pentru ca activistul respectiv să aibă 
„materia primă" necesară întocmirii 
unui raport ? !

Dar. poate, maniera aceasta de a 
„reda" realitățile vieții din ches
tionare întocmite in birouri n-a 
fost decît un „accident" in stilul 
de muncă al organelor locale. Ne-am 
interesat prin urmare cum a acțio
nat, practic, comitetul orășenesc de 
partid pentru finalizarea măsurilor 
stabilite la I.P.T.E. cu prilejul con
trolului efectuat de forul ierarhic 
superior. „Secretariatul comitetului 
orășenesc a întreprins o analiză la 
fata locului. în întreprindere" — răs
punde prompt tovarășul I. Răducu. 
„Pentru a respecta adevărul trebuie 
să precizez că' am făcut asemenea 
analize la alte întreprinderi. Dar nu 
si la I.P.T.E." — se simte dator să 
arate secretarul cu problemele mun
cii organizatorice, dună ce a consul
tat cîteva dosare.

Răspunsurile celor mai autorizați 
factori sînt contradictorii. Stăruim 
totuși să aflăm cum s-a acționat pen
tru înlăturarea la r.P.T.E. a neajun- 
surifer semnalate clT*cinci "luni în 
urmă. „Nu se poate spune niciodată

instructor al con- 
muncitoresc iude- 
spună nimic des- 
oreanizatiilor de

București. Adunarea electorală 
pentru desemnarea candidaților din 
circumscripția nr. 10 a Sectorului 7 
din Capitală a avut loc la școala 
generală nr. 156. Candidații propuși 
de consiliul de sector al Frontului 
Unității Socialiste — Virgiliu To- 
mescu, tehnician principal la „Elec
trotehnica", si Ștefan Hrenciuc, șef. 
coordonator de coloană la întreprin
derea de industrializare a laptelui
— doi oameni ai muncii, binecunos- 
cuți în colectivele lor și în car
tier pentru hărnicia, spiritul de 
inițiativă, dăruirea de care dau 
dovadă în activitatea de fiecare zi, 
pentru responsabilitatea și principia
litatea cu care abordează și rezolvă 
problemele de interes obștesc. „Pe 
tovarășul Virgiliu Tomescu — spunea 
în adunare cetățeanul Mihai Vintilă
— îl cunosc de mai bine de douăzeci 
de ani. A venit în uzină ca ucenic 
și a urcat treptele măiestriei profe
sionale pînă la calitatea de tehnician 
și conducător de secție. Intrdfc^a ac
tivitate pe care a depus-o în aCeastă 
îndelungată perioadă i-a fost pre
țuită de colectivul nostru prin stima 
de care se bucură, prin candidatură 
pe care astăzi i-o sprijinim din tot 
sufletul". Aceleași cuvinte de 
și pentru celălalt candidat: „~ 
ficient pentru a-1 caracteriza 
varășul Hrenciuc — preciza în 
tul său Nastasia Florea — să spun 
că niciodată nu a dat înapoi cind 
a fost de îndeplinit o sarcină, oricît 
de grea ar fi fost ea. întotdeauna 
a pus interesele colectivului mat 
sus de propriile sale interese".

Ianide 3
își caută 
Bachia- 

__„___ __ ____ ... ultima 
vreme la I.A.S. din comuna Mi
hail 
n-a 
liei.
din

Două fetițe (Liliana 
șl Marilena de 2 ani) 
tatăl, pe nume Paul 
rute, care a lucrat în

Kogălniceanu. dar care 
mai dat nici o veste farni- 
La corespondentul nostru 
Tulcea, E. Mihăilescu, au 

venit fetițele însoțite 
Vor să afle lumea și 
te : cine îl intîlnește 
lor să-i amintească 
două fetițe sau să le comunice 
mamei lor la Tulcea (Aleea 
Labirintului, bloc C 3 C), sau 
bunicului, Iosif Bachiarute, in 
comuna Mihail Kogălniceanu. 
Nu cer nimic, decît atit : dacă 
nu vine el. vor să meargă ele 
să-1 vadă, că le e tare dor de el.

de bunici, 
să le a.iu- 
pe tăticul 
de cele

Zece mii
dintr-un •••
topor

De îndată oe și-a primit 
avansul din retribuție, I.K. de pe 
strada Avîntului din Satu 
Mare s-a dus glonț la bufet. 
Aici, împreună cu un grup de 
amici, a făcut un chef prelun
git și a plătit toată consumația, 
ca un nabab, pînă la ultimul 
ban. întors acasă, unde îl aș
teptau soția și cei trei copii, tot 
el a făcut-o pe supăratul. A pus 
mîna pe un topor și a început 
să ciopîrțească mobila din casă, 
plus mașina de spălat. Pagubă: 
vreo zece mii de lei dintr-un... 
topor. Cînd i-a mai trecut su
părarea și s-a uitat mai bine in 
jur să-și vadă isprava, s-a tre
zit de-a binelea.

Mulțumire
„Este foarte bine, după păre

rea mea, că in rubrica •Faptul 
divers- își găsesc locul mulțu
miri adresate de oameni 
oameni pentru un bine 
pentru un gest, un act 
tor.. De data aceasta, 
permis să-mi exprim si 
mulțumire mai puțin obișnuită, 
care cinstește o muncă gindită 
și făcută cu rost și cu folos". In 
continuare, semnatarul scrisorii, 
profesorul Theodor lonescu din 
Colonești-Vlaici. județul Olt. 
precizează : „Mulțumirea mea 
se adresează muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la în
treprinderea -Electrometal- din 
Timișoara, care au conceput • si 
realizat hidroforul de uz casnic, 
un aparat minunat, datorită 
căruia eu și alti locuitori de la 
sate putem avea in casă apa 
proaspătă din fintină -la robi
net-, Poate că pentru unii citi
tori faptul acesta ar părea ba
nal. dar pentru noi. care locuim 
In mediul rural, este o adevă
rată binefacere".

altor 
făcu!, 
salva- 
fie-mi 
eu o

Accident 
de... căruță

Nici el nu mai știa de cind 
intrase in local și. cu atit mai 
puțin, cînd a ieșit din el pe trei 
cărări. In loc să se ducă să se 
culce la casa lui de pe strada 
Cazasului din Brăila. Ion D. a 
tinut morțiș să meargă motori
zat. In lipsă de vreo motoretă 
sau mașină, a dat cu ochii de 
o căruță cu doi cai. S-a urcat in 
ea. a dat bici roibtlor. dar re- 
pede-repede a adormit buștean. 
La un moment dat, caii s-au 
speriat de o mașină și au luat-o 
la goană, iar I.D. a căzut din 
căruță și a fost internat la spi
tal in stare foarte gravă.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Un moment obișnuit în aceste zile: alegătorii din circumscripția electorală nr. 5 din sectorul 8 al Capitalei își 
desemnează candidatul Foto : E. Dichiseanu

laudă 
,Este su

pe to- 
cuvîn-

pre-

în ultimii ani, și cu deosebire în 
actuala legislatură, organele cen
trale și locale de control au consta
tat că la primăria din Baia Mare 
toate hotărîrile, deciziile, ca și actele 
eliberate cetățenilor de către sectoa
rele consiliului popular au fost, fără 
nici o excepție, legale. Totodată, se
sizările și reclamațiile cetățenilor in- 
registrate la primărie nu se referă 
la activitatea sau atitudinea funcțio
narilor săi. După cum ne explica to
varășul Ștefan Robas — secretarul 
Comitetului executiv al consiliului 
popular — „toate acestea se datoresc 
bunei organizări și desfășurări a pro
gramelor de perfecționare a pregă
tirii profesionale. în cadrul cărora 
pregătirea juridică a ocupat locul ce 
i se cuvine".

întreaga activitate de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a func
ționarilor de la primăria din Baia 
Mare este îndrumată si coordonată 
de o comisie alcătuită din șefii celor 
sase sectoare de muncă : administra
ția locală de stat : planificare, retri
buire si personal-învățămînt; arhitec
tură. sistematizare si disciplină în 
construcții ; gospodărie comunală și 
locativă: administrativ: organizatoric 
și indrumarea activității obștești. Co
misia este condusă de secretarul co
mitetului 
popular 
pregătirii 
este organizată în trei forme de in- 
vățămînt : cursuri pentru cadrele de 
conducere — organizate, de regulă, 
pe plan central — programe perso
nale de perfecționare, însoțite de ve
rificarea periodică a cunoștințelor și 
instruire la locul de muncă. Firește, 
ponderea cea mai mare o au ulti
mele două forme de perfecționare. 
Datorită acestui sistem, în decurs de 
doi ani, toți angajații primăriei par
ticipă efectiv la cel puțin una din 
formele de perfecționare a pregătirii 
profesionale. Anul acesta este in curs 
de desfășurare al treilea ciclu com
plet organizat de la adoptarea Legii 
privind perfecționarea pregătirii pro
fesionale a angajaților din unitățile 
socialiste, lege adoptată cu 6 ani in 
urmă.

Pentru fiecare formă de lnvăță- 
mînt, comisia sus-amintită elabo
rează tematici diferite, în funcție de 
specificul activității fiecărui angajat, 
de locul său de muncă, de pregă
tirea sa profesională de bază. Tot-

odată, comisia stabilește, potrivit 
acelorași criterii, o bibliografie mini
mă — obligatoriu de studiat — for
mată în special din actele normative 
care reglementează activitatea secto
rului in care lucrează angajatul res
pectiv și recomandă — pentru con
sultare — acele lucrări științifice și 
tehnice strict necesare formării unei 
culturi generale de specialitate. Acti
vitatea comisiei nu se limitează însă 
la a stabili și a recomanda biblio
grafia. Șefii de sectoare — membri

ganizarea lor — consemnează aproa
pe fără excepție rezultate foarte bune, 
care se regăsesc nu numai in califi
cativele anuale acordate lucrătorilor, 
cit mai ales în calitatea activității 
concrete pe care ei o desfășoară pen
tru soluționarea cererilor, sesizărilor 
și propunerilor oamenilor muncii la 
termen, în spiritul și în litera legii, 
în lipsa oricărei reclamații referi
toare la atitudinea funcționarilor pri
măriei față de cetățeni.
' Cum se desfășoară activitatea de

ma perfecționării profesionale a 
funcționarilor din 'acest sector este 
pe deplin rezolvată. Realitatea însă 
nu este tot atit de ..roză". Dintre nu
meroasele fapte pe care le-am aflat 
în trei zile de investigații 
nunțite, 
de o .
în aprilie deschiderea anului tu
ristic, perfecționarea pregătirii pro
fesionale la locul de muncă este re
dusă la instruirea personalului ope
rativ — bucătari, ospătari, cameriste

amă- 
consemnăm că, în afară 

acțiune care a precedat

V

executiv al consiliului 
municipal. Perfecționarea 

profesionale a angajaților

pentru celelalte instituții din municipiu

ai comisiei — fac ei Înșiși recenzii 
ale lucrărilor de specialitate apărute, 
ale reglementărilor de interes ge
neral nou adoptate. Toate acestea, 
împreună cu actele normative care 
se referă direct la activitatea perso
nalului dintr-un sector sau altul — 
chiar multiplicate la mașina de scris, 
atunci cind nu se poate procura un 
număr suficient de exemplare tipă
rite — constituie, ceea ce am putea 
numi, documentarul minim aflat în 
permanentă la dispoziția funcționari
lor. la locul lor de muncă. Totodată, 
lucrătorii primăriei pot consulta ori- 
cînd colecția cornoletă cu acte nor
mative. publicate in Buletinul oficial, 
pe care o au la dispoziție la oficiul 
juridic. Aceasta este — după cum 
ne spunea conducerea primăriei — 
,.baza materială" a deprinderii de a 
studia zilnic legea.

La sfîrșitul ciclurilor anuale de 
perfecționare, comisia de examinare 
— aceeași care s-a ocupat și de or-

perfecționare profesională a lucrăto
rilor din alte unități băimărene ? 
Cum sint respectate, in acest sens, 
prevederile Legii nr. 2 din 1971 ? La 
Oficiul județean de turism, directoa
rea acestuia, tovarășa Maria Pop, 
ne-a asigurat că „perfecționarea 
pregătirii profesionale se desfă
șoară conform planului, la locu
rile de 
Materialul 
ziție de 
poate ti oricind consultat la punctul 
de documentare de la sediul nostru și 
la filialele din Sighetu Marmației și 
Borsa. Concluziile testărilor făcute 
de către comisia anume organizată în 
acest scop se regăsesc în calificati
vele anuale acordate, iar eficienta 
acțiunilor ne-o demonstrează faptul 
că în acest an nu am mai înregistrat 
sesizări si reclamați!".

Așadar, potrivit celor spuse de di
rectoarea O.J.T. Maramureș, proble-

se 
la 

specialități.muncă. pe 
didactic pus Ja dispo-
Ministerul Turismului

și recepționeri,— făcută de șefii di- 
recți ai acestora, cu toate că și din 
simpla citire a titlurilor tematicilor 
primite de la Ministerul Turismului, 
factorii responsabili și-ar fi putut da 
lesne seama că acestea se referă și 
la celelalte categorii de personal : 
contabil. comercial. administrativ 
ș.a.m.d. Punctul de documentare de 
la sediul Oficiului județean de tu
rism este in realitate o... sală cu ușa 
veșnic închisă, unde — dacă ai no
rocul s-o găsești pe funcționara la 
care se află cheia — nu găsestl 
decît clteva colecții de legi și publi
cații de specialitate vechi. Nici vorbă 
de tematicile furnizate cu regulari
tate de către minister. în nici una 
din aprecierile personale ale lucră
torilor făcute la sfîrsitul anului nu se 
fac referiri la rezultatele obținute la 
vreuna din formele de perfecționare 
a calificării profesionale desfășurate 
în cadrul O.J.T. Toate acestea 
nu-s greu de explicat cînd nici mă-

car cei de la serviciul plan, organi
zare. personal-învățămînt. care se 
ocupă de organizarea perfecționării 
pregătirii profesionale, nu au la dis
poziție legea care reglementează a- 
ceastă activitate.

La întreprinderea județeană de gos
podărie comunală și locativă. situația 
nu aste cu mult diferită de cea de 
la O.J.T. Perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor se face 
în mod curent sub îndrumarea șefi
lor de secții și a maiștrilor, potrivit 
unor tematici judicios întocmite, pe 
formații de lucru și categorii de lu
crări. cu număr de ore precis sta
bilite. urmate de controlul perma
nent al însușirii cunoștințelor. Ne
ajunsuri nu există decît în legătură 
cu fondul de documentare.

— Pînă la reorganizarea întreprin
derii — ne explică Victor Petruț. in
spector principal de personal la Ex
ploatarea de gospodărie locativă — 
am avut o bibliotecă tehnică. Acum 
nu mai avem. Cît despre legi, ce să 
mai spun, nici eu. la compartimen
tul de personal, nu am legislația mi
nimă. de uz curent.

Cum decurge în aceste condiții per
fecționarea pregătirii profesionale a 
cadrelor tehnice, economice, de spe
cialitate și administrative de la 
I.J.G.C.L. este greu de răspuns, cîtă 
vreme și tematicile sînt vechi de doi 
ani. iar punctul de documentare 
tehnică se rezumă acum doar 
la citeva zeci de... romane. A- 
ceasta fiind realitatea. Maria Rădu- 
canu de la biroul plan, retribuire, 
personal. învătămînt — funcționară 
în ale cărei atribuții intră si urmă
rirea acțiunilor de perfecționare a 
pregătirii profesionale — n-a putut 
să facă decît promisiuni pentru re
cuperarea cît mai grabnică a restan
telor la acest capitol.

Atît la O LT., cît și la I.J.G.C.L., 
activitatea de perfecționare a pregă
tirii profesionale a întregului perso
nal muncitor — fără nici o excepție 
— trebuie să reintre cît mai grabnic 
pe făgașul normal. Conducerile aces
tor unităti au datoria să-si îndepli
nească integral obligațiile ce le 
revin din lege, din documentele de 
partid. în același timp, ele pot prelua 
experiența bună a primăriei băimă
rene. La rîndu-i. primăria coate si 
trebuie să le acorde tot sprijinul.

Florin CIOBANESCU

Dezbaterea din adunare nu s-a 
limitat la caracterizarea celor doi 
candidați : în continuare. între cetățe
nii care au luat cuvîntul — Sever Bă- 
descu, Marin Cercel, Constantin Min- 
că, Marin Agheală, Aristide Brînzan, 
Gheorghe Vieru, Mihaica Lungu — 
și candidați s-a înfiripat un fructuos 
dialog de lucru, concret, la obiect, 
asupra unor chestiuni de larg inte
res pentru cetățenii din respectiva 
circumscripție electorală: construirea 
unor baze sportive și a unor terenuri 
de joacă pentru copii, îmbunătăți
rea aprovizionării ș.a. Iar conclu
ziile au fost clare. Pe de o parte, 
candidații s-au angajat să nu aștepte 
pină la alegeri rezolvarea problem., 
lor ridicate. La rîndul lor, cetățenii 
din circumscripție s-au angajat să 
fie încă de pe acum alături de can
didații lor intr-o serie de acțiuni de 
larg interes cetățenesc. „Pentru că 
— așa cum a spus în adunare Maria 
Mihai — fără ajutorul nostru nu 
veți putea face nimic. Să fiți siguri 
că vă vom da tot sprijinul".

în finalul adunării, cei peste 200 
de participanți — oameni ai muncii 
de la întreprinderea de industriali
zarea laptelui, „Electrotehnica", cetă
țeni care locuiesc în circumscripția 
electorală respectivă, membri ai or
ganizației de bază din cartier, ai aso
ciațiilor de locatari și ai comitetelor 
de cetățeni — au acceptat în unanimi
tate candidaturile depuse. (C. Florin).

Dolj. Pină marți, în circumscrip
țiile electorale municipale, orășenești 
și comunale din județul Dolj s-au des
fășurat 339 adunări pentru depunerea 
candidaturilor de deputati în consi
liile populare. Adunarea cetățe
nească de la Școala generală nr. 23 
din cartierul Brazda lui Novac din 
Craiova a prilejuit un dialog fructuos 
de lucru între candidați si alegători. 
Din partea Consiliului municipal 
Craiova al Frontului Unității Socia
liste pentru a candida în alegerile 
de deputati de la 20 noiembrie. în 
circumscripția electorală nr. 22. au 
fost propuși Mihai Boghici si Con
stantin Mirea. de profesie maiștri, 
amîndoi proveniti din muncitori, co
muniști apropiati de colectivele de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de transporturi auto. gospo
dari cunoscut! de cetățenii din car
tierul în care locuiesc. Mai multi 
alegători, printre care Nicolae Ni- 
colaescu. Elisabeta Tenea. Dumitru 
Mangu, Gheorghe Onisie si Alexan
dru Pandescu s-au angajat să parti
cipe la rezolvarea unor probleme de 
larg interes, cum ar fi transportul 
molozului în urma lucrărilor de con
strucție si reconstrucție, amenajarea 
aleilor dintre blocurile D-4 si E-l, 
extinderea locurilor de parcare si a 
spatiilor verzi si de joacă pentru 
copii etc. „Cartierul nostru — spu
nea tovarășul Gheorghe Popa, secre
tarul comitetului de partid din 
cartier — s-a situat în ultimii ani 
printre cele care au ocupat locuri 
fruntașe în Întrecerea pentru buna 
gospodărire si înfrumusețare. De 
aceea, indiferent care dintre cei doi 
tovarăși va fi deputat, sîntem 
hotăriti să' punem în continuare 
umărul pentru menținerea locului 
fruntaș, pentru a face tot mai fru
mos cartierul în care locuim". 
(Nicolae Băbălău).
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BRIGADA DE MECANIZATORI 

A PRIMARULUI
Directorul S.M.A. din Izvorul, ju

dețul Argeș, ne spune că în 'cadrul 
unității își desfășoară activitatea și 
o brigadă de mecanizatori... de in
tervenție — denumirea mai puțin 
obișnuită datorîndu-se tocmai faptu
lui că ea intervine în momentele 
de mare aglomerare a lucrărilor a- 
gricole atunci cînd toate mijloa
cele mecanizate trebuie să lucreze 
din plin. Pînă aici, nimic deosebit, 
așa cum nu e nimic deosebit nici 
In faptul că șeful acestei brigăzi se 
numește Marin Bucinică. Dar dacă 
stil că Marin Bucinică, șeful brigăzii, 
este una și aceeași persoană cu 
mărul comunei, faptul nu 
chiar așa de obișnuit.

