
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITbVĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 10940 Prima ediție
I

Simbătă 22 octombrie 1977

Conducerea colectivă a activității 
economice se întărește prin 
creșterea răspunderii personale

Democrație si răspundere. Iată o 
relație fundamentală în procesul de 
-afirmare a democrației noastre so
cialiste. o componentă esențială a 
exercitării efective a conducerii acti
vității economico-sociale de către cei 
ce muncesc. Democrația fără răspun
dere. fără disciplină îsi pierde sen
sul si conținutul. Numai în măsura 
In care activitatea instituțiilor noas
tre democratice se bazează pe dis
ciplină si răspundere riguroasă, ac
tul participării maselor la conduce
rea societății capătă substanță si fi
nalitate. Partidul nostru a creat, cum 
se știe, după Congresul al IX-lea ai 
P.C.R.. un amplu sistem de institu
ții ale democrației socialiste. De la 
nivelul întreprin
derilor si centra
lelor. oină la cel 
al ministerelor si 
al economiei, de 
la nivelul comu
nelor si oină la 
nivelul iudetelor 
si al întregii țări 
au fost constitui
te. într-o concep
ție organic struc
turată. o serie de 
noi instituții cu 
vocație democra
tică. Cum se ma
nifestă această 
relație fundamen
tală dintre demo
crație si răspun
dere in sfera ac
tivității consiliilor 
oamenilor muncii, organe de condu
cere colectivă a unităților economi
ce ? — iată subiectul acestor însem
nări.

Mai întîl. o secvență din viată.
...începuse adunarea generală a oa

menilor muncii. înainte însă de a 
trece la citirea dării de seamă, direc
torul este întrerupt de unul dintre 
muncitorii aflati in sală :

— în numele colectivului secției de 
prelucrări, pe care îl reprezint în 
consiliul oamenilor muncii, cer ca 
directorul întreprinderii noastre sl 
reprezentantul centralei să ne răs
pundă concret dacă au fost soluțio
nate toate problemele referitoare la 
aprovizionare, probleme cu care ne 
confruntăm de mal bine de un an. 
Fără rezolvarea lor, discutăm degea
ba aici...

Răspunsul solicitat a fost dat ime
diat. Punct cu punct, reprezentantul 
centralei a furnizat lămuriri in legă
tură cu solutionarea problemelor de 
aprovizionare. Dincolo de aspectele 
strict particulare ale celor relatate, 
merită să fie relevată dubla ipoteză 
a actului de răspundere : pe de o 
parte, aceea a colectivului secției 
pentru rezolvarea unor probleme ma
jore de producție : pe de alta, aceea 
a centralei, pentru onorarea unor ce
rințe îndreptățite ale întreprinderii

în vederea bunei desfășurări a pro
ducției si realizării planului.

De fapt. în practica noastră eco
nomică îndeplinirea planului la toti 
indicatorii calitativi si cantitativi s-a 
dovedit a fi drept unul dintre cri
teriile majore ale manifestării efec
tive a răspunderii colective si perso
nale în conducerea unităților produc
tive. în acest sens, obținerea unor 
însemnate depășiri ale planului in 
anul in curs si realizarea unei pro
ducții industriale suplimentare de 
100—130 miliarde lei pe întregul 
cincinal reprezintă un obiectiv prio
ritar al activității consiliilor oameni
lor muncii. Iar problematica unul 
asemenea program este foarte di

Democrația de partid, dezvoltarea demo
crației socialiste în general, sint strîns legate 
și trebuie concepute în strinsă legătură cu 
creșterea spiritului de răspundere al fiecă
ruia, a ordinii și a disciplinei. Acestea nu nu
mai că nu vin în contradicție, dar se condi
ționează; nici nu se pot concepe una fără 
alta.

NICOLAE CEAUȘESCU

versificată : organizarea rațională a 
fluxurilor de fabricație. îmbunătă
țirea tehnologiilor, sporirea pro
ducției la 1 000 de lei fonduri fixe, 
creșterea gradului de mecanizare si 
automatizare, utilizarea rațională a 
forței de muncă si sporirea, ne a- 
ceasită bază, a productivității muncii, 
ridicarea calității produselor si a 
rentabilității activității economice ș.a.

Măiestria consiliilor de conducere 
din întreprinderi si centrale constă 
tocmai în capacitatea lor de a dis
cerne. de a alege dintre multiplele 
situații care reclamă soluții urgente, 
de a sistematiza, ordona si dirija 
preocupările sutelor si miilor de oa
meni spre obiectivele fundamentale, 
precizînd cu rigurozitate atit răs
punderile individuale, cit si ne cele 
colective.