La Izvorul, in perioadele 
aglomerate, cînd lucrările 
nu pot și nu trebuie să sufere ami- 
nare, primarul, împreună cu cei zece 
mecanizatori „de rezervă", intră în 
acțiune. Din brigada primarului fac 
parte — în afară de ajutorul său, 
vicepreședintele Marin Pupezescu — 
Ion Tudor, agent agricol, Marin 
Stâncă, agent fiscal. Ion Gheorghiță, 
secretar adjunct ‘al comitetului co
munal. Niță Gheorghe, secretarul co
mitetului de partid din cooperativa 
agricolă Izvorul. Ion Avrămesei. in- 
ginerul-șef al C.A.P.. Radu Sandu, 
directorul S.M.A. Izvorul. Ion Brant, 
sef de fermă, Ion Elena, șeful secției 
S.M.A. Anul trecut, cînd ploile abun
dente din toamnă au făcut ca ogoa
rele să nu fie .făcute la timp și se 
crea pericolul să rămînă terenul 
nearat, a intervenit brigada primaru
lui și în ferestrele din timpul iernii 
a efectuat 200 ha arături. In primă
vară, tot terenul era arat sl a fost 
semănat în condiții bune, iar plan
tele au rodit din plin.

O activitate rodnică a desfășurat 
brigada de mecanizatori condusă de 
primar și în campania de recoltare 
a griului. Primarul, împreună cu vi
cepreședintele Marin Pupezescu au 
lucrat pe combina de recoltat de la 
început pînă la încheierea recolta
tului. Si primarul, si vicepreședintele 
sint buni meseriași. Primul e mais
tru mecanic, iar al doilea a fost mult 
timp șeful secției de mecanizare. 
Ceea ce nu i-a împiedicat să se pre
gătească, în continuare, să cunoască 
mașinile, să se „antreneze" pentru

diferitele lucrări. Cînd l-au văzut 
mecanizatorii la cîmp, gata să în
ceapă lucrul, au zîmbit cu subînțe
les și au privit atent, să vadă cum 
o să încurce primarul și colaboratorii 
săi treburile.

— Ați venit să ne controlați T — 
Întreabă cineva pe un ton de muca
lit.

— Nu, de data aceasta am venit 
să vă ajutăm efectiv, cu fapta.

Primarul nu se simțea nici el In

griu ș-au strfns cite 3 010 kg la ha, cu 
aproape 600 kg mai mult față de plan, 
iar la orz 2 850 kg, cu 250 kg mai 
mult. Și la porumb, deși a fost secetă, 
recolta este in jur de 3 000 kg la ha 
datorită în mare parte arăturilor fă
cute în timpul iernii. Restul mecani
zatorilor din brigada primarului au 
lucrat pe tractoare la arat, discuit și 
semănat culturi duble. De remarcat că 
in toată perioada cît a durat recolta
tul cerealelor păioase toți mecaniza-

mai
pri
ește

maicele
agricole

Cu fiecare zi se anunță 
noi succese In executarea 
lucrărilor agricole de toam
nă. Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimen
tare, pină ieri au fost însă- 
mînțate peste două milioa
ne de hectare cu griu, ceea 
ce reprezintă 90 la sută din

În județul Argeș-preocupări demne de
atenție privind participarea cadrelor de
conducere din comune la munca prac
tică, în producție, îndeosebi în perioa
dele de vîrf ale campaniilor agricole

apele Iul : combina „Gloria" e o în
treagă uzină, și nu e ușor lucru să 
o mînuieștl fără un serios antrena
ment.

Mai de 
primarul 
ora cinci 
făceau alimentarea, gresarea, regla
rea. mai strîngeau șuruburile care 
se slăbeau în timpul zilei, iar cînd 
razele soarelui și vîntul uscau rouă 
de pe spicele de grîu intrau în lan. 
După o zi-două, cînd au văzut me
canizatorii că nu e de glumit, 
primarul șl al lui primesc, conform 
regulamentului, seara cîte o sută de 
lei fiecare pentru depășirea norme
lor au Început mal de rușine, mai 
de ambiție să se încadreze toți în 
programul primarului.

Campania de recoltat a durat doar 
11 zile, cu 7—8 zile mai puțin fată de 
anii trecuțl. Recoltele, strinse la timp 
și cu grijă, au răsplătit truda. La

emoție, mai din obișnuință, 
și vicepreședintele erau la 
dimineața lingă combină :

că

torii *u lucrat zl-lumlnă, după exem
plul primarului șl al vicepreședinte
lui. Președintele cooperativei agricole 
Izvorul ne-a spus că s-ar fi descur
cat cu greu în perioadele de vîrf ale 
lucrărilor agricole dacă nu ar fi in
tervenit brigada primarului.

După aceste succese, au manifestat 
dorința ca să învețe să conducă trac
torul și șefi de fermă, si șefi de echi
pă în iarna aceasta. Iar cei din Re
cea, comună vecină cu Izvorul, au 
tras cu coada ochiului și cu urechea 
și nu au rămas Indiferenți la expe
riența vecinilor. De aceea, el au sta
bilit ca în 
conducerea 
oameni cu

const-

această iarnă să învețe 
tractorului peste 25 de 
funcții de conducere din 

cooperativa agricolă și de la
liul popular comunal.

Această inițiativă a încolțit 
cooperativa din Buzoeștl, unde 
Mihai, primarul comunei, și vicepre
ședintele Marin Gheorghe au format

și la
Marin

Peste două milioane hectare însămințate cu griu
suprafața prevăzută. In u- 
nele județe — Mehedinți, 
Constanța, Galați, Covasna, 
Buzău, Vrancea și Dolj — 
această lucrare s-a încheiat. 
De asemenea, porumbul a 
fost strîns de pe 1 663 340 
hectare — 61 la sută

suprafața cultivată. Se exe
cută In ritm intens și ce
lelalte lucrări de sezon. Ca 
urmare, recolta de cartofi 
a fost strînsă in proporție 
de 99 la sută, sfecla de za
hăr — 74 la sută, soia — 96 
Ia sută, orezul — 74 la sută.

Aspect de muncă de la întreprinderea de elemente electronice pasive din Curtea de Argeșo echipă de mecanizatori din cinci 
oameni. în comuna Teiu există, de 
asemenea, o echipă de mecanizatori 
formată din 4 oameni, condusă tot 
de primar.

Comitetul județean de partid, di
recția generală agricolă și uniunea 
județeană a cooperativelor agricole 
au analizat aceste inițiative și au 
apreciat că aceste brigăzi au un rol 
important pentru organizarea lucru
lui in schimburi, îndeosebi în perioa
dele de vîrf ale muncilor agricole. 
Acest lucru duce la scurtarea pe
rioadei de lucru, la încadrarea în 
perioadele optime de lucru a fiecă
rei culturi în parte și în final la 
sporirea producției agricole.

Astfel, în ultimele două ședințe de 
lucru cu primarii și cu cadrele de 
conducere din agricultură s-a stabi
lit ca în această iarnă să învețe con
ducerea tractorului toți oamenii cu 
munci de răspundere din comune și 
din unitățile agricole, astfel ca în 
primăvară să se formeze brigăzi de 
mecanizatori, una sau două, în func
ție de nevoi, în toate comunele. Di
recția agricolă și trustul de meca
nizare au și stabilit un program de 
învățămînt care cuprinde 200 de ore 
în 3—4 luni de toamnă și iarnă cîte 
2 zile pe săptămînă. Se va învăța 
conducerea tractorului teoretic, dar 
mai mult practic, urmărindu-se cu
noașterea întregii game de mașini 
din agricultură, exploatarea, întreți
nerea și reglarea mașinilor agricole 
și remedierea defecțiunilor din tim
pul exploatării.

Această angajare concretă a ca
drelor de conducere din comune in 
activitatea de producție. îndeosebi în 
perioadele de vîrf, pe lîngă faptul 
că reprezintă un sprijin efectiv în 
urgentarea lucrărilor, permite, prin 
această implicare directă, si o mai 
bună cunoaștere a oamenilor și a 
problemelor cu care se confruntă. 
Ar fi, de aceea, de un real folos 
pentru unitățile agricole dacă pri
măriile comunale, organele agricole 
județene, cu sprijinul serviciilor de 
specialitate din Ministerul Agricul
turii si U.N.CA.P., ar lua măsuri 
pentru extinderea acestei inițiative 
în întreaga țară.

Florea CEAUȘESCU

laUtilajele eliberate de 
semănat au fost concentra
te la executarea arăturilor 
de toamnă. Obiectivul a- 
paratului de fotografiat a 
surprins momente semnifi
cative de muncă : însămîn- 
țarea griului la cooperativa

agricolă din Șelfmbăr, ju
dețul Sibiu (prima fotogra
fie), culesul 
stațiunea de 
cole Greaca,
(fotografia a 
pozitarea

strugurilor la 
cercetări viti- 
județul Ilfov 
doua), și de-

porumbului Ia 
o bază de recepție din ju
dețul Ialomița (fotografia a 
treia).

Timpu-i scurt, cîmpul e mare
De aceea se cere o bună organizare a tuturor forțelor

• ••

în județul Dîmbovița participă zil
nic la recoltarea produselor toamnei 
zeci de mii de cooperatori, la care 
se adaugă oameni ai muncii din u- 
nitățile economice și instituțiile din 
comune, elevi. Este rezultatul măsu
rilor inițiate de comitetul județean 
de partid pentru mobilizarea la 
muncă a tuturor locuitorilor satelor, 
începînd cu secretarii și membrii bi
rourilor organizațiilor de partid, cu 
primarii și președinții cooperative
lor agricole — care, In marea lor 
majoritate lucrează la recoltarea cul
turilor atribuite în cadrul acordului 
global. Pe mulți din aceștia îi întîl- 
nim la muncă, în sectoarele cheie, 
la lucrările cu caracter prioritar : 
culesul porumbului și fructelor, eli
berarea grabnică a terenurilor desti
nate însămînțării griului.

La Mănești, sute de cooperatori, 
mecanizatori și elevi, toată suflarea 
satului au intrat în lanurile de po
rumb, în livezi. Oamenii string cu 
tragere de inimă culturile de pe te
renurile lucrate de ei în acord glo
bal. Remarcăm exemplul personal al 
membrilor comitetului de partid, de 
fapt, al tuturor comuniștilor din co
mună. Președintele cooperativei agri
cole. Gheorghe Stoian, ajutat de mem
brii familiei, a terminat de cules fruc
tele de pe cei 350 meri luati în acord 
global, depășind cu 4,5 tone produc
ția de mere planificată. Șeful fermei 
pomicole, ing. Marin Ciutacu. oferă și 
el un exemplu de ceea ce înseamnă 
aplicarea metodelor științifice ; la cei 
300 pomi lucrați în acord global, pe 
4 000 mp lot experimental, a obți
nut 20 tone de mere. A încheiat cu
lesul merelor și secretarul organiza
ției de partid al cooperativei agri
cole, Florin Tudor. Același exemplu 
îl oferă cooperatoarele Maria Butoi, 
Elisabeta Bărbuceanu. Ileana Șerban, 
care așază cu atenție fructele în 
lădite si conteinere. pentru a ajunge 
la destinație așa cum sînt culese din 
pom.

Nu numai In ți vezi, ci și In lanu
rile de porumb — aceeași amplă par
ticipare la muncă, aceeași străduință

de a strtnge recolta la timp și fără 
pierderi. Și, bineînțeles, alături de 
cooperatori lucrează oamenii mun
cii din unitățile economice și institu
țiile din comune, precum și peste 
zece mii de elevi.

Organizarea muncii și Întronarea 
unei ordini și discipline ferme tre
buie să constituie, în continuare, 
preocuparea primordială a organiza

ln aceste zile, 
în unități agricole 

din județul Dîmbovița

țlilor de partid, consiliilor populare 
și conducerii unităților agricole. Sînt 
cazuri cînd se pierde un timp pre
țios, culesul întîrzie. La cooperativa 
agricolă Dobra, de pildă, în loc să fie 
recoltate cu prioritate lanurile de 
porumb de pe tarlalele destinate ln- 
sămînțării griului, unii cooperatori, 
lipsiți de îndrumare tehnică, au în
ceput să culeagă știulețl din hibrizii 
tardivi care nu ajunseseră la matu
ritate. Or, la data respectivă mal 
erau nerecoltate 150 hectare cu po
rumb din grupa hibrizilor timpurii. 
De asemenea, o bună parte dintre 
lucrătorii cooperației de consum nu 
au călcat prin lanurile de porumb. 
Cazuri de slabă organizare a mun
cii se întîlnesc șl în cooperativele a- 
gricole Costeștl Vale, Dărmănești,

Frasinu. Cojasca și altele, unde. în
deosebi dimineața și seara, o parte 
din cooperatori pierd timpul pe uli
țele satului.

Dacă participarea la recoltatul ma
nual este la ordinea zilei, și mai im
portantă este activitatea celor care 
lucrează pe combine, tractoare sau 
cu atelajele-. Acest lucru nu este bine 
înțeles peste tot. Deși se resimte in
suficiența mijloacelor de transport, 
la cooperativa agricolă Dobra, de 
pildă, 20 atelaje erau utilizate la 
transportul varului și altor materia
le. numai la cîmp nu au ajuns.

Datorită inițiativelor, eforturilor a 
mii de oameni care muncesc cu hăr
nicie și abnegație, in cooperativele 
agricole din județ porumbul a fost 
recoltat de pe 85 la sută din supra
față. Muncind din zori și pînă în 
noapte, cooperatorii și mecanizatorii 
din Șelaru au încheiat recoltatul ce
lor 765 hectare cu porumb, iar cei 
din Morteni — pe cele aproape o 
mie de hectare. In ultimele zile au 
încheiat culesul porumbului și coo
peratorii din Fierbinți, Broșteni, Po
iana ș.a. Ei continuă transportul pro
duselor contractate cu statul, depozi
tarea și insilozarea cocenilor.

In Dîmbovița se muncește mult și 
cu spor, dar sînt Încă multe de fă
cut pențru ca fiecare locuitor al sa
tului. fără nici o excepție, să parti
cipe efectiv la recoltat, la celelalte 
lucrări de sezon, lucrări care trebuie 
să se încheie cît mai repede.

C. BORDEIANU

Răspunderea pentru buna
organizare a muncii

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I) sporind corespunzător

nu-

Importante economii 
de materii prime, 

energie și combustibil
Actionind cu fermitate si răspun

dere muncitorească pentru aplicarea 
în practică a complexului de măsuri 
stabilit de conducerea partidului cu 
privire la reducerea consumurilor 
specifice de materii prime si mate
riale. energie electrică si combusti
bil. oamenii muncii, români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți din unitățile economice ale iu- 
detulul Arad, au obtinut bune rezul
tate. Prin introducerea în fabricație 
a noi produse si tehnologii avansa
te. reoroiectarea unui însemnat nu
măr de produse de serie, prin buna 
gospodărire si utilizare a resurselor 
de care dispun unitățile. în perioada 
ce a trecut din acest an au fost e- 
conomisite. printre altele. 883.6 tone 
laminate finite pline din otel. 13 104 
MW/oră de energie electrică. 18 451 
tone combustibil convențional. 2 004 
metri cubi material lemnos. 22,7 tone 
fire sl fibre tip bumbac. (Constan
tin Simion).

de 
se 
de 
te

*

De la Începutul anului. In cadrul 
întreprinderii de transport ap to 
Argeș s-au Înregistrat importante 
economii de combustibil : 213 tone 
de benzină. 156 tone de motorină : 
economiile cele mai mari le dețin 
autobazele de transport 1 si 4 Pitești, 
între căile care au dus la mai buna 
gospodărire a combustibilului, ing. 
Constantin Popa, directorul I.T.A. 
Argeș, enumeră : reducerea kilome
trilor neproductivi prin optimizarea 
transporturilor. încît acestea să se 
efectueze numai in condițiile de 
„plin pe plin" : efectuarea reviziilor 
tehnice la termenele scadente. îngri
jirea zilnică a mijloacelor auto : ur
mărirea strictă a foilor de parcurs 
In raport cu prestațiile efectuate si 
kilometri parcurs! : echiparea în cea 
mai mare parte a autocamioanelor 
cu remorci de mare tonaj. (Gheor- 
ghe Cinstea).

dacă cheltuielile materiale efectuate 
de societate pentru obținerea produc
ției cresc mai rapid decît valoarea 
nou creată, se ajunge la o scumpire 
a producției, la diminuarea beneficii
lor acumulate de societate, ceea ce 
influențează negativ asupra reproduc
ției socialiste lărgite : este lesne 
înțeles că în asemenea condiții 
îngustează mult înseși resursele 
creștere a fondului de consum —
melia ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Iată de ce noi toți sîntem in
teresați ca tot ceea ce se în
făptuiește prin considerabile efor
turi de investiții să dea maximum de 
rezultate pe planul creșterii mai ra
pide a venitului național, implicit a 
nivelului de trai. Oricine dorește să 
trăiască mai bine, este desigur o as
pirație legitimă : iar pentru ca aceas
tă aspirație să devină fapt împlinit, 
in societatea noastră nu există decit 
o singură cale și anume, ca fiecare 
dintre noi să producă cît mai mult, 
cu cheltuieli cît mai mici. Tocmai 
aceste comandamente fundamentale 
le-a avut în vedere Conferința Na
țională a partidului din 1967. cînd a 
pus cu acuitate problema devansării 
ritmului de creștere a produsului 
social de către creșterea venitului 
național.

Cu o si mai puternică acuitate se 
pune problema creșterii mai rapide a 
venitului national în raport cu pro
dusul social în actualul cincinal : 
potrivit prevederilor Legii planului 
cincinal, venitul national se va ma
jora cu 61—68.5 la sută fată de creș
terea de 50—57 la sută a produsului 
social. Tocmai devansarea tot mai 
accentuată a ritmului de creștere a 
produsului social de către cel al 
venitului național a permis și per
mite să se treacă la înfăptuirea 
și suplimentarea programelor de 
creștere a nivelului de trai. Fără 
obținerea unor rezultate superi
oare în creșterea venitului national 
nu ar fi fost de conceput abordarea 
unui asemenea program cuprinzător 
de ridicare a nivelului de trai al în
tregului popor, cum este cel adoptat 
de plenara C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c.

Că bunăstarea noastră este nemij
locit legată de modul în care sporește 
venitul national o dovedește si fap
tul că in cincinalele 1956—1960. 1961—

1965 și 1966—1970. cînd ritmul 
creștere a venitului national a 
inferior celui de creștere a produsu
lui social, ritmul mediu anual de 
creștere a fondului de consum a fost 
relativ scăzut : 4,5 la sută, 5.3 la sută, 
respectiv 7 la sută. Începînd din 
cincinalul trecut, cind această anoma
lie a fost înlăturată, ritmul mediu 
anual de creștere a fondului de con
sum a sporit la 7,5 la sută, urmînd 
ca în acest cincinal 
la sută.

Trebuie, totodată, 
carea prevederilor

să depășească 8,0

subliniat că apli- 
programului de

produselor.
partea valorii nou create, ceea ce de
termină creșterea venitului national. 
Tocmai acest obiectiv a fost avut in 
vedere atunci cînd s-a preconizat ca 
la sfîrșitul actualului cincinal, circa 
45 la sută din valoarea producției in
dustriale să se obțină pe seama pro
duselor noi și reproiectate. Este o 
sarcină deosebit de complexă, care 
impune stăruință, spirit de inițiativă 
și efort creator din partea fiecărui 
om al muncii.