Conducerea si munca colectivă nu 
se realizează numai prin decizii, ho- 
tărîri, măsuri s.a. Aceasta este o fază 
necesară, dar departe de a fi si su
ficientă. Este bizar să constati că mai 
există membri în consilii ale oame
nilor muncii care interpretează cam 
in felul urrhător principiul condu
cerii colective : ..Ne adunăm în șe
dințe. dezbatem problemele economi
ce si sociale aflate la ordinea de zi. 
facem propuneri, stabilim măsuri si... 
răspundem cu totii de îndeplinirea

lor !" Desigur, există sl trebuie să 
existe o răspundere colectivă a or
ganului de conducere colectivă. După 
cum se știe, potrivit legii, consiliile 
de conducere răspund in fata adună
rilor generale ale oamenilor muncii, 
de modul în care si-au exercitat atri
buțiile stabilite. în care au condus 
activitatea colectivelor.

Răspunderea colectivă Insă, asa 
eum dovedește practica, dobindeste 
cu adevărat putere si eficientă numai 
cind se impieteste cu o precisă răs
pundere personală. Nu puține sint 
cazurile cînd. neîntelegîndu-se in 
profunzime această cerință. în planu
rile de muncă ale unor consilii sint 
trecuti 5-6-7 oameni care să răspun

dă de. finalizarea 
unei măsuri a- 
dobtate. Numai 
câ se întâmplă u- 
neori ca fiecare 
să fie convins că 
nu el. ci celălalt 
va acționa pentru 
finalizarea măsu
rii stabilite. Așa 
se alunge în si
tuația ca măsuri, 
în esență, bine 
gindite si elabo
rate. multe dintre 
ele chiar si oe 
baza propunerilor 
oamenilor mun
cii. să nu fie a- 
olicate.

Munca si con
ducerea colectivă 

trebuie să se realizeze in acțiune si 
aceasta presupune o repartizare ju
dicioasă a. sarcinilor intre membrii 
consiliului oamenilor muncii. întări
rea exigentei si răspunderii fiecăruia 
atit pentru sectorul incredintat. cit 
si pentru bunul mers in ansamblu al 
activității ; presupune, de asemenea, 
inițiativă, competentă si operativita
te in rezolvarea problemelor din 
compartimentele pe.-care le.conduc, 
pe baza unei largi mobilizări a oa
menilor muncii. Tocmai prin'această 
întrepătrundere intimă între dezba
terea colectivă a tuturor problemelor 
maiore ale activității, atit eco
nomice cît si sociale, si adoptarea 
colectivă a deciziilor — oe de o par
te — și răspunderea personală pre
cisă a fiecărui membru al consiliilor 
oamenilor muncii si a fiecărui mem
bru al colectivului în ansamblu — oe 
de altă parte —■. se asigură eficienta 
actului de conducere. în sistemul 
generalizat al democrației noastre 
nu există si nici nu pot exista oa
meni specializați în luarea deciziilor 
si oameni ..specializați" în a avea 
răspunderea centru executarea lor. 
atît timp cit deciziile se iau in per
manent contact cu realitatea, pe

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, 21 oc
tombrie, pe ambasadorul Japoniei la
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București, Ryoko Ishikawa, in vizită 
de rămas bun, în legătură cu înche
ierea misiunii sale in țara noastră.

La întreprinderea „Steagul roșu” din Brașov a fost executata prin autoutilare 
o linie tehnologica pentru fabricarea chiulasei motorului diesel de 135 CP

a primit pe ambasadorul Japoniei
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Industria județului 
Maramureș a îndeplinit 

planul pe 10 luni
Oamenii muncii din industria

VRANCEA

Planul la export 
pe 10 luni îndeplinit
Cu o decadă înainte de defi

nitivarea bilanțului de activitate 
pe primele 10 luni ale acestui 
an, pe ansamblul economiei ju
dețului Vrancea a fost atinsă 
cota valorică a sarcinilor la ex
port pentru această perioadă. 
Urmare a preocupărilor colec
tivelor de muncă din întreprin
derile industriale ale județului 
pentru sporirea producției șl 
îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor solicitate ne nlata 
internă șl externă, producția 
globală industrială ■ fost cu 
peste 15 la sută mal mare decit 
nivelul atins In primele 3 tri
mestre din anul trecut, iar a- 
proape 27 la sută din producția- 
marfă au reprezentat-o produ
sele noi șl reproiectate. (Dan 
Drăgulescu).

județului Maramureș au îndepli
nit sarcinile de plan pe cele 
10 luni ale anului . la producția 
globală industrială. Pînă la 
sfîrșitul acestei luni se va rea
liza o producție suplimentară 
concretizată în sute de tone 
otel aliat, de cupru în concen
trate. cupru electrolitic. 2,7 
mii mc prefabricate din be
ton armat, 700 mc cherestea, 
82 mii mp furnire estetice și 
altele.