Creșterea rapidă a venitului na
țional în acest cincinal este conditio-

Cum poate contribui fiecare la creșterea

creștere mal accentuată a nivelului 
de trai se bazează nu numai pe re
zultatele de pînă acum, ci si pe cele 
care trebuie obținute in continuare, 
de acum inainte, in economie. Impor
tantele prevederi referitoare la creș
terea bunăstării poporului vor pu
tea fi aplicate integral numai dacă 
si obiectivele de plan, pe baza cărora 
au fost elaborate, vor fi si ele înde
plinite pe întregul cincinal. Deci 
obținerea unor rezultate cit mai 
bune In sporirea eficientei economice, 
a venitului national constituie con
diția vitală, esențială, pentru noi 
progrese in ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

O deosebită atentie trebuie să 
acorde colectivele de muncă din eco
nomie reducerii cheltuielilor materia
le de producție, economisirii și va
lorificării superioare a bazei de 
materii prime și materiale, ener
gie și combustibil, prin promo
varea susținută a progresului 
nic și științific. Acționînd 
tornic In direcția Înnoirii șl 
demizării produselor, se asigură
plicit diminuarea ponderii cheltuieli
lor materiale in structura valorică a

teh- 
sta- 
mo- 
im-

nată In mare măsură si de sporirea 
accelerată a productivității muncii — 
sarcină primordială pentru toate ra
murile producției materiale, pentru 
colectivele din toate unitățile economice. Pentru a se asigura creștet-ea 
susținută a productivității muncii, 
potrivit sarcinilor suplimentare stabilite, se impun acțiuni ferme, sus
ținute ne linia întăririi disciplinei 
muncii, instaurării unei organizări 
superioare a producției, astfel încît 
să se asigure folosirea judicioasă a 
timpului de lucru si a forței de 

: muncă. Măsurile de organizare su
perioară a producției trebuie să cu
prindă toate fazele procesului pro
ductiv — de la aprovizionarea locu
rilor de muncă pînă la realizarea 
produsului finit. Tot în vederea 
creșterii mai susținute a 
ductivitătii muncii trebuie 
nat mult mai energic si în 
tia extinderii mecanizării si 
matizării proceselor de muncă. _ 
ducînd cît mai mult numărul lucră
torilor auxiliari si necalificati. care 
trag înapoi productivitatea 
cii pe ansamblul 
implicit a economiei 
terea mal puternică

pro- 
actio- 
direc- 
auto- 

re-

mun-
Intreprinderilor. 
naționale. Cres- 
a productivită-

ții muncii depinde, 
de ridicarea nivelului 
care a forței de muncă, 
tivitate înaltă a muncii presupune si 
realizarea unor produse de calitate 
superioară ; a fabrica produse de 
slabă calitate, care nu sînt utile 
economiei. înseamnă pierdere de 
muncă vie si materializată, implicit 
o erodare a productivității sociale a 
muncii.

Pe aceeași linie se cer eforturi 
statornice în vederea folosirii in
tensive a tuturor capacităților de 
producție, domeniu în care exis
tă încă importante rezerve. Po
trivit calculelor, rezultă că spo
rirea cu numai un singur procent 
a indicelui de utilizare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor in trei ra
muri de bază ale economiei — con
strucțiile de mașini, chimia si meta
lurgia — echivalează, la nivelul aces
tui an. cu un plus de producție de 
aproape 5 miliarde lei. Mari rezerve 
există practic în toate ramurile, fe
nomen confirmat, inainte de orice, de 
nivelul relativ scăzut al producției 
obținute la 1 000 lei fonduri fixe, 
ceea ce înseamnă că venitul national 
nu crește în mod corespunzător cu 
fondurile pe care le 
cietatea pentru crearea 
de 
tru 
cu 
în 
corespunzătoare. întărirea asistentei 
tehnice in toate schimburile. întro
narea unui puternic climat de ordine 
și disciplină în fiecare întreprindere

Sintetizînd cele spuse pînă aici, re
zultă că devansarea creșterii produ
sului social de către creșterea veni
tului national Implică un proces de 
perfecționare a întregii activități pro
ductive ; pe planul utilizării intensive 
a potențialului tehnic, al folosirii cît 
mai rationale a forței de muncă, 
promovării susținute a cuceririlor 
revoluției știintifico-tehnice contem
porane. îmbunătățirii continue a or
ganizării producției si a muncii. Cu 
convingerea fermă că sporind neîn
trerupt venitul national asigurăm 
condițiile creșterii nivelului de trai, 
să facem totul. Ia locurile noastre 
de muncă, pentru noi si cit mai în
semnate realizări In toate aceste do
menii hotărîtoare pentru ridicarea 
bunăstării generale a poporului.

asemenea. 
de califi
ci produc-

cheltuiește so- 
mijloacfelor 

producție. Iată rațiunea pen- 
care conducerea partidului cere 
insistentă extinderea lucrului 

trei schimburi și Încărcarea lor

tuații nesănătoase In activitatea 
productivă. Și s-a reușit parțial. în 
trimestrul III, ritmicitatea arată că 
în primele două decade s-a obținut 
65,5 la sută din producție. Și lăuda
bil este faptul că, în primele 10 zile 
ale lunii octombrie, cadența se men
ține în mai toate secțiile prelucră
toare. ritmicitatea fiind între 28—32 
la sută.

Am depistat și unele cauze care 
au determinat fenomenul de salt la 
sfîrșitul lunilor. Din cauza oțelăriei
— deși programările au fost corect 
făcute cu decalajele necesare — prin 
rebutarea unui prea mare
măr de piese, care nu au putut 
intra' la prelucrare, printr-un 
mare volum de remedieri — un du-te- 
vino al pieselor — secțiile „Mecani
că 5“, „Mecanică 6", aceea de utilaj 
complex și altele s-au trezit cu o 
mare cantitate de producție netermi
nată in ultima decadă. Așa cum am 
arătat, conducerea întreprinderii s-a 
alertat, comitetul de partid a mobi
lizat comuniștii din sectoarele calde 
si situația s-a ameliorat. „Aici însă
— preciza directorul tehnic, ing. Vic
tor Vîlvoi. mai avem încă multe greu
tăți. Dar nu ne dăm bătuti. Trebuie 
să punem ordine si în acest angre
nai de bază al unității. Se impun mă
suri de organizare a productieL dar 
se cer si eforturi de o mai .mare res
ponsabilitate ale maiștrilor, șefilor de 
secții, ale fiecărui om în parte în 
tot ce face" — conchidea directorul.

O altă cauză care continuă să de
regleze ritmurile normale de lucru 
este legată de mult discutata apro
vizionare tehnico-materială. Din mo
tive obiective, dar si subiective — 
contracte încheiate tîrziu. lipsa unor 
mijloace de transport, necunoașterea 
exactă a ceea ce se află prin depozite 
și altele — lipsesc la data fixă de pro
gramare unele materii prime șl ma
teriale. Desigur că, pînă la urmă, 
adică în decada a IlI-a, se găsesc 
soluții și producția se realizează. De 
ce nu se caută rezolvări mult mai 
din vreme, chiar de la începutul 
anului, in anumite cazuri ? — așa
cum sublinia cu claritate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Evident că 
și compartimentul de colaborare și 
cooperare are un cuvînt greu de 
spus în asigurarea unei producții rit
mice. Cită perseverentă depun ei 
pentru rezolvarea problemelor ? 
După părerea noastră, nu există încă 
acea atitudine bătăioasă și la cen
trala de resort si la minister. Unii șefi 
de serviciu se abțin chiar de la a 
critica unitățile restante sau care 
livrează produse de calitate slabă. 
Paradoxal, le ocrotesc. „Să nu ară- 
tați în articol că întreprinderile 
«Progresul» din Brăila sau «23 Au
gust» din București nu sînt bune co-

prea

laboratoare !“. Asemenea rugăminți 
insistente ni s-au făcut în timpul do
cumentării, spunîndu-ni-se însă că 
„Progresul", bunăoară, a livrat nu
meroase bandaje de roți dințate (pie
se foarte mari, le-am văzut) care nu 
corespund calitativ ; ni s-a relevat, 
de asemenea, că întreprinderea de 
piese turnate din Cîmpina nu-și în- ; 
deplinește nici pe departe clauzele ’ 
contractuale (am văzut multe rebu
turi). O asemenea atitudine de co- 
coloșire, după concepția : „o mină ' 
spală pe alta" nu este de natură să 
întroneze ordinea si buna colaborare 
in producție. Din păcate, rugăminți 
de genul celor de mai sus au fost și din 
partea unor cadre care nu erau de 
părere că ar fi bine să se prezinte u- 
nele lipsuri interne, care, chipurile, ar 
demobiliza pe cei criticați. Am înitîl- 
nit situații — ce denotă slabul con
trol al maiștrilor — în care numeroa
se strunguri stăteau, strungarii fiind 
plecați fără adresă (atelierul de uti
lai greu) ; sau șefi de ateliere (la 
secția M-2) care. în timpul produc
ției. dezorganizează munca vînzind 
insigne sportive în biroul lor. Am dat 
de șoferi pe electrocare, motocare, 
autocamioane care staționau fără 
vreun rost prin curtea întreprinderii 
și altele.

Apreciem atitudinea de comunist a 
directorului întreprinderii, ing. Ste- 
lian Teodorescu. care. înfătisînd. pe 
lingă lucrurile bune, si Unele consta
tări mai puțin plăcute, ne-a spus : 
„Este omenesc să ne incinte o vorbă 
bună cînd facem o treabă bună. Mai 
important este insă să ne mobilizăm 
in a lichida unele carențe in organi
zare si conducere. Ati vorbit despre o 
defectuoasă funcționare a transportu
rilor interne. Așa este. Chiar pe masa 
mea am un program de măsuri ce 
vrem să-l aplicăm cît mai urgent. 
Ați amintit de veriga mai slabă a or
ganizării noastre la nivelul maiștri
lor. Ne preocupăm zi de zi de aceas
tă problemă și sînt vizibile schimbă
rile de la o lună la alta. Vom per
severa și iar persevera. Nu se poate 
să nu asigurăm cea mai perfectă or
dine și aici, și în sectorul comercial, 
și în alte compartimente și secții. 
Recentele expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne-au determinat 
să gîndim tocmai prin sinceritatea 
cu care ne arată unele slăbiciuni ce 
țin de comportamentul nostru în 
muncă si viată".

O întreprindere cu un colectiv har
nic, inimos, ce a raportat rezultate 
deosebite în muncă. O întreprindere 
Insă cu un colectiv care știe că poate 
să obțină și mai mult. Și cu modes
tie caută să perfecționeze, să în
drepte lucrurile, înlăturînd din cale 
bariere ale unor atitudini ce țin de ‘ 
vechile mentalități : automulțumire, 
ocolirea criticii si autocriticii.

Ritm susținut in creșterea și modernizarea producției
Introducerea In fabricație a unor 

noi produse, reproiectarea si mo
dernizarea celor „tradiționale", cu 
caracteristici depășite de cerințele 
actuale — cu alte cuvinte, preocu
parea pentru creșterea continuă a 
calității bunurilor materiale solici
tate 
port 
vele 
liste 
cil din întreprinderile industriale 
ale județului Vrancea. In trei tri
mestre din acest an, peste 26 la 
sută din producția-marfă au repre
zentat-o produsele noi și reproiecta-

de economia națională si la ex- 
— constituie unul din obiecti- 
principale ale întrecerii socia- 
desfășurate de oamenii mun-

te, procent superior sarcinilor pla
nificate pentru perioada respectivă. 
In rîndul acestora au intrat, de e- 
xemplu, noi sortimente 
ni că fină, materiale de 
produse ale economiei 
ale industriei chimice si 
nuri alimentare si altele.
năm si faptul că aceste realizări au 
(ost obținute în condițiile în care 
și producția globală industrială a 
județului a înregistrat o creștere de 
peste 15 la sută fată de nivelul pro
ducției atinse în perioada celor trei 
trimestre din anul trecut. (Dan 
Drăgulescu).

de meca- 
construcții, 
forestiere, 

ușoare, bu- 
Mențio-
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MANUALUL ȘCOLAR- 
instrument de lucru, carte vie 

pentru minte, inimă și învățătură
Nimănui astăzi nu-i poate scăpa 

din vedere importanța deosebită pe 
care manualele școlare o au în pro
cesul pregătirii pentru muncă și 
viață a generației tinere. Mai ales 
cînd ele sînt concepute ca factori 
activi de educație științifică și pa
triotică, ca instrumente metodologice 
la indemina profesorilor și elevilor, 
ale căror obiective se regăsesc in 
sistemul unitar, omogen, cu o egală 
distribuire teritorială și cu o înaltă 
funcționalitate socială, propriu învă- 
țămîntului românesc. în această 
perspectivă ne apare și mai edifica
toare concluzia recentă a unor cer
cetători, potrivit căreia cultura șco
lară reprezintă în viața adulților 70 
Ia sută din noțiunile, cunoștințele și 
teoriile cu care aceștia operează zil
nic.

Tocmai de aceea, manualele se 
impun atenției nu numai prin nu
mărul de titluri și tirajul lor impre
sionant, ci și prin principiile care 
au stat la baza elaborării lor, potri
vit dezideratului, consecvent formu
lat în documentele partidului nostru, 
ca toate manualele ajunse în mîinile 
tuturor copiilor țării să fie de cea 
mai înaltă ținută educativă și știin
țifică. Întrebîndu-ne firesc ce re
prezintă ele, îndeosebi sub raportul 
ținutei, o concluzie de ansamblu își 
impune consemnarea : manualele 
școlare se străduiesc an de an să 
cuprindă și să exprime esența cul
turii și politicii noastre socialiste. In 
perspectiva acestei concluzii, e demn 
de menționat faptul că, recent, cărții 
de citire i s-a adăugat un nou ma
nual de „cunoștințe despre natură**, 
cu rolul de a pregăti mai bine pe e- 
levi pentru viață, pentru producție și 
de a-i orienta către o cunoaștere o- 
biectivă a naturii, care să contribuie 
la fundamentarea concepției lor ști
ințifice, materialist-dialectice. Tot a- 
cum s-a elaborat un nou manual cu 
titlul „Istoria patriei" pentru clasa a 
IV-a : constituit ca manual indepen
dent, această carte atrage atenția pro
fesorului că, in lumina directivelor 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, are datoria să acor
de o atenție deosebită istoriei patriei 
și să facă, pe această bază, educația 
patriotică a tuturor elevilor. Con
statăm, de asemenea, că acum ma
nualele respectă mai bine progra
mele analitice, străduindu-se să 
ofere elevilor o știință de calitate, 
într-un cuvînt, o știință autentică. 
Faptul are o mare importanță peda
gogică, întruclt il obligă pe profesor 
ca în lecțiile lui să nu rămînă la 
idei generale, la expunere de teorii 
de dragul teoriilor, ci să predea cu
noștințe într-o perspectivă aplicati
vă, lecțiile trebuind astfel să fie 
pregătite dinainte, cu mai multă 
grijă, știut fiind că în școala de azi 
nu mai poate fi loc pentru improviza
ție.

Dar noile manuale se mal Impun

atenției și prin aceea că oferă elevi
lor cunoștințe legate nemijlocit de 
viață, de producție, le cultivă spiri
tul realist, deprinderi de gîndire teh- 
nico-economică și de activitate prac
tică, precum și opțiuni statornice pen
tru viitoarea profesie. Nu mai pu
țin important este, de asemenea, și 
faptul că noile cărți școlare con
centrează atenția tinerilor inclusiv 
prin ilustrația grafică, prin bogăția 
de reproduceri după gravuri și ta
blouri în culori, menite pe de o parte 
să confere pregnanță și relief cunoș
tințelor predate, iar pe de altă parte 
să cultive gustul estetic al tinerilor.

Consemnînd aceste citeva calități 
dintr-un ansamblu, evident, mult 
mai amplu, ne gîndim, totodată, că 
imperativele sub semnul cărora, la 
apelul secretarului general al parti-

Puncte de vedere 
de prof. univ. dr. docent 

Ștefan BĂRSANESCU, 
membru corespondent al Academiei

dului, se desfășoară actualul an de 
învățămînt aduc la ordinea zilei 
perfecționarea întregii activități edi
toriale. în fond, nici vorbă nu poate 
fi de îmbunătățirea conținutului în
tregului nostru învățămint cită vre
me în această acțiune nu sînt cu
prinse toate manualele. Ceea ce 
presupune efectuarea de analize te
meinice cu privire la conținutul și 
formele de prezentare, la accesibili
tatea și funcționalitatea specifice 
cărților de școală ; așadar, un schimb 
larg de opinii, o dezbatere creatoare 
cu participarea tuturor factorilor e- 
ducativi, între care amintesc deopo
trivă cadrele didactice, scriitorii și 
publiciștii, cercetătorii științifici etc. 
Cu atit mai mult cu cit elaborarea 
și apariția manualelor depășesc, ca 
semnificație, perimetrul școlii, înscri- 
indu-se ca un veritabil act de cul
tură, cu consecințe dintre cele mai 
profunde în viața întregii societăți. 
Este o concluzie care beneficiază de 
o tradiție strălucită în cultura româ
nească ; o concluzie din a cărei a- 
creditare, revista , „Contemporanul" 
(1881) și-a făcut un titlu de cinste, 
cu atît mai mult cu cît veritabila 
luptă științifică desfășurată pe acest 
teren a coincis în timp cu un alt 
eveniment de mare însemnătate pen
tru școala românească : apariția noi
lor manuale ale lui Ion Creangă.

E drept, și actualele cărți de școală 
au suscitat unele aprecieri critice, 
dar acestea au fost efectuate în
deosebi de ziariști și de scriitori. în 
mod inexplicabil, printre autorii in
tervențiilor nu prea găsim cadre di
dactice din învățămîntul superior, re-

Sub semnul muzicii 
românești

Deschiderea stagiunii Filarmonicii „Banatul"
Debutul stagiunii muzicale timișo

rene s-a aflat sub semnul muzicii ro
mânești printr-o serie de manifestări 
artistice prilejuite de centenarul naș
terii compozitorului Tiberiu Bredi- 
ceanu. După ce am asistat la verni
sajul unei remarcabile expoziții de 
documente în sălile Muzeului Bana
tului (una din cele mai ample, atrac
tive și inedite expoziții consacrate 
unui compozitor român în ultimii 
ani), timp de două zile s-au desfă
șurat lucrările simpozionului Tiberiu 
Brediceanu, cu participarea unor 
muzicologi, compozitori și cercetători 
din întreaga țară.

Pe acest fundal de reliefare a mu
zicii bănățene, orchestra Filarmo
nicii „Banatul", sub bagheta lui 
Remus Georgescu, a susținut o 
veritabilă retrospectivă sonoră din 
opera lui Tiberiu Brediceanu. De 
la cîntecele și doinele pentru voce 
și pian din epoca de tinerețe a 
compozitorului pînă la cele Patru 
dansuri simfonice, scrise în 1951 și 
orchestrate de fiul său, dirijorul Mi
hai Brediceanu, programul de deschi
dere a stagiunii a avut darul să ne 
convingă de virtuțile perene ale 
maestrului lugojan : inspirație din 
folclorul autentic țărănesc, melodici- 
tate și expresivitate în partidele vo
cale, simplitate armonică. Așa cum a 
subliniat în cuvintul introductiv mu
zicologul clujean Enea Borza, Tiberiu 
Brediceanu a creat acele „scene liri- 
ce-muzicale din viața poporului ro
mân". care i-au legat definitiv nu
mele de genul operei populare : Sea
ra Mare. La șezătoare. La seceriș. Se- 
lecțiunile alese de Remus Georgescu 
din toate cele trei lucrări au reliefat 
atașamentul compozitorului pentru lu
mea satului românesc și excepționa
lul simț artistic In alegerea materia
lului folcloric. Corul Filarmonicii 
„Banatul" — exemplar Îndrumat de 
Diodor Nicoară — a reușit printr-o 
dicțiune fără reproș să ne transmită

bogăția textului acestor pagini lirico- 
dramatice. Mai puțin realizate ne-au 
apărut cîntecele pentru voce și or
chestră. în care sopranele Eleonora 
Oarcea și Maria Moraru nu s-au ri
dicat la înălțimea exigențelor acelor 
cîntece care i-au adus popularitatea 
lui Tiberiu Brediceanu. Profitînd de 
prezența în sală a fiului compozito
rului sărbătorit, dirijorul Filarmonicii 
bănățene l-a tnvitat pe oaspete să 
preia bagheta orchestrei și să tălmă
cească cele Patru dansuri simfonice. 
Deși fără nici o repetiție. Mihai Bre
diceanu a insuflat filarmonicii un 
elan nebănuit, publicul ovaționînd 
îndelung finalul concertului și obli- 
gîndu-1 pe dirijorul bucureștean să 
repete Briul.

Chiar în seara următoare, forma
țiile Filarmonicii „Banatul" s-au de
plasat în orașul Lugoj nu numai 
pentru a repeta acest concert oma
gial. ci și. pentru a deschide stagiu
nea de „provincie". Fiindcă, așa cum 
ne mărturisea directorul instituției, 
dirijorul Ion Românu, orașele Deta, 
Reșița și Lugoj vor beneficia de mi- 
crostagiuni permanente. De aseme
nea. serii de concerte-lecții pentru 
preșcolari, pionieri, studenți se vor 
desfășura la Liceul de muzică „Ion 
Vidu", Casa studenților. Casa uni
versitarilor, dar mai ales la Muzeul 
Banatului. Aci. in ambianța Galeriei 
de artă, se vor prezenta concerte ca
merale. cu accente principale pe mu
zica Renașterii și Barocului. Muzica 
românească contemporană va ocupa 
același spațiu preponderent, numele 
compozitorilor Doru Popovici. Remus 
Georgescu. Dumitru Bughici, Kozma 
Matei. Aurel Popa etc. fiind mențio
nate pe afișul stagiunii cu prime 
audiții.

Așadar, pe drept cuvînt se poate 
afirma, că Filarmonica „Banatul" din 
Timișoara a pășit în noul sezon ar
tistic sub semnul muzicii românești.

Viorel COSMA

prezentanți ai celor două mari insti
tuții specializate în acest sens — In
stitutul de cercetări pedagogice și psi
hologice și Institutul central de per
fecționare a personalului didactic — 
nici Revista de pedagogie, nici cadre 
didactice care predau în școli după 
manualele respective. Toți aceș
tia ar putea face nu numai obser
vații referitoare la o temă sau alta, 
ci și o interpretare mai largă, filo
zofică, spre a determina perfecționa
rea calitativă a însăși concepției 
după care se elaborează manualele 
școlare.

în speranța că o asemenea dez
batere nu va mai întirzia, îmi per
mit să formulez, în cele ce urmea
ză, citeva sugestii referitoare la îm
bunătățirea de ansamblu a manuale
lor. Și prima dintre acestea se re
feră la limba cărților de școală, 
care nu întotdeauna, cum bine se 
știe, oferă un model de claritate, 
precizie, frumusețe, simplitate 
ș.a.m.d. Deși toată lumea este de 
acord că o carte de școală redactată 
într-o limbă necorespunzătoare își 
pierde virtuțile didactice, în mod 
paradoxal, tocmai stilul manualelor 
se află cel mai mult în suferință. 
Observația vizează, desigur, manua
lele in totalitatea lor, și nu numai 
cele de literatură, pentru că numai 
atunci cînd toate cărțile de școală 
vor fi redactate într-o limbă „ca un 
fagure de miere", ele îi vor face pe 
tineri mal culți și, în același timp, 
mereu mai dornici de a citi, de a 
cunoaște. în acest scop, mergînd pe 
linia valorificării culturii trecutului, 
sînt de părere să se utilizeze mai 
pe larg textele corespunzătoare, fără 
însă a fi „prelucrate", din scriitorii 
noștri clasici, precum și cele ale 
scriitorilor contemporani care înfăți
șează realitățile patriei noastre so
cialiste.

Aș insista, de asemenea, ca ma
nualele să fie mai riguros adaptate 
particularităților de vîrstă și nivelu
lui de cultură specific fiecărui ciclu 
de învățămînt, știut fiind că numai 
pe calea evitării deopotrivă a sim
plismului, ca și a supraîncărcării, se 
poate stimula evoluția de ansamblu 
a tînărului în procesul de formare 
a personalității sale. Pentru aceasta 
însă, manualele sînt chemate să re
flecte realitatea în mod științific, 
adică respectind, în primul rînd, „re
lieful" valorilor. Aceste valori, bine 
înfățișate, mențin vie conștiința ma
rilor noastre idealuri naționale. Ma
nualele sînt, e adevărat, instrumen
te de lucru, dar aceasta nu vrea să 
zică indiferente la puterea de influ
ențare, de emoționare a sufletului ti
nerilor cărora le sînt destinate. Ele 
sînt cărți vii, nu moarte, cărți ca
pabile să le sădească tuturor elevilor 
entuziasmul față* de adevăr, știință 
și artă, față de etica socialistă, atitu
dinea înaintată față de stat și drept, 
față de economie și tehnică, față de 
munca riguroasă și temeinică, izvo
rul satisfacției, al fericirii umane. 
Manualul nu este doar știință, ci și 
conștiință.

Pornind de la unele observații 
personale mă văd obligat să repet că 
redactarea lecțiilor și eșaloiiarea lor 
nu trebuie să urmărească numai 
acțiunea, desigur valoroasă, de dez
voltare a percepției, atenției, me
moriei, imaginației și gîndirii elevi
lor : ele se cer astfel concepute in
cit, pe baza diverselor cunoștințe și 
deprinderi căpătate din variatele 
manuale, elevul să fie condus spre 
o conduită înțeleaptă, de bun profe
sionist și bun cetățean al patriei sale 
socialiste.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalft
10,00 Teleclnemateca
11.20 Corespondenții județeni transmit...
11.35 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea loto
19,05 Film serial pentru copil : Cuore
19,30 Telejurnal • Cetățenii își desem

nează candidațll
19.50 Anchetă socială
20.25 Film artistic : „Poarta infernului". 

Premieră pe țară. O producție a 
studiourilor japoneze

21.55 Atelier de creație literar-artistlcă
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 Pe teme economice
17,15 Intermezzo folcloric
17.25 Radar pionieresc bucureștean
17,45 Din viața muzicală a Capitalei
18.35 Ora veselă
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • Cetățenii iși desem

nează candidațll
19.50 Treptele afirmării
20.25 Creatorul și epoca sa : V. Gh. Pa- 

leolog
20.55 Blocnotes — informații utilitare
21.20 Telex
21.25 Album liric
21.50 Inscripții pe celuloid : Dealurile 

Kdszeg. (Producție a Televiziunii 
din R.P.U.)

Alex. ȘTEFANESCU

Preludiu

(Urmare din pag. I)

Ui M. Ma teici uc si F. 
Petho, pină ieri ostasi.

Și la Galați unii au ve
nit cu valiza de recrut și 
acum sînt oameni la casa 
lor, cu familie și copii la 
școală, cu apartamente în 
Țiglina și Mazepa.

...De la o depărtare de 
cîțiva kilometri, călătorul 
zărește jeturile de flăcări 
care incendiază cerul de 
deasupra platformei indus
triale a Piteștiului. Pînă 
să ajungă punct cardinal 
pe locul unde azi se înalță 
combinatul petrochimic, 
aici nu erau decît borne 
kilometrice. Și pămîntul 
întins. Maiorul I. Popescu 
este prezent pe aceste me
leaguri de cînd s-a cules 
ultima recoltă si se exca
vau primii metri cubi de 
pămlnt. A lucrat la 12 o-

biective ale combinatului. 
De la piroliza unu pînă la 
fabrica de polietilenă de 
joasă presiune. A fost pre
zent oriunde l-a chemat 
datoria, de comunist, de 
ostaș, de cetățean. în sub
unitatea comandată de el 
se menține, tot de atiția 
ani, un înalt spirit de or
dine și de disciplină, care 
stă la baza vieții ostășești, 
de pe șantier și a succese
lor obținute în toate dome
niile de activitate.

...De același spirit sînt a- 
nimăți și militarii construc
tori care lucrează în jude
țul Brașov, la înălțarea 
unor obiective industriale 
sau la extinderea al
tora. îi găsim pe schelele 
de extindere a uzinelor 
„Steagul roșu", a „Me- 
trom**-ului, a platformei 
chimice Făgăraș. Inginerii, 
tehnicienii și muncitorii a-

„PONTICA'77"
La Constanța au început tra

diționalele manifestări politico- 
educative și cultural-artistice 
„Pontica ’77". care marchează în 
același timp punctul de plecare 
în etapa de masă a celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". în 
perioada 20—30 octombrie a.c.. 
la cluburile, casele de cultură 
șl pe scenele teatrelor din muni
cipiul Constanta și din nume
roase localități din județ au loc 
întîlniri ale oamenilor muncii cu 
artiști, scriitori și cercetători din 
diferite domenii de activitate, 
schimburi de experiență meto
dice. concerte, vernisaje ale 
unor expoziții de artă plastică, 
festivaluri de poezie, spectacole 
de teatru, sesiuni științifice. Ma
nifestările „Pontica ’77“ consti
tuie un prilej de lansare cu 
toate forțele a întregului poten
țial cultural-artistic de care dis
pune județul Constanta în ma
rea întrecere a muncii și creației, 
moment de evaluare critică a 
realizărilor dobindite în acest 
domeniu și de generalizare a 
celor mai frumoase succese în
registrate la prima ediție a 
Festivalului „Cîntarea Româ
niei". (George Mihăescu).

cestor șantiere li cunosc 
bine. Cu regretul de a nu 
putea nota numele tuturor 
fruntașilor, transcriem doar 
numele locotenenți-colonei- 
lor M. Dospinescu și V.

Un critic aflat, la 
prima sa carte, care 
vrea aproape în ace
eași măsură să se ara
te la față cît să arate 
fata operelor e Alex. 
Ștefănescu.

Alex. Ștefănescu 
citește cărțile din 
perspectiva unei coor
donate definitorii pen
tru fiecare autor. La 
Eugen Jebeleanu a- 
ceastă axă e mo
ralismul modern, la 
Mihai Beniuc tehnica 
poetului de a evada 
din raza „magiei emi
nesciene". la Dimitrie 
Stelaru ceremonialul ■ 
ca „însuși modul de 
existentă al poeziei". 
Aceeași tendință de a 
numi coloana verte
brală a operei e vizi
bilă în îngroșarea con
diției de „maestru de 
ceremonii" a poetului 
A. E. Bakonsky. in a- 
firmația paradbxală că 
stilul este mai impor
tant decît opera la Geo 
Dumitrescu ori în cir
cumscrierea sarcasmu
lui ca notă definitorie 
a poemelor lui Ion Ca- 
raion. Previzibile sînt 
„dominantele" fixate in 
cazul lui Leonid Di
mov, Vasile Nicolescu.

Expresie elocventă a pre
ocupării și grijii partidu
lui nostru față de proteja
rea și valorificarea creației 
românești, împlinire ac
tuală a unor vechi dezide
rate ale culturii naționale 
formulate de-a lungul tim
pului de numeroși expo- 
nenți ai săi. Muzeul lite
raturii române, creație a 
orinduirii noastre, este una 
dintre acele veritabile ope
re ctitorite de cultura so
cialistă exprimînd un spi
rit dinamic și 6 viziune 
modernă asupra rosturilor 
educative ale literaturii. 
Activitatea multiplă desfă
șurată de această instituție 
cu o complexă funcție ști
ințifică, vreme de douăzeci 
de ani cîți au trecut de la 
înființarea sa. ilustrează 
din plin, în modalități din
tre cele mai variate, pre
ocuparea de a face din do
cumentul literar un instru
ment de educație, a cărui 
largă circulație publică e 
menită să reînvie aspecte, 
momente semnificative din 
istoria scrisului și a scriito
rilor români.

Muzeul nu este doar un 
depozit de documente, adu
nate și cercetate cu pioșe
nie și competentă, ci mai 
ales un factor de propaga
re în contempbraneitate a 
multiplelor valențe ale 
creației, a mesajului uma
nist. cu durabilă forță e- 
ducativă. Așa cum sublinia 
primul director și mentorul 
său spiritual, D. Panaites- 
cu-Perpessicius, „Înainte de 
a deveni acel institut de 
cercetări științifice, pe care 
viitorul ii ascunde in scu
tecele lui, Muzeul literatu
rii române cată să fie alta
rul pe care flacăra verbului 
românesc, întrupat in cele 
mai frumoase opere ale 
scriitorilor, să continue să 
ardă, să lumineze si să în
călzească". Urmînd un ast
fel de testament spiritual. 
Muzeul literaturii române 
a devenit de-a lungul ani
lor o prezență remarcabilă 
în cultura noastră, si- 
tuînd cercetarea, documen
tul, mărturia scrisă și vor
bită în lumina actualității, 
înfățișîndu-le în diverse mo
dalități ce pot fi socotite 
expresii ale unei gîndiri 
dinamice, inovatoare. Sînt. 
astfel, prea bine cunoscute 
popularele Rotonde ale Mu
zeului literaturii, române, 
autentice lecții de istorie 
literară, „adevărată si pil

duitoare scoală a memoriei 
treze despre înaintași. pen
tru toate generațiile" (Zoe 
Dumitrescu Bușulenga). 
școală la care „predau", în 
fața unui auditoriu nu
meros. spirite dintre. cele 
mai alese ale culturii și li
teraturii de astăzi, scriitori, 
critici și istorici, publiciști 
cunoscuti. invitați să între
gească. prin cunoștințele 
lor. biografia artistică și ci

la o istorie literară vie 
care se formează si se dez
voltă sub ochii noștri — 
scrie Alexandru Philippide. 
Ascultătorul are impresia 
plăcută că la parte la in- 
tîmplări din trecut si cu
noaște direct pe scriitorii 
despre care e vorba. E o 
istorie literară în mers, nu 
înțepenită în fete compac
te. care prinde viată și tră
iește in actualitate. Ascul

„LITERATURA 
ROMÂNĂ- 

lecție permanentă 
de educație 

umanist-patriotică“ 
însemnări la jubileul de două decenii 

al „Muzeului literaturii române"

vică a Înaintașilor pe care 
i-au cunoscut. „Procesele" 
literare organizate aici, edi
țiile teatrului „Manuscrip- 
tum" sînt, de asemenea, a- 
devărate acte de restituție, 
valorificare în spirit actual, 
a unor „dosare" de mare 
rezonantă în Istoria cultu
rii, contribuind nu o dată 
Ia restabilirea adevărului 
istoric asupra unor mo
mente și personalități, la 
refacerea unor reputații pe 
nedrept intrate în uitare și 
la luminarea din unghiuri 
noi a unei bogate moște
niri literare. în acest fel se 
insuflă viată trecutului, 
istoria literară este pusă 
sub reflectorul puternic 'al 
memoriei vii, al „aminti
rilor provocate", confrun
tarea punctelor de vedere 
realizînd adesea un strălu
cit spectacol de idei. „Ro
tonda 13 ne face să asistăm

tătorul te timte parei con
temporan cu faptele poves
tite, cu oamenii evocați. 
«Rotonda 13» este de mare 
folos pentru cultivarea in
teresului fată de literatură, 
a unui interes viu, cald, 
entuziast".

Viabilitatea acestei pres
tigioase instituții dincolo 
de rezultatele marcante 
ale competentei Și devo
țiunii cercetătorilor care o 
slujesc constă, astfel, și în 
găsirea căilor de a partici
pa direct la formarea con
științei culturale a oame
nilor de azi, în atragerea

unui public numeros și di
vers in fata căruia, cu pri
cepere și tact, se operează 
adevărate radiografii în 
laboratorul de creație al 
unor mari scriitori. în a- 
cest fel, muzeul contribuie 
la „demitizarea" procesului 
creației, transformînd in 
chip demonstrativ sanctua
rul in for, templul într-o 
agora, democratică și rațio
nală. O instituție de spe
cialitate înlesnește astfel 
publicului iubitor de lite
ratură pătrunderea în uni
versul și mecanismul intim 
al creației pe căile demne 
ale înaltei oompetente pe 
care o ilustrează cercetă
torii, • invitații muzeului, 
personalități ale vieții 
noastre culturale și literare. 
Acumulînd o frumoasă ex
periență, un bogat fond de 
manuscrise și documente 
(multe expuse și comentate 
în revista „Manuscriptum"), 
diversifieîndu-și in mod in
genios formele de contact 
cu publicul, aducînd o 
contribuție proprie în dez
baterile științifice la ordi
nea zilei, participînd cu 
sarcini distincte la activi
tatea editorială generală, 
prestigiul Muzeului litera
turii române este în con
tinuă creștere ca urmare a 
înțelegerii dinamice a ros
tului său. a caracterului 
său deschis inițiativelor. 
Fără îndoială că. folosin- 
du-și experiența cîștigată 
pentru a deschide noi porii 
spre cunoașterea bogatului 
tezaur de creație literară 
românească de ieri, dar și 
de azi — căci opera scriito
rilor contemporani merită 
să-și găsească un anumit 
loc în preocupările acestei 
instituții atît de vii. de ti
nere si de actuale prin spi
ritul ce o animă — Muzeul 
literaturii române nu va în
ceta să fie acel entuziast 
propagator al flăcării ver
bului românesc întrupat în 
cele mai frumoase opere 
ale scriitorilor, mesaje du
rabile ale geniului poporu
lui, întruchipări mereu vii 
ale spiritului național.

C. STANESCU
în zilele care urmează, ediția jubiliară a manifestă

rilor muzeului desfășurată sub genericul „Literatura 
română — lecție permanentă de educație umanist-pa- 
triotică" — cuprinde in cadrul unei decade manifestări 
interesante, atractive, organizate in colaborare cu 
prestigioase instituții de cultură, atit la sediul insti
tuției, cît și în întreprinderi și ■ in citeva localități 
din tară.

Cornel UNGUREANU

Proză reflexivitate
Nina Cassian. Tudor 
George, Nicolae Labiș, 
înscrise oarecum în se
ria de portrete clasate 
ale criticii. Cu totul 
altfel îi apare Nichita 
Stănescu, a cărui ope
ră e citită cu ideea că: 
„A afirma despre poe
zia lui Nichita Stănes
cu că este complicată 
înseamnă a-ti recu
noaște un mod de gîn
dire complicat". Marin 
Sorescu e citit din 
perspectiva „celor două 
voci care se-aud în 
poezia sa. naivul si re
flexivul. demodatul șl 
modemul, generosul si 
sarcasticul". Adrian 
Păunescu e prezentat 
„la prima lectură", iar 
poezia Anei Blandia- 
na e descoperită în 
eseuri. Mai substan
țiale sînt studiile con
sacrate prozei, unde 
lectura de la distanță 
nu e improprie, ca în 
cazul poeziei. Anali
zele sânt mal aplicate 
aici, ipotezele vin din 
interiorul operei: Geo 
Bogza. Marin Preda. 
Eugen Barbu. Titus 
Popovici. Ștefan Bănu- 
lescu. Fănuș Neagu, 
Al. Ivasiuc. D. R. Po
pescu s.a. alcătuiesc

o galerie a prozei con
siderată reprezenta
tivă. E vizibilă si 
perspectiva polemică 
față de interpretările 
deja instaurate. Capi
tolele consacrate pro
zei și criticii sînt cele 
mai realizate, Cele re
feritoare la poezie, 
dramaturgie si pano
rama finală: Ce e nou 
în literatură cuprind 
cel mai adesea locuri 
comune, afirmații fă
cute la o distantă prea 
mare de textul lite
rar. Uneori coaja ope
rei e luată drept mie
zul ei. Stăpîn ne o me
taforă critică concretă 
si sugestivă, ne un lim
bai bogat, colorat si de
loc auster. Alex. Stefă- 
nescu fuge de concep
tualizare și parafra
zează concepte. El e 
un comentator ce sub
ordonează operele u- 
nor forțe aproape me
canice în timp ce-și 
lasă limbajul comen
tariului în voia unor 
mișcări vii cu mult 
mai libere. Deocam
dată, in acest Prelu
diu. fraza critică, fru
moasă în sine, „ascun
de" uneori ideea des
pre opera discutată.

Cea dintîi secțiune a 
cărții lui Cornel Ungu- 
reanu fixează reperele 
semnificative ale pro
zei, planetele epicii cu 
mișcările lor de revo
luție și de rotație. Cor
nel Ungureanu anali
zează „laitmotivele o- 
perei lui Marin Preda" 
din unghiul Imposibi
lei întoarceri, fără a-si 
distribui vizibil accen
tele propriei interpre
tări, „risipitor" el în
suși cu o serie din ipo
tezele sale critice De 
care le presară frag
mentar. Un por
tret, de o cura
joasă pregnantă a li
niilor. deschide lectu
ra operei lui . Eugen 
Barbu, „acest naviga
tor ne toate mările" ce 
are ceva din alura in
chizitorilor de demult, 
care, ca scriitor, „re
prezintă mai bine de
cît oricine scriitorul 
spectacol". Analiza ro
manului Principele 
este remarcabilă. Ex
celent comentează Cor
nel Ungureanu proza 
lui V. Voiculescu eu 
ajutorul poeziei aces

tuia. Evoluția prozei 
lui Laurentiu Fulga e 
văzută ca o „perfec
ționare a mijloacelor 
înlăuntrul unei unice 
teme" — dragostea. D. 
R. Popescu ,e prezen
tat ca „un scriitor ce 
propune un program 
clasic" intr-un eseu 
tensionat de datele is
toriei literare. Al. Iva
siuc. caracterizat drept 
„unul din cei 5—6 pro
zatori contemporani 
definitorii", e analizat 
și în latura de mași
nărie epică programa
tă cibernetic a prozei 
sale. ‘Analiza creației 
lui Titus Popovici e 
pusă sub semnul u- 
nei necesare întoar
ceri la unelte. De 
mai mică dimensiune, 
articolele cuprinse în 
cea de-a doua secțiune. 
Momente, descoperă 
noi aspecte ale epicu
lui prin analize ale 
creației lui Geo Bogza, 
Mircea Horia Simio- 
nescu, Teodor Ma- 
zilu. Radu Cosașu, Ion 
Băieșu. Valentin Sil
vestru. Radu Ciobanu, 
Platon Pardău. Adrian

Păunescu, Mihai Sto- 
ian. Sinziana Pop. Ion 
Arieșanu. Monciu Su- 
dinschi, aceste pagini 
critice aflindu-se, așa 
cum afirmă autorul lor, 
„la mijlocul drumului 
între lectura imediată 
si exegeza olurală".