La Pitești - motorul electric 
cu numărul 10 milioane
La întreprinderea de motoare 

electrice din Pitești a fost fa
bricat motorul cu nr. 10 mi
lioane. De notat că în prezent se 
fabrică in întreprindere 60 de 
tipuri de motoare electrice 
fracționare si 37 tipuri de mo
toare asincrone. (Gh. Cîrstea).

Timpul rece și înaintat impune
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A RECOLTĂRII PORUMBULUI
Cu fiecare zi, alte județe anunță încheierea însămin- 

țării griului și a celorlalte culturi de toamnă. Acum, 
principalele forțe din agricultură sint concentrate la 
recoltarea, transportul și depozitarea porumbului. Din 
datele centralizate la Ministerul Agriculturii și 'Industriei 
Alimentare rezultă că, pînă ieri, 21 octombrie, porumbul 
a fost recoltat de pe 1 747 000 hectare — 64 la sută din 
suprafața cultivată. Printr-o temeinică organizare a mun
cii și folosirea rațională a mijloacelor de transport, in 
cooperativele agricole din județele Mehedinți și Argeș 
recoltarea porumbului s-a încheiat. Această lucrare —• 
așa cum rezultă și din harta alăturată — este avansată 
și in cooperativele agricole din județele Vîlcea, Botoșani, 
Brăila. Dîmbovița și altele.

în ultimele zile, in partea de nord-est a țării vremea 
s-a răcit simțitor. Este și normal ca de la această dată 
temperatura să scadă tot mai mult. De aceea se impune 
ca. printr-o temeinica organizare a muncii, lucrările să 
fie intensificate, astfel Incit recoltarea porumbului să se 
incheie cit mai’ grabnic. în cele mai multe unități agri
cole se folosesc deopotrivă utilajele mecanice, cit și forța 
de muncă. Din controalele efectuate de organele de spe
cialitate a rezultat. că. în unele locuri, se neglijează fo
losirea combinelor. Pentru încheierea grabnică a lucră
rilor se cere ca toate aceste utilaje să lucreze din zori 
și pină seara. Bineînțeles, pe mari suprafețe porumbul 
se culege manual. Pentru a se evita risipa, trebuie com
bătută practica de a se arunca ștluleții în grămezi pe 
pămint. Bunii gospodari culeg porumbul în coșuri și apoi 
îl încarcă direct în mijloacele de transport.

O mai mare atenție se cere acordată transportului și 
depozitării porumbului. Or, in unele locuri, cantități în
semnate de știuleți rămln de la o zi la alta ne cimp. Tot 
ce se stringe în cursul unei zile să se transporte direct 
la bazele de recepție sau în pătulele proprii ale unită
ților agricole. De asemenea, trebuie. înlăturată practica 
intilnită in unele unități agricole de a se depozita pro
vizoriu porumbul destinat fondului de stat in pătulele 
proptii. Este necesar ca întreprinderile județene de va
lorificare a cerealelor și consiliile populare comunale să 
se ocupe cu mai multă răspundere de transportul și de
pozitarea porumbului. în timpul cel mai scurt. întreaga 
producție să fie pusă la adăpost in pătule și magazii 1
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Cifrele înscrise în perimetrul fiecdruloctombrie a c.Situația recoltârii porumbului la 21
județ redau, in procente, suprafețele de pe care 8-a strîns recolta în întreprinderile 

agricole de stat (sus) și cooperativele agricole (jos)

In județul Ialomița: BĂTĂLIA PENTRU 
STR1NSUL RECOLTEI A INTRAT (N FAZA FINALĂ
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Noi spații comerciale intr-unui din tinerele cartiere ale Galațiulul de azi Foto : E. Dichiseanu