Cartea lui C. Ungu
reanu este generoasă 
în premise și ipoteze, 
ingenioasă în fixarea 
fișelor de interpreta
re a operei, pe care 
autorul le umple cu 
un scris plin de 
mobilitate și vervă, 
stăpîn pe improvizație, 
instinct critic și cul
tură. mai puțin insă 
pe finisarea construc
ției. Aceste fise-di- 
rectii de interpretare 
sînt părăsite, lăsate 
disponibile pentru cel 
ce-ar vrea să continue 
calea lor. Preocupat de 
a descoperi cit mai 
multe unghiuri din 
care poate fi citită o 
carte, criticul nu duce 
pină la capăt, intr-o 
construcție închegată, 
multe dintre propriile 
observații.
Doina URICARIU

Zilele culturii la Reșița
Sub semnul Festivalului national 

„Cîntarea României". în străvechea 
vatră întinerită a siderurgiei româ
nești din Reșița a fost inaugurată, 
joi. cea de-a VII-a ediție a „Zilelor 
culturii la Reșița", amplă manifes
tare politico-ideologică. tehnico-stiin- 
tifică si cultural-artistică. dedicată 
frumoaselor tradiții muncitorești sta
tornicite pe aceste meleaguri si for
mării omului nou al societății noas
tre socialiste.

în programul inaugural al „Zile
lor" se înscriu deschiderea unei ex
poziții de fotografii pe teme indus
triale, cuprinzînd peste o sută de 
lucrări semnate de artiști fotograli 
din 13 județe, o gală de filme do
cumentare si artistice inspirate din 
munca si viata locuitorilor Caraș- 
Severinului. realizate de cineaști a- 
matori din Reșița și din județ, și o 
intîlnire a membrilor cenaclului li

terar ..Semenicul" din Reșița, consa
crată reflectării mediului muncito
resc în literatura română contempora
nă. în programul manifestărilor mai 
figurează sesiuni de comunicări Pe 
teme tehnico-stlintifice. politice, so
ciale. istorice, culturale si artistice, 
simpozioane, concerte ale corului „Ma
drigal" și ale corurilor uzinelor din 
Reșița și căminului cultural din 
Marga. deschiderea Salonului de 
toamnă al plasticienilor resiteni. a 
Unei expoziții de arheologie si nu
mismatică ilustrînd civilizația si 
continuitatea daco-romană în iudetul 
Caraș-Severin. spectacole folclorice 
susținute de formații laureate ale 
primei ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", de teatru, seri 
de poezie militantă si alte manifes
tări.

(Agerpres)

la a căror realizare au par
ticipat și ostașii. Hotă- 
rîrea de a veghea și a 
munci aici, la țărmurile 
Pontului Euxin. dă aripi 
cu fiecare zi subordonați-

Ostași la școala 
bărbătească a șantierelor

Hurmuzache — ai căror 
subordonați sînt în linia 
întîi a evidențiaților.

...Iată-ne și pe țărmul 
mării, la Mangalia, unde a 
prins contur și produce cel 
mai tînăr șantier naval al 
tării. „Calatis", primul mi
neralier de 55 000 tdw. a 
fost construit în docurile

lor locotenent-colonelului 
I. Nicolae și ai căpitanului 
M. Lită.

...Un scurt popas și în 
sistemul de irigații Glur- 
giu-Răzmirești. Ostașii din 
acest detașament, acești 
neosteniți oameni ai cîmpi- 
ei. luptă ca apele să ajun
gă la rădăcina plantelor nu

cînd vrea natura, ci atunci 
cînd plantele o cer. cînd 
socoate mintea omenească.

— Irigînd culturile — ne 
spunea locotenent-colonelul 
Gh. Mînzatu — trăim sen
timentul că multiplicăm 
suprafața cîmpiilor.

...Iatărne și în munți, la 
„ostașii luminii". în Țara 
Loviștei. la Sebeș, pe Va
lea Frumoasei, acolo unde 
pescuia Sadoveanu, la cas
cada de hidrocentrale de 
pe Olt și sus. în munții 
Godeanului, la izvoarele 
Cernei. ' Pretutindeni, in 
aceste locuri, alături de 
constructorii civili, ostașii 
sapă tunele, schimbă mat
ca rîurilor, adunindu-le in 
lacuri de acumulare, ce vor 
pune In funcțiune uriașe 
turbine pentru a da țării 
mai multă energie și lu
mină

Raportul lor ostășesc 
poate fi enunțat astfel : 
angajamente îndeplinite și

depășite. Ne vorbește lo- 
cotenent-colonel M. Como
ro vschl :

— De multe ori. departe 
de așezări omenești, lu- 
crind în condiții grele, os
tașii își fac cu prisosință 
datoria. Sigur, nu este ușor. 
Meseria de constructor iti 
impune multe renunțări, 
eforturi deosebite. uneori 
și sacrificii. Dar nu ’ dăm 
înapoi. Datoria de ostași ai 
patriei și ai partidului, 
menirea noastră ne cer să 
mergem mereu înainte. 
Numai astfel ne putem a- 
duce partea noastră de 
contribuție la înflorirea 
patriei socialiste. Este do
rința noastră fierbinte de 
a proba prin fapte titlul de 
ostași — apărători și con
structori — angajamentele 
pe care ni le-am luat in 
fața partidului, a secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, co
mandantul nostru suprem.

Turneul ansamblului „Smericika"

din U.R.S.S.

Agenția- română de impresariat artistic prezintă cu pri*- 
lejul manifestărilor complexe dedicate celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie) în sala 
„Victoria" a Teatrului „C. Tănase" (Calea Victoriei nr. 174), 
miercuri, 2 noiembrie 1977, ora 19,30, concertul extraordi
nar susținut de ansamblul vocal-instrumental „Smericika" 
(U.R.S.S.).

Ansamblul va mai susține spectacole în următoarele lo
calități : Suceava — 22 octombrie ; Rădăuți — 23 octom
brie ,* Botoșani — 24 octombrie ,* Bacău — 25 octombrie ; 
Piatra Neamț — 26 octombrie ; Roman — 27 octombrie ,* 
Gheorghiu-Dej — 28 octombrie ; Buzău — 29 octombrie ,* 
Giurgiu — 31 octombrie.

în București, biletele se vînd la casa de bilete A.R.I.A. 
din Calea Victoriei nr. 68—70, iar în celelalte localități la 
agențiile teatrale.
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PREȘEDINTELE MEDIAE CEAUȘESEU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Danemarcei
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un mesai de salut 
din partea reginei Margareta a II-a 
a Danemarcei. Împreună cu profun
da sa stimă si oelfe mai bune urări 
de fericire si prosperitate poporului 
român,

în cuvîntarea prezentată de am
basador cu acest prilej sînt evocate 
relațiile de prietenie româno-daneze, 
precum si cooperarea bună existentă 
între cele două țări. „România 
și Danemarca, se subliniază în cuvin- 
tare, au îndel-ungate tradiții de rela
ții bune, care stau la baza legăturilor 
de prietenie si respect reciproc ce 
unesc în prezent cele două țări. A- 
cestor legături, care au fost strînse 
si mai mult, li s-a dat recent un 
sens mai precis prin semnarea a 
două acorduri importante. Primul 
dintre acestea este un acord pe ter
men lung stabilind o cooperare în domeniile economic, industrial, teh
nologic și științific. Al doilea acord 
stabilește un program de schimburi 
culturale si științifice între cele două 
țări. Guvernul meu este animat de 
dorința ca aceste două acorduri să 
poată aduce o importantă contribu
ție la dezvoltarea si diversificarea 
cooperării dintre cele două țări, pe 
o bază trainică si reciproc avanta
joasă".

Este relevat apoi interesul celor 
două țări pentru asigurarea unui cli
mat. de oace si cooperare internațio
nală. ..în lumea contemporană. —

Recepție cu prilejul Conferinței 
internaționale a Crucii Roșii

Cu prilejul celei de-a 23-a Confe-- 
rințe internaționale a Crucii Roșii, 
care se desfășoară la București, Co
mitetul internațional al Crucii Roșii 
și Liga societăților de Cruce Roșie au 
oferit, joi seara, în saloanele restau
rantului Athenâe Palace, o recepție.

Au participat Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Ioniță, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului sanitar 
superior, Iosif Uglar, președintele 
Comitetului pentru problemele con

Lucrările
în cursul zilei de joi, cea de-a 

XXIII-a Conferință internațională a 
Crucii Roșii și-a continuat lucrările 
în plen.

Sub președinția general-maior Con
stantin Burada, președintele Societă
ții de Cruce Roșie din România, ple
nara a luat în discuție rapoartele co
misiilor. Moosai-Maharaj (Trinidad- 
Tobago), raportorul Comisiei servici
ilor pentru comunitate și dezvoltare, 
a prezentat cele opt rezoluții adopta
te in comisiile de lucru : Efortul co
mun al societăților naționale de Cfu- 
ce Roșie și al guvernelor pentru im- 
bunătățirea stării de sănătate și a 
bunăstării sociale ; Crucea Roșie și 
transfuzia sanguină ; Crucea Roșie, 
sănătatea și activitatea socială ; Ghi
dul de învățămînt al Crucii Roșii ; 
Crucea Roșie și tineretul ; Promova-

Vernisajul expoziției de pictură și grafică 
„Balcansi-zonă a păcii și înțelegerii între popoare"

Un eveniment artistic important a 
avut loc joi la amiază în Capitală : 
vernisajul expoziției de pictură si 
grafică a statelor balcanice, intitulată 
„Balcanii — zonă a păcii si înțele
gerii intre popoare", găzduită de Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România, manifestare ce constituie o 
nouă mărturie a spiritului de colabo
rare si înțelegere pe care România 
si celelalte țări balcanice îl promo
vează. în expoziție, care urmează 
să fie itinerată si în alte țări din 
zona Balcanilor, sînt prezentate. în
tr-o selecție de certă valoare, creații 
a.» unor artiști de prestigiu din Bul
garia. Grecia. Iugoslavia. România si 
Turcia. încadrîndu-se într-o temă 
atît de generoasă ca aceea înscrisă 
pe generic, lucrările expuse sînt 
inspirate din viata si preocupările 
cotidiene ale oamenilor din țările 
balcanice. înfățișează aspirațiile si 
idealurile acestora, redau peisaje 
pline de pitoresc.

La vernisaj a luat cuvîntul Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, care 
a subliniat faptul că în contextul in
tensificării si lărgirii schimburilor 
de valori spirituale între toate țările 
si popoarele — proces stimulat de 
aplicarea in practică a Documentului 
final al Conferinței pentru secu

O nouă formă de asigurare pentru studenți
După cum se știe, Administrația 

Asigurărilor de Stat se preocupă de 
perfecționarea formelor de asigurare 
pe care le oferă populației. în legă
tură cu aceste preocupări, tovarășul 
Marin Rece, director adjunct în Ad
ministrația centrală ADAS, a decla
rat cele ce urmează unui redactor al 
ziarului nostru.

— Administrația Asigurărilor de 
Stat a lărgit, de curînd, sfera asi
gurării complexe a tineretului stu
dios. Astfel, de la 1 noiembrie a.c. 
pe lingă elevi, pot contracta o asi
gurare complexă și studenții care 
frecventează cursurile de zi ale unei 
instituții de învățămînt superior.

Asigurarea complexă a elevilor șl 
studenților este combinată, întruclt 
prin aceeași poliță se cuprind asigu
rări atît pentru cazurile de accidente 
ale elevului sau studentului, pentru 

se arată in cuvântare — Danemarca, 
ca și România, este ferm atașată 
principiilor menținerii păcii si secu
rității internaționale, precum si ne
amestecului si coexistentei tuturor 
statelor pe bază de deplină egalitate. 
Credem, de asemenea, că situația din 
Europa reclamă o participare activă 
la eforturile de destindere".

Primind scrisorile de acreditare ale 
ambasadorului Danemarcei, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a mul
țumit pentru mesajul transmis si a adresat, la rîndul său, reginei Mar
gareta a Il-a urări de sănătate si 
fericire, de pace si prosperitate pen
tru poporul danez prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român sînt reliefate le
găturile de prietenie dintre cele două 
tari, posibilitățile de dezvoltare a 
acestora. „Constatăm cu satisfacție. 
— se arată în cuvîntare, — că rela
țiile traditionale dintre țările noastre 
au înregistrat un curs ascendent 
prin dezvoltarea schimburilor econo
mice. tehnico-stiintifice si culturale, 
prin lărgirea conlucrării internațio
nale. Apreciez, totodată, că există 
multiple posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor ro
mâno-daneze. în folosul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei pă
cii si cooperării în Europa si în 
lume".

în continuare. în cuvîntare se spu
ne : „România acordă o atenție pri
mordială promovării unor largi re

siliilor populare. Ion Dincă. primarul 
general al Capitalei, Ion Coman, mi
nistrul apărării naționale, Miu Do- 
brescu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Nicolae 
Nicolaescu, ministrul sănătății, mem
bri ai delegațiilor de Cruce Roșie și 
guvernamentale prezente la conferin
ță, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

conferinței
rea imaginii Crucii Roșii în întreaga 
lume ; Mediul înconjurător ; Anul In
ternațional al copilului „1979".

Toate documentele prezentate con
ferinței au fost aprobate prin consens.

★
Joi dimineața. Consiliul delegaților 

s-a întrunit în ședință extraordinară, 
în cadrul căreia a fost aprobată o re
zoluție referitoare la misiunea Cru
cii Roșii în lumea contemporană. E- 
laborată de Societatea de Cruce Ro
șie din România, Societatea de Cruce 
Roșie din Marea Britanie și Alianța 
societăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din Uniunea Sovietică, 
rezoluția reflectă opera de reevaluare 
a rolului Crucii Roșii în problemele 
fundamentale ale lumii contempora
ne, întreprinsă în ultimii ani.

(Agerpres)

ritate si cooperare în Europa de la 
Helsinki — colaborarea si acțiunile 
de cunoaștere reciprocă între țările 
din Balcani au o deosebită semnifi
cație si pondere. Vorbitoarea a rele
vat că relațiile dintre țările balcani
ce au cunoscut în ultimii ani o dez
voltare multilaterală, aducînd o con
tribuție pozitivă în ansamblul acțiu
nilor de instaurare a unui climat de 
pace si securitate în Europa si în 
întreaga lume. Pe această linie. 
România a găzduit. în întîmpinarea 
Reuniunii pentru securitate si co
operare europeană de la Belgrad, o 
serie de prestigioase acțiuni cultu
rale cu largă participare internațio
nală. printre care Festivalul euro
pean ’ al prieteniei și Festivalul de 
folclor al țărilor balcanice, care au 
avut menirea să ; promoveze valorile 
culturale din această parte a lumii.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO. Uniunii artiștilor plastici, 
personalități ale. vieții artistice, un 
numeros public.

Au fost prezentl șefi de misiuni 
diplomatice acreditat! în tara noas
tră. membri al corpului diplomatic.

(Agerpres) .

sume de pînă la 18 000 de lei, dife
rențiate în funcție de urmările acci
dentelor, pentru cazurile de avariere 
a bunurilor casnice și gospodărești 
luate oriunde de elev sau student 
în afara domiciliului, pentru suma 
asigurată de 2 000 de lei. cit și pen
tru cazurile de răspundere civilă le
gală care decurg din avarierea unor 
bunuri din vina elevului sau studen
tului, pentru suma asigurată de 
2 000 de lei.

Administrația Asigurărilor de Stat 
plătește despăgubiri ca urmare a 
evenimentelor produse în timpul va
labilității asigurării, în orice loc și 
cu orice ocazie, inclusiv în timpul 
vacanțelor. Durata asigurării este de 
șase luni sau de 1 an, la alegere. 
Costul ei este convenabil, fiind de 
1 leu sau 2 lei pe lună, în funcție 
de profilul școlii sau al facultății. 

lații de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, in spiritul prin
cipiilor egalității în drepturi, respec
tului independentei si suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc".

„Poporul român, profund intere
sat ca ne continentul nostru să fie 
instaurat un climat trainic de secu
ritate si largă colaborare, se arată 
mai departe în cuvîntare. militează 
activ pentru transpunerea în viată 
a prevederilor înscrise în Actul final 
de la Helsinki. Ne pronunțăm ferm 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale si. în primul rînd. a dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea subdez
voltării si înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale, pentru 
participarea tuturor statelor la solu
tionarea problemelor care confruntă 
omenirea contemporană".

• în încheiere, se urează succes am
basadorului în misiunea încredințată, 
se dau asigurări de întregul snrliin 
al Consiliului de Stat, al guvernului 
si al șefului statului român perso
nal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. s-a întreți
nut într-o atmosferă cordială cu am
basadorul Danemarcei. Axei Serup.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat. '

Cronica
Cu prileiul încheierii misiunii sale 

în tara noastră. Petar Dodik. amba
sadorul Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia la București, a oferit 
ioi o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Trandafir Cocârlă. ministrul 
energiei electrice. Dumitrii Turcus. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri al corpului diplomatic.

★
Joi după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guvernu,- 
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a. primit delegația Ministerului Fe
deral al Transporturilor din Nigeria, 
condusă de C. O. Ibie, adjunct al 
ministrului, care se află într-o vizită 
in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale româno-ni- 
geriene, colaborarea și cooperarea în 
domeniul transporturilor și mijloace
lor de transport.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat Ni
colae Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ion 
Florescu, adjunct al ministrului, 
Gheorghe Sandu, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor, alte persoane oficiale.

Au fost de față Octavian Cărare, 
ambasadorul României la Lagos, și 
Luke Salisu Momodu Osobase, am
basadorul Republicii Federale Nige
ria la București.

★
în perioada 11—20 octombrie, la in

vitația Consiliului General A.R.L.U.S.. 
o delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română. condusă de Jukov 
Viktor Alexandrovici, secretar al Co
mitetului regional Vologda al P.C.U.S., 
a efectuat o vizită în țara noastră 
pentru schimb de experiență.

Membrii delegației au avut convor
biri la Consiliul General A.R.L.U.S.. 
la comitetele județene de partid 
Brașov, Cluj, Sibiu și au vizitat o- 
biective economice și social-cultura- 
le din București și din țară.

Delegația a fost primită de tova
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

★
Joi a sosit in Capitală Andrew 

Brima Conteh. ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al Republicii 
Sierra Leone in Republica Socialistă 
România.

★
Joi s-au încheiat la Centrul euro

pean pentru învătămintul sunerior al 
UNESCO — C.E.P.E.S. din Capitală 
— lucrările reuniunii internaționale 
la nivel de experti pentru pregătirea 
elaborării, sub egida acestei organi
zații. a unui studiu privind accesul 
în învătămintul superior în Europa.

Specialiști din Marea Britanie. 
Franța. R.F. Germania. Iugoslavia, 
Olanda. România. Spania. Suedia. 
Turcia. Ungaria si U.R.S.S. au abor
dat. timp de trei zile, probleme pri
vind schimbările si tendințele ma
jore în privința accesului larg la in* 
vătămintul superior în diferite siste
me de învățămînt europene, au fost 
discutate principalele metode si po
sibilități de orientare si informare în 
sprijinul celor ce doresc să-si per
fecționeze pregătirea profesională 
orin studii superioare, unele aspecte 
statistice ale educației permanente, 
precum si căile de dezvoltare a 
schimbului de informații si cooperă-

Sedinta Consiliului Militar» J

al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia 
între 17 si 20 octombrie a avut loc 

la Solia ședința ordinară a Consi
liului Militar al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

în comunicatul dat la încheierea 
ședinței se arată că au participat re
prezentanți ai armatelor din R.P. 
Bulgaria. R.S. Cehoslovacă. R.D. 
Germană. R.P. Polonă. Republica So
cialistă România. R.P. Ungară si U- 
niunea Sovietică. Se arată, de ase
menea. că au fost discutate proble
me ale activității curente ale Forțe
lor Armate Unite, subliniindu-se 
că ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și caldă, în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd Moldova, unde 
s-a răcit. Cerul a fost mai mult senin. 
Innorări mai accentuate s-au produs 
in nord-estul țării. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit, cu intensificări izola
te în Moldova și pe litoral.

Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 
octombrie. în țară : Vremea va fi fru
moasă și relativ caldă, îndeosebi în 
vestul și sudul țării. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin noaptea și dimi
neața. Vînt slab pînă la potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, izolat mai coborîte în es
tul Transilvaniei și Moldova, iar maxi
mele între 14 și 24 de grade. Ceață, în
deosebi în a doua parte a intervalului, 
în București î Vreme frumoasă și rela
tiv caldă. Cerul va fi mai mult senin. 
Vînt slab pînă la potrivit. Dimineața 
ceață slabă. Temperatura ușor variabilă.

zilei
rli în domeniul activităților din in
stitutele de învătămint superior.

★
în sala ansamblului artistic „Rap

sodia Română" a avut loc ioi seara, 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, spectacolul de 
gală al Ansamblului national de 
cintece si dansuri din Libia. în ca
drul turneului organizat pe baza 
schimburilor culturale dintre această 
tară si România, ansamblul oaspete 
a mai prezentat un spectacol la 
Alexandria, urmînd să apară si în 
fata publicului din Slobozia si Con
stanta. Spectacolul artiștilor libiem. 
care a înmănunchiat o sultă de dan
suri traditionale din diferite zone ale 
tării lor. a impresionat prin culoare 
si vitalitate, prin originalitate 'si 
inedit, fiind subliniat de călduroase 
aplauze.

în asistentă s-au aflat reprezen
tant! ai Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Yahia Zakaria Al 
Mukadami. ambasadorul Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste ia 
București, alti șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
»• <■ * v ..i >

PENTRU TOTI

„Festivalul sportului" - un început promițător
Duminică dimineața, cînd coloana 

celor peste 1 500 de sportivi adunați 
în fața liceului „A. T. Laurean" din 
Botoșani primise semnalul fanfarei 
pentru începerea demonstrației, pe 
stadionul „1 Mai" din localitate, pe 
alte baze sportive. în sălile de sport, 
ca și pe traseul pe care competitorii 
urmau să-I parcurgă erau prezenți 
mii și mii de spectatori. O primă 
dovadă că „Festivalul sportului bo- 
toșănean" — care își desfășura în 
acea zi etapa județeană — a reușit 
să antreneze nu, numai un mare 
număr de sportivi amatori, dar și un 
numeros public. In celelalte centre 
ale etapei județene din cadrul ace
leiași manifestări, adică la Dorohoi 
și Săveni, respectînd proporția nu
mărului de locuitori și sportivi ama
tori din zonă, situația, cum aveam 
să ne convingem succesiv, era simi
lară. în total deci, pe parcursul zilei 
de duminică peste 2 200 amatori de 
sport din județul Botoșani, cum 
reieșea din fișele organizatorilor, au 
evoluat în fața a mii și mii de spec
tatori.

„Festivalul — ne spunea prof. Bo
ris Minteanschi. prim-vicepresedinte 
al C.J.E.F.S. Botoșani — a fost or
ganizat în spiritul programului „Da- 
ciadei", cu etape pe asociații, școli, 
instituții, sate etc., începînd încă de 
la sfîrșitul lunii august. Se poate a- 
precia că, datorită sprijinului acordat 
de organele locale de partid și de 
stat, seriozității cu care s-a acționat 
pe parcursul desfășurării tuturor e- 
tapelor, inclusiv a celei județene, 
acțiunea noastră și-a atins în bună 
măsură scopul propus".

Intr-adevăr, faptul că în prima 
etapă a „Festivalului sportului bo- 
toșănean" a fost antrenat. în întreceri 
la șapte discipline sportive, un număr 
de peste 50 000 de cetățeni constituie 
un fapt inedit în viața sportivă a ju
dețului. Apoi, prin modul în care, 
duminică de duminică, s-au desfă
șurat etapele între asociații, sate, 
comune și orașe, ajungîndu-se du
minica trecută la faza județeană, s-a 
pus în valoare nu numai talentul 
sportivilor, dar și baza materială 
existentă — ceea ce înseamnă o ex
periență cîștigată, un pas înainte 
hotărit pe calea dezvoltării mișcării

DIN VIATA PARTIDELOR
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

PARTIDUL COMUNIST CHINEZ:

Pregătiri pentru Conferința națională 
asupra științei

Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a hotărit s<i convoace 
în primăvara anului viitor o conferință națională asupra dezvoltării și ro
lului științei in viața societății chineze. Sarcinile conferinței — după cum 
se menționează in Circulara C.C. al P.C. Chinez, publicată de presa chi
neză — este „să mobilizeze întregul partid, întreaga armată și poporul de 
toate naționalitățile din țară, ca și pe toți oamenii de știință și pe teh
nicieni să acționeze in direcția modernizării științei și tehnologiei".

China — se arată în circulară — a 
intrat într-un nou stadiu al dezvol
tării revoluției și construcției socia
liste. Revoluția tehnologică reprezintă 
un aspect important al continuării 
revoluției în condițiile dictaturii pro
letariatului. Modernizînd agricultura, 
industria, apărarea națională, știința 
și tehnologia înseamnă a asigura eco
nomia națională și apărarea cu cele 
mai înaintate cuceriri din domeniul 
științei și tehnicii. Pînă la sfîrșitul se
colului XX, noi trebuie să dispunem de 
mașini în toate domeniile de activi
tate și în toate localitățile țării, să 
realizăm electrificarea și automati
zarea în principalele ramuri ale 
industriei, astfel îneît să crească 
foarte mult productivitatea muncii, să 
dezvoltăm rapid forțele sociale pro
ductive, să schimbăm radical fața 
economiei chineze. Este necesar 
pentru aceasta să dispunem de 
un contingent de oameni de știință 
și tehnicieni considerați printre cei 
mai buni din lume. Fără experimente 
științifice și fără noua tehnică nu 
poate să se realizeze o mare creș
tere a productivității muncii, nu 
se pot realiza noi pași înainte, 
iar sistemul nostru socialist nu va 
fi în măsură să-și dovedească 
pe deplin superioritatea. De aceea, 
dezvoltarea rapidă a științei și tehno
logiei reprezintă o problemă de im
portanță vitală pentru întreaga con
strucție socialistă.

în continuare. Circulara C.C. al 
P.C. Chinez subliniază că. în ciuda 
greutăților, poporul chinez a obți
nut importante succese, dezvol- 
tînd noi ramuri ale științei și 
tehnologiei. Efectuarea cu succes a 
experiențelor cu bombele atomice și 
cu hidrogen și cu rachetele teleghi
date, lansarea și recuperarea sateli
ților artificiali ăi Pămîntului sînt 
importante indicii asupra noului 
nivel al Chinei în știință și tehno
logie. Noi am obținut o serie de 
progrese creatoare în cercetările teo
retice și științele aplicate, care au 
ajuns la nivelurile avansate de pe 
plan mondial. O mișcare de masă 
pentru experimentări științifice, cu- 
prinzînd zeci de milioane de oameni, 
se dezvoltă viguros, iar numărul oa
menilor de știință și al tehnicienilor 
de profesie a crescut de o sută de 
ori în comparație cu perioada de di
nainte de eliberare. Dar — se ara
tă în continuare v- la nivelul între

sportive de masă. Ce concluzii au 
reieșit la capătul acestei acțiuni? Să 
notăm mai întîi că, și în privința 
sportului de masă, buna organizare 
a muncii, antrenarea tuturor forțe
lor, ca și a organelor cu putere de 
decizie (comitete de partid, consilii 
populare, consilii de conducere ale 
cooperației agricole și meșteșugă
rești, comitete sindicale și U.T.C. 
etc.), constituie încă de la început 
garanția succesului unor acțiuni, in
diferent de amploarea acestora.

Iar ca un argument în acest se.ns, 
referindu-ne la manifestările orga
nizate duminică în județul Botoșani, 
putem spune că tocmai comunele in 
care organele locale manifestă mai 
puțină preocupare pentru bunul 
mers al activității sportive (cum au

LA BOTOȘANI

fost cele din Curtești, Roma, Pră- 
jeni, Copălău etc.) au obținut cele 
mai slabe rezultate sportive în cadrul 
festivalului atît in privința repre
zentării numerice, cit și a valorii 
competitive. în același timp, a ieșit 
încă o dată în evidență necesitatea 
înființării de cluburi sportive pe 
lingă marile unităti industriale (în
treprinderea textilă „Moldova", în
treprinderea pentru confecții. între
prinderea „Electrocontact", I.U.P.S. 
—. ca să cităm doar cîteva), fapt 
care ar duce la îmbunătățirea acti
vității sportive din aceste unități. 
S-a desprins, totodată, faptul că, deși 
în industria botoșăneană, în satele 
județului, ponderea populației este 
deținută de femei, procentul de cu
prindere a acestora in cadrul vieții 
sportive este încă prea mic. în 
sfîrșit, o ultimă observație: în prea 
mică măsură mișcarea sportivă de 
masă, îndeosebi în municipiul Bo
toșani, este sprijinită de profesorii de 
educație fizică și sport — aspect 
care, in comune, este determinat și 
de lipsa maî veche a unor cadre de 
specialitate. Dar — dincolo de aceste 
sublinieri critice, pentru soluționarea 
cărora factorii de resort vor trebui 
să adopte măsurile cuvenite — „Festi

gii țări numărul oamenilor de știin
ță și al tehnicienilor încă nu este 
mare, iar nivelul lor nu este sufi
cient de ridicat ; este esențial să apli
căm politica partidului de unire, e- 
ducare si remodelare a intelectuali
lor, ajutîndu-i să-și schimbe vede
rile despre lume și să Ie creăm con
diții astfel îneît ei să se poată de
dica studiilor profesionale.

Toate instituțiile științifice de cer
cetări trebuie să dea rezultate și să 
educe lucrători științifici ‘ eficienți. 
Școlile primare și medii, cole
giile și universitățile sînt baze im
portante pentru formarea oamenilor 
de știință și a tehnicienilor. în timp 
ce colegiile și universitățile consti
tuie în același timp o importantă 
forță în cercetarea științifică. Noi 
trebuie să întreprindem pași în di
recția revoluționarizării educației și 
să punem capăt cît mai curînd posi
bil situației în care educația nu era 
în deplină concordanță cu cerințele 
construcției socialiste. în științele na
turii noi sîntem rămași în urmă. Tre
buie să ne străduim să învățăm de la 
alte țări. Este necesar să îmbunătățim 
munca de informare științifică și 
tehnică, să promovăm schimburile 
internaționale academice și să intro
ducem tehnicile avansate necesare. 
Numai învățind ceea ce este avan
sat. noi putem ajunge și depăși pe 
cei avansați. Noi învățăm de la alții 
pentru a dezvolta propria noastră 
forță de creație. Noi trebuie să pro
cedăm în conformitate cu condițiile 
concrete ale Chinei, să îndrăznim să 
creăm lucruri noi. să acționăm după 
principiul independenței și bizuirii 
pe forțele proprii și să urmărim ca
lea proprie chineză de dezvoltare a 
științei și tehnologiei.

Circulara C.C. al P.C. Chinez re
levă, de asemenea, necesitatea întă
ririi conducerii de către partid a ac
tivității științifice, mobilizării tutu
ror factorilor pozitivi pentru inten
sificarea cercetărilor științifice și dez
voltarea rapidă a rețelei instituțiilor 
de cercetări științifice. „Politica parti
dului față de intelectuali trebuie 
tradusă în viață fără amînare. Tre
buie luate măsuri pentru a transfe- 1 
ra în domeniul muncii științifice pe 
toți cei de profesie care ocupă în pre
zent posturi fără legătură cu știința. 
Trebuie avut grijă să șe asigure con
diții adecvate de lucru și asistența 
necesară oamenilor de știință și teh

valul sportului botoșănean" a însem
nat un serios imbold pentru mișcarea 
sportivă de masă, unele dintre re
zultatele înregistrate, mai ales la 
atletism, lupte, oină și handbal, afir- 
mindu-se încă de pe acum ca puncte 
forte în viitoarele competiții din ca
drul „Daciadei".

Ce-și propune în continuare, sub 
semnul „Daciadei", Consiliul jude
țean Botoșani pentru educație fizică 
și sport? Notăm drept răspuns sin
teza unei discuții purtate pe această 
temă cu secretarul acestui organism, 
prof. Gheorghe Băltuță. „Festivalul 
sportului botoșănean" a încheiat ac
țiunile din sezonul de vară organi
zate sub semnul „Daciadei". Pentru 
sezonul de iarnă, în continuarea pro
gramului de desfășurare a etapei de 
masă se are in vedere in primul 
rind asigurarea încălzirii tuturor să
lilor și cluburilor din dotare, in 
care se vor organiza acțiuni sporti
ve de masă specifice acestei perioade 
(tenis de masă, șah, volei, handbal, 
baschet etc.). în comune, printr-o 
mai strînsă colaborare cu consiliile 
populare și Comitetul pentru cultură 
și educație socialistă, cu inspectoratul 
școlar se vor folosi pentru sport toate 
rezervele de spațiu disponibil. în mu
nicipiul Botoșani se vor amenaja pa
tru patinoare naturale, în orașul Do
rohoi — două, iar la Săveni si Dara
bani — cite unul. Se vor amenaja, de 
asemenea, două pîrtii de schi si două 
pentru săniuțe, în imediata apropiere 
a municipiului Botoșani, iar în cele
lalte orașe ale județului, cîte una 
de fiecare. Atît în sălile de sport, 
în cluburi, cămine culturale etc., ca 
și pe patinoarele și pîrtiile amintite 
— cînd condițiile climaterice vor fi 
favorabile — se vor organiza ac
țiuni sportive de masă, după un 
program stabilit încă din aceste zile.

Iată deci doar cîteva aspecte ale 
modului de organizare și desfășura
re a acțiunilor din cadrul „Daciadei" 
în județul Botoșani. O garanție a 
înfăptuirii tuturor acestora o con
feră și modul reușit în care a fost 
organizat „Festivalul sportului bo
toșănean". experiența bună și conclu
ziile ce s-au desprins cu acest 
prilej.

Silvestri AILENEî 
corespondentul „Scînteii" 

nicienilor care au avut realizări In 
domeniul lor sau care au talent în 
această direcție. Trebuie restaurate 
titlurile pentru personalul tehnic, 
restabilit sistemul de apreciere a efi
cientei tehnice".

Circulara C.C. al P.C. Chinez sub
liniază că s-a hotărit crearea unei 
Comisii de Stat pentru Știință șl Teh
nologie. Se menționează apoi necesi
tatea întocmirii „unui program națio
nal pentru dezvoltarea științei și teh
nologiei, ca parte componentă a pla
nului economic național".

Marea noastră patrie — se spune 
în continuare — are un vast terito
riu, un climat variat și resurse na
turale din abundentă. Marele nostru 
popor de diverse naționalități este 
inteligent, talentat și curajos. Țara 
noastră a dat multi eminenti oameni 
de știință, nenumărați artizani ta- 
lentați și a creat o minunată știință 
și cultură în timpurile vechi. China 
este leagănul uneia din cele mal 
vechi civilizații ale omenirii și a 
adus numeroase contribuții la te
zaurul universal. în timpurile mo
derne. știința și tehnologia noastră 
au rămas mult în urma altora, ca 
rezultat al sistemului feudal muri
bund. agresiunii străine și regimurul 
întunecat al claselor reacționare.

De la prearea Republicii Populare 
Chineze, poporul chinez a săvîrșit 
noi minuni, transformînd vechea 
Chină, care era săracă și Înapoiată, 
într-o Chină socialistă. în care în
cepe să apară prosperitatea.

Noi privim spre viitor cu deose
bită încredere. Avem un contingent 
de ’ oameni de știință și tehnicieni 
care servesc cu credință socialismul, 
avem baza materială clădită în ul
timii 28 de ani și o experiență va
labilă cîștigată în dezvoltarea știin
ței socialiste. Atît timp cît poporul 
tuturor naționalităților din tară se 
unește și muncește sîrgulncios sub 
conducerea Comitetului Central al 
partidului. în frunte cu președintele 
Hua, vechile noastre tradiții cultu
rale vor fi duse mai departe, boga
tele noastre resurse naturale vor fi 
valorificate pe deplin, înțelepciu
nea și uriașele resurse ale poporului 
vor fi folosite din plin. Este sigur 
că șțiința chineză va înflori șl că 
succesele vor fi numeroase.

în încheierea Circularei C.C. al 
P.C. Chinez se spune : „Noi putem 
învăța ceea ce nu știm. Noi am fost 
în măsură nu numai să distrugem 
vechea societate, dar putem foarte 
bine să construim una nouă. O națiune 
chineză cu un înalt nivel științific 
și cultural, o puternică Chină socia
listă cu o agricultură, industrie, apă
rare națională, cu știintă si tehnolo
gie moderne se vor ivi în lume !“.

Pregătirile lotului 
național de fotbal

Lotul național de fotbal pentru 
meciul cu echipa Spaniei (26 octom
brie la Madrid), din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial, și-a 
continuat pregătirile la Poiana Bra
șov și în ultimele zile la București. 
Marți și joi au avut loc jocuri de ve
rificare cu echipele Autobuzul 
București, din categoria B, și Petro
lul Ploiești, în care a fost utilizat în
tregul efectiv de jucători. Ieri au re
venit la pregătiri și selecționabilii 
echipei Universitatea Craiova, care 
au evoluat miercuri în jocul cu Di
namo Moscova. Toți componentii lo
tului sint într-o bună condiție și sînt 
apți de joc.

(Agerpres)

În cîteva rînduri
• între 21 și 23 octombrie se vor 

desfășura în orașul elvețian Lau
sanne campionatele mondiale de 
lupte libere. La această competiție, 
reprezentativa noastră va prezenta o 
formație alcătuită din Gh. Rasovan. 
Gh. Bîrcu. G. Anghel. L. Sandor, 
E. Cristian. I. Ivanov. L. Simon si 
alții.

• La arena „Voința" din Capitală 
se va desfășura sîmbătă. 22 octom
brie. dubla intîlnire internațională de 
popice dintre reprezentativele Româ
niei și Ungariei. Meciul dintre echi
pele feminine se va disputa cu în
cepere de la ora 10. iar cel dintre 
formațiile masculine este programat 
după-amiază. la ora 15. Duminică di
mineața. cu începere de la ora 8. e- 
chipele Ungariei vor susține întîlnirl 
amicale cu selecționatele secunde ale 
tării noastre.

• Echipa de fotbal F.C. Bihor O- 
radea. aflată în turneu în Polonia, a 
susținut un ioc amical cu selecțio
nata orașului Mielec. Fotbaliștii ro
mâni au obtinut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0).

• La Buenos Aires a Început un 
turneu international de tenis la care 
participă campionul român Iiio 
Năstase si cunoscutii jucători Guil
lermo Vilas (Argentina). Adriano Pa
na,tta (Italia) Si Raul Ramirez (Me
xic). în prima zi a concursului. Ilie 
Năstase l-a învins în trei seturi, cu 
7—6. 3—6. 7—5. pe Adriano Panatta, 
iar Guillermo Vilas a dispus cu 7—5. 
3—6. 6—4 de Raul Ramirez.

• MONEDĂ JUBILI
ARĂ. La 1 noiembrie va fi 
pusă în circulație în Uniunea 
Sovietică o monedă jubiliară în 
cinstea celei de-a 60-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, informează a- 
gentia T.A.S.S. Moneda, realiza
tă dintr-un aliaj de nichel si 
cupru, va avea ne una din fete 
imprimată stema de stat a 
U.R.S.S. și valoarea, iar pe cea
laltă — drapelul Uniunii Sovie
tice cu efigia lui V. I. Lenin. 
Pe frunze de laur sînt înscrise 
datele 1917—1977.

• GIMNASTICĂ PEN
TRU CORD. Un aparat pen
tru tratarea persoanelor cu a- 
fecțiuni cardio-vasculare prin 
exercițiu fizic a fost realizat in 
R.F. Germania. Este vorba de o 
bicicletă fixă, prevăzută cu a- 
paratură electronică. în memo
ria computerului sînt introduse 
datele de bază din fișa medica
lă a pacientului : vîrsta, greu
tatea, indicatori privind starea 
sănătății, pe baza cărora mașina 
calculează sarcina optimă care 
trebuie să revină pe fiecare pe
dală. Un indicator atașat la u- 
rechea pacientului măsoară 
frecvența pulsului său în timpul 

exercițiului, iar cifrele de pe 
indicator îi arată acestuia ten
siunea, cantitatea caloriilor con
sumate și alte date. Concomi
tent, computerul controlează 
starea generală de sănătate a 
bolnavului și îl previne în cazul 
unei depășiri a „limitei de secu
ritate".

• SCOARJA PLANE
TEI MARTE este mai groasă 
decît cea terestră, au conchis 
oamenii de știință americani 
după o îndelungată analiză a 
semnalelor transmise de seis
mografele de pe sonda „Vi- 
king-2“. Aparatele au înregis
trat mal multe cutremure pe

Marte, printre care unul foarte 
puternic în ziua de 22 noiembrie 
1976. Ținind seama de aceste 
semnale, s-a putut determina 
grosimea scoarței solide marție- 
ne. care, potrivit aprecierilor, 
este de 40—50 km., atingînd însă 
limite maxime de 80 km. în 
zona munților inalți și minime, 
de numai 8 km în zonele în 
care scoarța a fost devastată de 
meteoriți giganți. Scoarța teres
tră are în general o grosime de 
30 km pe o rază dublă. Cît 
privește Luna, sondajele seismi

ce au relevat că scoarța acesteia 
atinge si 100 km grosime Pe o 
rază de două ori mai mică decît 
cea de pe Marte.

• AMINTIRI DESPRE 
CHOPIN. Luna octombrie, 
luna în care se împlinesc 128 de 
ani de la moartea lui Frederic 
Chopin, este marcată în Polonia 
prin numeroase manifestări cul- 
tural-artistice. Astfel, la Varșo
via s-a deschis o expoziție în 
care sînt prezentate documente 

prețioase din perioada 1832—1849 
a vieții cunoscutului compozitor. 
Este vorba de numeroase scri
sori ce i-au fost adresate de 
personalități ale vremii. Trei 
dintre ele nu au văzut pînă 
acum lumina tiparului. Unul din 
vizitatorii de seamă ai expozi
ției a fost și Artur Rubinstein, 
pianist de origine poloneză, de
venit celebru prin interpretarea 
lucrărilor lui Chopin.

• O HARTĂ A RE
SURSELOR PEDOLOGI- 
CE ale Bulgariei a fost reali
zată de colaboratorii Institutului 
de pedologie „N. Pușkariov". 

întocmită la scara 1/25 000, a- 
ceastă lucrare detaliată este ro
dul unor studii aprofundate e- 
fectuate în decurs de două de
cenii. Ea oferă fiecărui complex 
agroindustrial, fiecărei coopera
tive agricole date privitoare la 
caracteristicile morfologice și 
fizico-chimice ale solurilor a- 
flate în folosința acestora. Pe 
baza hărții pedologice va fi în
tocmit în decurs de 1—2 ani ca
dastrul național al Bulgariei, 
menit să dea o imagine exactă 
a fondului funciar al tării, să 
Ilustreze schimbările interveni
te în timp în destinația terenu
rilor, particularitățile de relief 
și climă din diferite regiuni, ca

racteristicile economice ale te
renurilor.

ELEC- 
de gătit 
un mi-

• BUCĂTAR 
TRONIC. O mașină 
electronică dirijată de 
croprocesor (ordinator miniatu
ral) a fost construită de firma 
vest-germană Telefunken. In 
memoria mașinii au fost înma
gazinate date despre modul de 
preparare a 120 de feluri de 
mîncare. Gospodina trebuie doar 
să amestece componentele mîn- 
cărurilor pe care vrea să le gă
tească și să le pună în cuptor. 
Apoi, apăsînd pe butoane, ea 
trebuie să aleagă programul de 
lucru al mașinii.
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România susține cu hotărire lupta 
poporului namibian 

pentru independență

Manifestări consacrate 
centenarului 

Independenței de stat
a României

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Intervenția reprezentantului țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 20. — De la trimisul nostru special, R. Căplescu : 

In plenul Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile în problema 
Namibiei, pe masa de lucru a delegațiilor aflindu-se —, după cum s-a 
mai anuntat — două documente : Raportul Consiliului pentru Namibia 
și Raportul Comitetului Special al „Celor 24“ cu privire la decolonizare.

Importanta pe care organizația 
mondială o acordă problemei, mai 
ales în lumina evoluțiilor recente 
— dobindirea de către poporul na
mibian a independenței fiind o ches
tiune care nu mai poate suferi amî- 
nare — reiese, de altfel, și din faptul 
că s-a socotit necesar ca dezbaterile 
să aibă loc. pentru prima oară în ul
timii ani, in plenul Adunării si nu în 
comitetul respectiv.

Prezentînd poziția țării noastre, 
ambasadorul României la Națiunile 
Unite, Ion Datcu, a apreciat că hotă- 
rîrea Adunării Generale de a dezbate 
din nou în plen și în aspectele de 
fond problema Namibiei constituie un 
act responsabil de conștiință al orga
nizației. El a exprimat satisfacția 
pentru participarea la dezbateri a 
mișcării de eliberare națională din 
Namibia — S.W.A.P.O. — reprezen
tantul autentic si legitim al poporu
lui namibian, ceea ce oferă O.N.U. 
posibilitatea să cunoască direct nă
zuințele poporului namibian la o 
viață liberă, de sine stătătoare.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a arătat că atît în cadrul 
O.N.U., dt si în afara acestui for au 
fost depuse eforturi susținute pentru 
abolirea, prin mijloace pașnice, po
litice, a regimului colonial 
patie din Namibia.

Perpetuarea regimului 
șl de ocupație in Namibia 
poporului namibian, mișcării sale de 
eliberare națională o altă alternativă 
decit aceea de a recurge la luptă 
hotărîtă. inclusiv cu arma in mină, 
pentru realizarea dreptului la auto
determinare. independență, suverani
tate națională, pentru asigurarea in
tegrității teritoriale a patriei sale.

Referindu-se la declarațiile pre
ședintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma, 
prin care s-a reafirmat hotărîrea 
fermă a poporului namibian de a 
continua lupta pînă la victoria finală 
și in care s-a expus, de asemenea, 
poziția Ș.W.A.P.O. privind rezolvarea 
problemei Namibiei pe cale politică, 
prin negocieri, ambasadorul român a 
subliniat că. în opinia țării noastre, 
cerințele S.W.A.P.O. în această pri
vință constituie o bază realistă si

si de ocu-

colonialist 
nu a lăsat

constructivă In vederea unei regle
mentări.

Relevînd faptul că România susține 
pe deplin poziția S.W.A.P.O.. amba
sadorul țării noastre a spus :

în această privință, credem că tre
buie intensificat sprijinul politic și 
diplomatic pe care Națiunile Unite, 
inclusiv Consiliul de Securitate. îl 
pot acorda S.W.A.P.O., cerințelor sale 
de soluționare pe cale politică a pro
blemei Namibiei, ceea ce reclamă 
retragerea forțelor sud-africane. res
pectarea unității naționale si integri
tății teritoriale a poporului namibian, 
a dreptului său sacru de a-și alege 
în mod liber calea dezvoltării econo
mice și sociale. România sprijină, 
dacă acest lucru va fi necesar, con
vocarea unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale cu privire la Namibia.

în încheiere, reafirmând vomța 
României de a susține prin căi și 
mijloace multiple. în spiritul relații
lor sale de solidarity 2 cu poporui 
namibian. lupta legitimă a acestui 
popor pentru abolirea definitivă a 
dominației s*;'ăine și dezvoltarea in
dependentă a tării sale, vorbitorul a 
arătat că, in urma actualelor dezba
teri. măsurile trebuie să răspundă pe 
deplin speranțelor poporului nami
bian șl să contribuie la sporirea în
crederii în O.N.U.

★
La sediul Misiunii permanente ro

mâne la O.N.U. a avut loc o întâl
nire între Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), însoțit de 
principalii săi colaboratori, și amba
sadorul român, Ion Datcu. Arătând 
că așteaptă cu multă - bucurie să se 
reîntâlnească la București cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
S.W.A.P.O. a rugat să se transmită 
un salut secretarului general al 
Partidului Comunist Român, împre
ună cu expresia gratitudinii pentru 
sprijinul multilateral acordat de 
România mișcării de eliberare națio
nală din Namibia, inclusiv la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., precum și în Consiliul pen- 
tru Namibia, din a cărui conducere 
face parte și țara noastră.

BELGRAD 20. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite : In ședin
ța plenară de joi a reuniunii de 
la Belgrad a reprezentanților țări
lor participante la Conferința gene- 
ral-euroneană au fost prezentate 
contribuții din partea a trei țări me
diteraneene — Maroc. Siria si Tu
nisia — in conformitate cu . hotărâ
rile întâlnirii pregătitoare referitoare 
la participarea țărilor nesemnatâre 
ale Actului final la lucrările reuniu
nii.

După ce s-a referit la semnificația 
și importanta deosebită a Actului fi
nal. a procesului initiat pe olan eu
ropean pentru întărirea securității si 
dezvoltarea cooperării 
continentului, delegatul Marocului a 
subliniat că acest proces trebuie să 
se extindă si asupra zonei Mării Me
diterane. în context, el a evocat ra
porturile traditionale de cooperare e- 
conomică. culturală si în alte dome
nii existente între tara sa si țările 
de pe continent. Dacă destinderea în
registrată în ultimii ani este încu
rajatoare. a subliniat vorbitorul, ea 
n-a reușit încă să creeze un climat 
de încredere favorabil punerii în 
aplicare a unui proces care să ducă 
la o dezarmare veritabilă. Asumin- 
du-si responsabilități în cadrul Co
mitetului de dezarmare. Marocul mi
litează activ în favoarea dezarmării 
generale si complete si consideră că 
dispozițiile de ordin militar din Ac
tul final trebuie să constituie un nas 
în direcția atingerii obiectivului men
ționat mai sus.

Delegatul Siriei a pus în evidență 
importanța celor zece principii cu
prinse în Actul final șl a valabilității 
acestora atât pentru dezvoltarea reta

între țările

între țările semnatare, cit șițiilor
dintre acestea și țările mediteraneene 
nesemnatare ale Actului final. Faptul 
că Actul final subliniază legătura 
strinsă existentă între securitatea în 
Europa și securitatea în Mediterana, 
precum și intenția țărilor semnatare 
de a întări această securitate și a dez
volta cooperarea și relațiile reciproc 
avantajoase cu țările mediteraneene 
în diverse domenii constituie o rea
firmare a legăturilor geografice, is
torice, culturale și politice care există 
intre țările continentului și cele din 
bazinul Mării Mediterane — a arătat 
delegatul sirian.

Reprezentantul Tunisiei a evocat 
raporturile de cooperare pe care țara 
sa le are cu statele participante la reu
niunea de la Belgrad, dorința guver
nului țării sale de a acționa în direc
ția dezvoltării și diversificării aces
tor relații. El s-a referit, în special, 
la necesitatea elaborării și adoptării 
unor programe de colaborare pe ter
men lung între țările europene și cele 
mediteraneene, care să asigure, în pri
mul rind, un acces sporit al acestor 
țări la cuceririle științei și tehnicii 
moderne. Vorbitorul a reafirmat ho- 
tărîrea guvernului țării sale de a de
pune toate eforturile pentru realiza
rea obiectivelor cuprinse în Declara
ția privind securitatea și cooperarea 
în Marea Mediterana.

Reprezentanții celor trei țări s-au 
referit, totodată, la evoluția conflic
tului din Orientul Mijlociu, la căile 
și mijloacele de soluționare a acestui 
conflict, subliniind că instaurarea 
unei păci juste și durabile în zonă 
constituie un factor de securitate și 
pace pentru continentul european, 
pentru lumea întreagă.

Comunicat comun iugoslavo-portughez

AFRICA DE SUD

Aspră condamnare a noilor acte represive 
ale regimului rasist

Referindu-se la valul de arestări 
practicate miercuri de autoritățile ra
siste în rândul populației de culoare, 
nrirutre care si redactorul-sef al co
tidianului „The World", Percy Qo- 
boza. agenția France Presse subli
niază că „The World" devenise din 
ce in ce mai critic la adresa guver
nului. de la valul de acțiuni de pro
test antiapartheid de anul trecut în 
cursul cărora si-au pierdut viata 
peste 600 de persoane.

Măsurile represive, cele mai impor
tante de la interzicerea în I960 a 
organizațiilor naționaliste tradiționa
le. Congresul National African 
(A.N.C.) si Congresul oanafrican 
(P.A.C.), au provocat, potrivit agen
ției France Presse, numeroase reac
ții ostile în țară.

Opoziția parlamentară albă, preci
zează agenția, consideră că interzi
cerea cotidianului „The World" mar
chează „sfîrșitul libertății presei in 
Republica Sud-Africană". Helen Suz
man. deputată a opoziției, a afirmat 
că „guvernul a dovedit că este in
capabil să guverneze tara fără să 
recurgă la despotismul absolut".

întrunit joi, la New York, grupul 
țărilor africane membre ale O.N.U. 
a hotărit în unanimitate să ceară 
convocarea unei reuniuni de urgență 
a .Consiliului de Securitate, pentru a- 
nalizarea ultimelor măsuri represive 
adoptate de autoritățile rasiste 
sud-africane.

„Secretarul general — a declarat 
un purtător de cuvint al O.N.U. — 
este profund afectat 
venind din Africa 
de măsuri nu vor 
agraveze situația în ------- —fiind contrare libertăților fundamen
tale ce sint atît de necesare oricărei 
soluții pașnice a problemelor care 
confruntă această țară", a menționat 
purtătorul de cuvînt.

„Guvernul S.U.A. este profund în
grijorat de măsurile luate de regi
mul sud-afriean" — a declarat pur
tătorul de cuvint al Departamentului 
de Stat, Hodding Carter, referindu-se 
la, măsurile luate de guvernul de la 
Pretoria.

„Sîntem martorii unor măsuri re
gretabile care reprezintă un pas foar
te serios înapoi".

LISABONA 20 (Agerpres). — In 
comunicatul comun dat publicității 
la Lisabona, la încheierea vizitei ofi
ciale de prietenie în Portugalia a 
președintelui R. S. F. Iugoslavia. 
Iosip Broz Tito, este relevat faptul 
că cele două părți au efectuat un 
schimb de păreri privind cele mai 
importante probleme internaționale, 
precum și dezvoltarea si îmbunătă
țirea relațiilor de prietenie si a co
laborării țărilor lor.

Cei doi președinți au exprimat spe
ranța că eforturile si colaborarea re
ciprocă vor duce la reuniunea de la 
Belgrad la noi măsuri pentru conso
lidarea destinderii și materializarea 
multilaterală a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Participarea ță
rilor mediteraneene neeuropene la 
actuala reuniune de la Belgrad a 
fost apreciată ca un element pozitiv 
în direcția aplicării integrale a Ac
tului final de la Helsinki.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că o pace trainică și 
justă în Orientul Mijlociu poate fi 
realizată numai prin retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967 și înfăptuirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
nean, inclusiv a dreptului la un stat 
propriu independent.

S-a subliniat faptul că instaurarea 
noii ordini economice internaționale

este în interesul tuturor tarilor din 
lume, al păcii și colaborării pașnice 
pe baza egalității în drepturi. Cei doi 
președinți 
nealiniere 
important 
economice 
prin contribuția .acesteia la 
unor relații mai echitabile si 
monioase în comunitatea 
țională.

Au avut loc, de asemenea, 
biri între colaboratorii celor 
președinți șl a fost semnat un acord 
privind colaborarea economică, știin
țifică și tehnologică între Iugoslavia 
și Portugalia.

consideră că mișcarea de 
constituie un factor foarte 
în condițiile politice și 
internaționale. îndeosebi 

crearea 
mai ar- 
interna-
convor- 

doi

Ansam- 
..Doina" 
un tur-

PEKIN 20 (Agerpres). — 
blul de cîntece si dansuri 
al armatei, care întreprinde 
neu în R.P. Chineză. în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de sărbătorirea 
centenarului Independentei de stat a 
României, a prezentat spectacole în 
orașele Sian. Centu. Kunmin. Ceanșa. 
Peste tot. solii artei românești s-au 
bucurat de o caldă primire din partea 
publicului chinez si a oficialităților 
locale. Presa chineză reflectă ne larg 
turneul ansamblului, apreciind con
ținutul bogat al programelor prezen
tate si măiestria interpretativă a ar
tiștilor' români. Conducerea ansam
blului a avut întâlniri si a purtat dis
cuții cu oficialități din provinciile vi
zitate. precum si cu cadre militare 
locale.

SOFIA 20 (Agerpres). — în cadrul 
acțiunilor organizate în R. P. Bul
garia pentru marcarea centenarului 
independenței de stat a României, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
Trofin Simedrea, a înmînat placheta 
jubiliară unor oameni de cultură bul
gari, care, prin activitatea lor, au 
contribuit la popularizarea literaturii 
și artei clasice și contemporane 
mânesti. la dezvoltarea relațiilor prietenie româno-bulgare.

Excelenței Sale
General-maior MOHAMED SIAD BARRE

Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO 
celei de-a VIII-a aniversări a revoluției, îmi face o deosebită 
numele Partidului Comunist Român, al poporului și guvernului

Cu ocazia 
plăcere ca. în_____  ___ ___  ___ ,___ .... __
român, precum și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră, poporului 
somalez, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în 
eforturile pentru dezvoltarea economică și socială a țării, pe calea progresului 
și bunăstării,

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia se vor 
dezvolta și adinei în continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ro- 
de

ANKARA 20 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de a- 
niversarea centenarului Independen
ței de stat a României, la Ankara au 
început lucrările simpozionului isto
ricilor români și turci. La ședința 
de deschidere a simpozionului, la 
care au participat Mehmet Unaldi, 
vicepreședinte al Senatului turc, pre
ședintele grupului de prietenie cu 
România din Parlamentul turc, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și alte instituții 
centrale, oameni de știință și cultu
ră, ziariști, precum și George Marin, 
ambasadorul țării noastre în Turcia, 
au rostit alocuțiuni prof. dr. Ziya 
Karal, președintele Societății turce 
de istorie, și prof. dr. Ștefan Ștefă- 
nescu, directorul Institutului 
rie „Nicolae Iorga".

de
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— Președin- 
Iosip Broz 
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ALGER 20 (Agerpres). 
tele R.S.F. Iugoslavia, 
Tito, a sosit într-o vizită 
în Republica Algeriană 
și Populară — transmite
niug. El urmează să aibă convorbiri 
oficiale cu președintele Houari 
Boumediene privind evoluția rapor
turilor de cooperare dintre cele două 
țări și o serie de probleme interna
ționale de interes reciproc.

KABUL 20 (Agerpres). — 
drul manifestărilor prilejuite 
versarea centenarului Independentei 
de stat a României, la Universitatea 
din Kabul, a fost inaugurată o expo
ziție de fotografie și de carte dedi
cată evenimentului. La f 
inaugurală au rostit 
rectorul Universității din ambasadorul țării noastre 
nistan, Alexandru Boabă.

festivitatea 
alocuțiuni 
Kabul, si 

! în Afga-

Localitatea Kurtun Waarey nu 
figurează pe hărțile mai vechi ale 
Somaliei din simplul motiv că ea 
a luat ființă abia în 1975, în vede
rea sedentarizării crescătorilor de 
vite. De atunci cîteva zeci de mii 
de somalezi s-au stabilit aici în 
cele 15 000 de case noi. Locuitorii 
au învățat noi meserii — agri
cultura, construcțiile, mecanica. 
Waarey este unul din numeroasele 
exemple ale preocupării Somaliei 
pentru accelerarea dezvoltării sale 
economico-sociale.

Programul de dezvoltare pentru 
perioada 1974—1978 acordă o aten
ție prioritară agriculturii, propunînd 
ca obiectiv asigurarea necesaru
lui de alimente din producție in
ternă. Paralel, se are în vedere 
construcția unor Întreprinderi care 
să valorifice bogățiile subsolului, 
ceea ce va contribui la punerea 
bazelor unei industrii naționale. In 
același cadru se înscrie vasta cam
panie pentru formarea de cadre 
de specialiști, pentru lichidarea a- 
nalfabetismului.

Partidul Socialist Revoluționar 
Somalez, creat anul trecut pentru 
a conduce opera de dezvoltare a 
țării, și-a propus ca sarcină conso
lidarea independenței politice, dez
voltarea multilaterală a economiei 
naționale și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

După cum se știe, eforturile pe 
calea dezvoltării sint grav afectate

de conflictul armat de la granița 
cu Etiopia, conflict care provoacă 
numeroase pierderi materiale și 
umane ambelor state. In spiritul 
solidarității sale neabătute cu sta
tele africane angajate pe calea 
consolidării independenței naționa
le. România se pronunță pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor nerezolvate din Afri
ca — rămase moștenire de la sis
temul colonial — pentru evitarea 
recurgerii la forță, astfel Incit po
poarele respective să poată să-și 
consacre toate forțele lichidării ră- 
minerii în urmă din punct de ve
dere economic, făuririi unei vieți 
libere și prospere.

între România și Somalia se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare, bazate pe stimă și respect re
ciproc. Un moment de cea mai 
mare însemnătate în evoluția rela
țiilor româno-somaleze l-a consti
tuit întâlnirea de anul trecut din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Slad 
Barre, convorbirile la nivel înalt 
punînd în evidență dorința comună 
de a se acționa pentru lărgirea 
contactelor politice, a colaborării și 
cooperării pe plan economic și în 
alte domenii, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei pro
gresului social și al păcii în lume.

A. BUMBAC

R. P. BULGARIA

agențiile de presă transmit
La Pekin, Hua Ku°-fen- p™- 

sedintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez. Dremie- 
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, l-a primit, joi. pe, 
Edward Heath, fostul premier al Ma
rii Britanii, aflat intr-o vizită in 
R.P. Chineză — transmite agenția 
China Nouă.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german aa- 
nuntat miercuri seară că președin
tele Federației Patronatului si al 
Federației Industriilor din R.F.G.. 
Hanns-Martin Schleyer, răpit, la 5 
septembrie, de un grup de teroriști 
intitulat comandoul ..Siegfried Haus- 
ner“. a fost găsit mort, in orașul Mul
house. din estul Franței. După cum 
s-a mai anuntat. răpitorii lui Schle
yer formulaseră drept condiție pen
tru eliberarea acestuia punerea in 
libertate a membrilor grupului tero
rist „Baader-Meinhof". precum si o 
importantă sumă de bani.

Președintele R. A. Egipt,
Anwar El Sadat, l-a primit, miercuri.

pe lit. col. Abdel Fattah Younes. tri
mis special al președintelui Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socialis7 
te. Moammer El Geddafi, informează 
agențiile Reuter. A.P. șl A.F.P.. citind 
postul de radio Cairo. S-a ho- 
tărît redeschiderea consulatelor egip
tean si libian, la Benghazi si. res
pectiv. la Alexandria. Această mă
sură este interpretată de agențiile 
internaționale de presă ca un pas pe 
calea îmbunătățirii relațiilor dintre 
cele două tari.

R. P. Angola și Marea Bri- 
tanie au Stabilească re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă, cu începere de la 19 octom
brie. informează ziarul guvernamen
tal angolez „Jornal de Angola".

ÎN RELAȚIILE INTEROCCIDENTALE

!ntr-un interviu acordat *- 
gentiei de presă a Emiratelor Ara
be Unite, col. Aii Al Chimi. adjunct 
al șefului de Stat. Major al Forțelor 
Armate ale Republicii Arabe Yemen,, 
a declarat, joi. că o tentativă de a- 
sasinat împotriva noului sef al sta
tului nord yemenit. Ahmad Al 
Ghashmi. a avut loc la 18 octombrie 
ci nd Zeid Al Kabsi, comandant de 
brigadă, a încercat să-l împuște pe 
noul președinte al tării. Cotidianul 
„Al Ahram", din Cairo, informează, 
la rândul său. că Zeid Al Kabsi. con
damnat la moarte de Curtea Mar
țială. a fost executat

Persistența fenomenelor de criză 
accentuează disputele comerciale

Inalți funcționari din cele șapte 
țări industrializate care au fost re
prezentate în primăvară la reuniunea 
economică la nivel înalt de la Lon
dra, s-au întâlnit recent la Washing
ton pentru 
realizate 
propuse la conferința 
Angliei. 
S.U.A., R.F.G., Japonia, 
lia, Franța și Canada — au convenit 
printr-un“„larg acord" să adopte, fie
care la el acasă, măsuri de stimu
lare a conjuncturii economice și să 
promoveze o politică de extindere a 
schimburilor comerciale.

Cum însă „bilanțul este foarte pu
țin optimist" (FRANCE PRESSE), 
iar reproșurile și acuzațiile reciproce 
se înmulțesc, se discută tot mai in
sistent despre eventualitatea organi
zării, spre sfîrșitul primăverii viitoa
re. a unei a patra reuniuni econo
mice. de felul celor ce au avut loc 
Ia Rambouillet, Porto-Rico și Lon
dra. Convocarea unei asemenea con
ferințe a fost preconizată de altfel in 
mod deschis de premierul japonez 
Takeo Fukuda, în cadrul'unei con
vorbiri cu ziariști din Europa.

Surșa sentimentului de insatisfac
ție și' a învinuirilor formulate în ca
pitalele occidentale in legătură cu a- 
plicarea hotărîrilor luate în comun 
este deteriorarea relațiilor economi
ce și comerciale dintre principalele 
țări capitaliste industrializate, concu
rența acerbă ce și-o fac una alteia. 
După cum relatau agențiile de pre
să, la recenta sesiune a F.M.I. și 
B.I.R.D. tema a prilejuit chiar dis
pute aprinse între ministrul de fi
nanțe al S.U.A. si colegul său japo
nez. După aprecierea ministrului a- 
merican, Michael Blumenthal, dacă 
Japonia nu va reduce voluntar ex
cedentul balanței sale de plăți (de 
ordinul a nouă miliarde dolari), se 
va ajunge 
presiunilor

a evalua 
în atingerea
Atunci, „cei

progresele 
obiectivelor 

din capitala 
șapte" — 

Anglia, Ita-

la „sporirea Justificată a 
protecționiste" în alte

țări occidentale. Constatind discre
panța 
de la 
te în 
scurt, 
SPIEGEL' 
trializate au devenit deosebit de in
ventive în protejarea propriilor în
treprinderi de concurența străină. 
Comerțul mondial liber se află in 
fața unor grele încercări".

In fapt, cauza principală a aces
tor contradicții rezidă în perpetuarea 
fenomenelor de criză din economia 
statelor capitaliste, caracterizate prin 
persistenta șomajului de masă și a 
inflației. Intrucît dificultățile econo
mico-sociale s-au extins la ansam
blul țărilor capitaliste, iar soluțiile 
aplicate nu și-au dovedit nicidecum 
eficacitatea, se încearcă, prin tot fe
lul de stratageme, stimularea expor
turilor proprii și frînarea prin ba
riere artificiale a importurilor, cu 
alte cuvinte o politică protecționistă, 
care nu poate duce decit la îngusta
rea pieței. Se administrează astfel un 
tratament de însănătoșire a organis
mului economic nu actionindu-se a- 
supra cauzelor maladiilor, ci prin 
stimularea lor, ceea ce nu poate fi 
decit profund dăunător.

Astfel, nemulțumiți de concurența 
firmelor japoneze, producătorii de 
oțel din țările Pieței comune au reu
șit să obțină interdicții pentru des
facerea anumitor sorturi de oțel ni
pone. S.U.A. au ridicat bariere in 
calea importurilor de încălțăminte 
din Italia, Spania si Brazilia. Și 
exemplele ar putea continua, intrucît, 
unindu-se parcă într-o cruciadă, po
liticieni, lobiști, patroni și chiar sin
dicate și-au creat un adevărat arse
nal de „trucuri rafinate".

Dar, cum armele și metodele se
crete nu pot rămîne numai privile
giul unora și cum, în ultimă instan
ță, toți concurenții urmăresc același 
lucru, „criza sub multiplele ei as
pecte (inflație, tulburări în anumite

dintre promisiunile solemne 
Londra și practicile observa- 

acest interval de timp, relativ 
revista vest-germană „DER 

notează : „Statele indus-

sectoare, șomaj, instabilitatea schim
burilor) prinde rădăcini", după cum 
scrie revista citată.

Spre a evalua șansele de export 
ale R.F.G., Ministerul Economiei de 
la Bonn a elaborat un document în 
care este consemnată situația econo
mică din diferite țări occidentale. Ci
tind date din acest document, ziarul 
„DIE WELT" scrie : „In loc să scadă, 
șomajul ia mai curind proporții. Cu 
excepția Republicii Federale Germa
nia, Belgiei și Elveției, combaterea cu 
succes a inflației n-a putut fi conti
nuată. In anumite state se înregis
trează din nou tendința crescindă de 
devalorizare a monedelor. Creșterea 
reală a producției in țările Pieței co
mune va fi cam de trei la sută in 
acest an și nu se așteaptă a fi mai 
mare in 1978. In ansamblu, trebuie 
contai chiar pe o sporire a șoma
jului".

Din păcate, în desfășurarea așa- 
numitului „război economic" dintre 
principalii parteneri ai lumii capita
liste apar cu insistentă și practici 
care, speculînd anumite situații privi
legiate sub raport militar, proiectea
ză asupra comerțului umbra nefastă 
a cursei înarmărilor. Este vorba de 
cunoscutele „achiziții militare com
pensatorii". Recent, s-a reîntors la 
Tokio, după negocieri cu ministrul 
american al apărării, directorul Ofi
ciului japonez de autoapărare, Asao 
Mihara. care a propus imediat un șir 
de reforme militare, sugerate în parte 
de S.U.A. de mult timp. In consecință, 
se preconizează mărirea bugetului 
militar al Japoniei cu 16 la sută in 
1978. Cea mai mare parte a acestor 
alocații bugetare va fi cheltuită pen
tru achiziționarea din S.U.A. a aproa
pe 170 de avioane militare. „Afacerea 
achizițiilor militare — scrie «FRANK
FURTER RUNDSCHAU- — a fost 
însoțită de o intensă campanie de 
presiuni din partea Washingtonului 
pentru echilibrarea balanței de plăți 
a S.UA".

Prin proporțiile sale mondiale, cri
za economică afectează Întregul an
samblu al schimburilor dintre state, 
provocînd grave perturbații în co
merțul internațional. Acest fenomen 
are repercusiuni asupra tuturor țâ
rilor, avînd in vedere faptul că e- 
poca noastră se caracterizează prin- 
tr-o interdependentă crescindă a e- 
conomiilor naționale, prin extinde
rea cooperării si adîncirea diviziunii 
internaționale a muncii. „Este stra
niu — constată revista americană 
„TIME" — ca țări occidentale care 
pozează drept campioni ai unor rela
ții noi cu lumea a treia să dorească 
să mute povara șomajului pe umerii 
țărilor sărace, care nu-și pot permite 
nici măcar includerea celor fără 
slujbe pe liste de ajutor de șomaj".

Iată un factor care explică de ce 
discrepanța între țările industrializa
te din Occident și țările în curs de 
dezvoltare în loc să se reducă, creș
te, în ciuda eforturilor meritorii pe 
care le fac națiunile ce și-au dobîn- 
dit de curind independența.

Pornind de la această realitate, 
ziarul „Vorwărts' 
restructurării 
internaționale,- 
sară „sporirea 
încurajarea și 
mii a treia in 
dezvolta economia". „Cu cit mai bo
gate vor fi țările in curs de dezvol
tare — susține ziarul — cu atît vor 
spori posibilitățile lor de a cumpăra 
din statele industrializate".

Apare astfel și mai evident că înlă
turarea decalajelor economice nu con
stituie „un act de binefacere" fată de 
țările în curs de dezvoltare, ci o ne
cesitate a lumii contemporane, a că
rei transpunere în viată slujește în 
egală măsură intereselor tuturor po
poarelor.

Marea Britanie și R. F. 
Germania,s_a anun^at Bonn> 
au hotărit, în cursul întâlnirii dintre 
cancelarul federal Helmut Schmidt, și 
primul ministru britanic, James 
Callaghan, să pună capăt sistemului 
prin care R.F.G. contribuia la chel
tuielile pentru staționarea trupelor 
britanice pe teritoriul vest-german. 
Premierul britanic Callaghan a de
clarat că această hotărâre înlătură o 
problemă „de multă vreme spinoasă 
pentru relațiile noastre". R.F.G, va 
continua să suporte, oină in 1980. o 
parte a cheltuielilor. în baza aran
jamentelor bilaterale existente.

Administratorul șsf al le
gii marțiale din Pakistan, 
generalul Ziaul Haq. a emis o serie 
de directive in probleme economice 
si administrative care prevăd mă
suri în vederea stimulării economiei. 
Directivele prevăd, de asemenea, re
organizarea unor companii naționale.

relevă imperativul 
relațiilor economice 
arătînd că este nece- 
cererii externe prin 

ajutorarea țărilor lu- 
eforturlle lor de a-și

P. STANCESCU

Comisia C.E.E.a a:iunțat s'x” 
rirea cu 2,5 la sută a consumului de 
produse energetice în cele nouă țări 
membre ale C.E.E., în primul semes
tru al acestui an, în raport cu peri
oada corespunzătoare a anului trecut. 
Pe de altă parte, comisia prevede că 
importurile de produse petroliere ale 
..celor nouă" provenind din țările

membre ale O.P.E.C. vor fi în a- 
cest an superioare cu 9 la sută im
porturilor din anul trecut.

Președintele guvernului 
Spaniol, Ado'fo Suarez, și-a în
cheiat. joi. vizita Ia Londra. El a 
conferit cu premierul James Callag
han in. legătură cu proiectata adera
re a Spaniei la C.E.E. Premierul bri
tanic a reafirmat sprijinul tării sale 
pentru candidatura spaniolă.

Vizită. La invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S.. mareșalul Uniu
nii Sovietice Dmitri Ustinov, joi a 
sosit la Moscova. într-o vizită oficia
lă. Yvon Bourges, ministrul apărării 
al Republicii Franceze.

Guvernul peruan a dispus 
crearea a șapte comisii oficiale în
sărcinate cu elaborarea planurilor na
ționale de dezvoltare incenind din 
1978, pină în 1990 — informează a- 
genția Prensa Latina. Potrivit decre
tului guvernamental, planurile econo
mice ne termen scurt vor cuprinde 
intervalul 1978—1979. cele ne termen 
mediu — 1978—1982. iar cele pe ter
men lung includ prevederi ne peri
oada 1978—1990.

Convorbiri 
no—franceze. 
Franței și R.F.G.. 
Helmut Schmidt, au avut joi la Bonn 
convorbiri in cadrul consultărilor pe
riodice franco—vest-germane. Au
fost abordate, in principal, probleme 
ce privesc relațiile economice dintre 
țările membre ale Pieței comune, 
declarat un purtător de cuvînt ; 
vernamental vest-german.

vest-germa-
Șefii guvernelor

Raymond Barre și

. a 
gu-

po-il declarațiecu privire u 
litica externă a guvernului său 
fost prezentată in parlament de pri
mul ministru 
Gaston Thorn, 
genția France 
țială a acestei 
erată evoluției 
mună 
nouă" 
carea 
Și de _ 
Gaston Thorn s-a referit la rezulta
tele Uniunii economice belgiano—
luxemburgheze.

a
al Luxemburgului, 

După cum relevă a- 
Presse, partea esen- 
declarații este consa- 
situației din Piața co

și actualei confuzii a „celor 
în probleme legate de unifi- 
economică și politică, precum 
lărgirea comunității. Totodată.

Grevă în Italia. Peste 400 000 
de muncitori din întreprinderile de 
stat din sectorul industriei alimentare 
din Italia au declarat joi o grevă de 
patru ore in semn de protest față 
de intenția guvernului de a conce
dia. in cadrul acțiunilor de reorga
nizare. 7 500 de salariați. Greva este 
prima dintr-un șir de acțiuni reven
dicative anunțate de sindicatele ita
liene in sprijinul revendicărilor pri
vind încheierea unor noi contracte 
colective de muncă.

Lovitură militară de stat în Tailanda
BANGKOK 20 (Agerpres). — For

țele armate tailandeze au înlăturat, 
joi. guvernul premierului Thanin 
Kraivichien. formind un organ de 
conducere denumit „Consiliu revo
luționar". avind in frunte ne amiralul 
Sangad Chaloryoo, fost ministru al 
apărării, care a preluat puterea — 
informează un comunicat al nostului 
de radio tailandez. reluat de agen
țiile internaționale de presă. Consi
liul, din care fac parte reprezentan
ții celor trei armate — terestră, ae
riană șl navală — și-a afirmat spri
jinul fată de șeful statului, regele 
Bhumibol Adulyadej.

Comunicatul menționează că a fost

abrogată Constituția, iar parlamentul 
— dizolvat. Restricțiile de circulație 
în capitala tării. Bangkok, rămin în 
vigoare, iar întrunirile la care par
ticipă mai mult de patru persoane 
sint interzise. Lovitura de stat, no
tează observatorii, este a șaptea sur
venită în Tailanda în ultimii sase 
ani.

într-o cuvîntare televizată. Sangad 
Chaloryoo a anuntat mtentia auto
rităților militare de a proceda la or
ganizarea de alegeri generale in 
cursul anului viitor El a adăugat că 
va fi necesară o perioadă de timp 
pentru elaborarea unei noi Consti
tuții.

Măsuri în domeniul 
agriculturii

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia a 
avut loc ședința comună a C.C. al 
P. C. Bulgar, Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Consiliului perma
nent al Uniunii Populare Agrare Bul
gare și a Prezidiului Consiliului Na
țional al Frontului Patriei. A fost a- 
doptată o hotărîre privind aprovizio
narea cu fructe, legume, carne, lapte, 
ouă și peșțe a populației din siste
mele de localități și districte din pro
ducția proprie a acestora, pe calea 
utilizării la maximum a posibilități
lor agriculturii. Livrările din alte 
zone ale țării urmează să fie admise 
numai in cazul în care pe plan local 
nu există condiții pentru producerea 
unora din bunurile menționate. In 
cadrul ședinței a luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat fii R.P.B.

Miting electoral organizat 
de

din Grecia
ATENA 20 (Agerpres). — La A- 

tena a avut loc ioi primul miting 
electoral organizat de Partidul Co
munist din Grecia in . vederea-scru
tinului de la 20 noiembrie. j,'

In fata celor peste 10 000 de parti- 
cipanti la miting a luat cuvîntul Ha- 
rilaos Florakis. prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Grecia. Partidul Comu
nist din Grecia — a spus el — chea
mă întregul popor să sprijine pro
gramul electoral al partidului, care 
este nu numai un program al comu
niștilor. dar si al tuturor oamenilor 
muncii, al tuturor democraților con
secvenți. El a arătat că partidul co
munist nu se opune colaborării cu 
alte formațiuni politice, atît în pe
rioada campaniei electorale, cit si 
dună alegeri. în toate domeniile le
gate de apărarea intereselor poporu
lui.

PORTUGALIA

Punerea sub acuzare
a asasinilor generalului 

Delgado
LISABONA 20 (Agerpres). — La Li

sabona a fost dat publicității actul de 
punere sub acuzare a asasinilor ge
neralului Humberto Delgado, anunță 
agenția portugheză de informații 
A.N.O.P.

Generalul Delgado, devenit una din 
figurile simbolice ale opoziției în lup
ta împotriva dictaturii lui Salazar, in 
urma campaniei sale prezidențiale 
din 1958, a fost asasinat la 13 februa
rie 1965 la Olivena, o mică localitate 
aflată în provincia spaniolă Badajoz, 
în apropierea frontierei cu Portugalia.

Actul de inculpare îl acuză pe fos
tul agent al poliției secrete salazaris- 
te (P.I.D.E.), Casimiro Monteiro, de 
omucidere voluntară a lui Humberto 
Delgado, supranumit „generalul fără 
teamă", iar pe foștii șefi ai P.I.D.E. 
din perioada respectivă. Silva Pais șl 
Barbiere Cardoso, după 24 aprilie 
1974 aflați în detențiune, ca fiind 
„autori morali" ai crimei ce a costat 
si viata secretarei generalului Del
gado. In legătură cu acest caz, alți 
foști agenți ai P.I.D.E. se află, de 
asemenea, puși sub acuzare.
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