Venise în atelier desenul 
de execuție pentru un nou 
dispozitiv și, potrivit unui 
vechi obicei, bătrinul mais
tru Truță a chemat lingă 
el pe cei care urmau să 
execute lucrarea. „Să ve
dem ce se poate îmbu
nătăți !“ Aici, in atelierul 
de prototipuri, la prima e- 
xecuție, proiectele, în con
fruntare cu practica, ade
sea sânt modificate. E fi
resc. Au cercetat atent de
senul. în cele din urmă, 
bătrinul maistru Truță și-a 
scos ochelarii și a zis: „E 
bun așa, nu-i nimic de îm
bunătățit aici 1 Dați-i dru- 
mu, repede !“. Dar tocmai 
atunci a răsărit el, șeful de 
echipă Vaier Pădurean. 
.„încăpățînatul". „Maistore, 
eu zic că îi putem aduce 
Îmbunătățiri substanțiale. 
Uite la ce m-am glndit..-". 
Nu, bătrinul maistru n-a 
mai vrut să-l asculte. „Nu-i 
timp 1 — a zis el. E bun 
așa !“. Celălalt a insistat : 
„Poate să fie mai bun !“.

— Noi — spune Alexan
dru Veraszto, secretarul 
organizației de partid, cel 
care ne istorisește cazul — 
am ținut partea bătrânului 
maistru. Poate pentru că 
eram, într-adevăr, grăbiți. 
Și nid nu ne-a plăcut că 
un' ttnăr l-a înfruntat pe 
bătrinul Truță, față de care

avem cu toții respect. Și 
l-am zis lui Pădurean că-i 
încăpățînat, să renunțe !

„în opt ore, dispozitivul 
să fie gata !“. a conchis și 
bătrinul. Pădurean a exe
cutat dispozitivul întocmai 
după .desen. în opt ore.

tivul arăta altfel, cu modi
ficări,'într-adevăr, substan
țiale. Tăcut, morocănos, 
maistrul și-a pus ochela
rii. „Mda" — atît a zis și 
s-a dus să cheme proiec- 
tanții. Care au găsit că 
modificările au fost foarte

întreprinderea de vagoane 
din Arad, ne dă o imagine 
concretă și vie a uneia din 
Împrejurările in care Co
dul eticii comuniste se 
manifestă, in conștiința oa
menilor, nu doar ca pre
cept cunoscut și acceptat, ci

De cine se sperie „inerția“? 
De „incăpăținați“!

Reportaj-anchetă în doua întreprinderi arâdene

Dar, în clipa cind a fost 
gata, fix la ora 15. cind se 
termina schimbul, Pădu
rean i-a spus bătrînului : 
„îl vedeți ? E gata. Dar 
pentru că abia miine dimi
neață îl predăm, eu mai 
rămîn. Sper că n-aveți ni
mic împotrivă.. „Treaba ta 
— a spus maistrul. Dar 
dacă îl strici, tu răspunzi!". 
Nimeni nu știe cite ore a 
mai rămas în atelier șeful 
de echipă. De-ajuns că a 
doua zi dimineața, dispozi

binevenite. Le-au omolo
gat și le-au operat în pro
iect. La rugămintea bătrâ
nului, biroul organizației de 
partid s-a întrunit din nou. 
„Eu — a spus bătrinul — 
nu zic acuma că l-am cri
ticat degeaba pe Pădurean. 
Zic doar să recunoaștem, 
tot noi. că a procedat ca 
un comunist A știut că are 
dreptate, că ideea lui era 
bună și s-a luptat pentru 
ea pînă la capăt".

Faptul, petrecut recent la

ca mod practic de a gândi 
și acționa. Spiritul revolu
ționar trăiește și se face 
simțit, învolburează crea
tor apele uneori prea liniș
tite, ii pune pe oameni în 
fața situației de a-și revi
zui o concepție, o atitudi
ne. Se poate și mai bine 1 
Și mai mult I Lucrul bine 
făcut nu e decit un punct 
de plecare I — iată rațio
namentul care guvernează 
conștiința comunistului, a 
oricărui om al muncii an-

gajat tn procesul dezvoltă
rii generale și neîntrerup
te a întregii noastre socie
tăți. Nu e simplu. „încă
pățînatului" Pădurean nu 
i-a venit deloc ușor să în
frunte inerția (generată de 
rutină sau comoditate) a 
tovarășilor săi de muncă. 
Dar atâta vreme cît a știut 
că există o șansă (și tot
deauna există o astfel de 
șansă !) pentru ca ideea 
nouă să răzbată, n-a ezitat 
să se lupte pentru ea.

Tot aici, la I.V.A., for
jorul Ionel Chiva a per
severat cîțiva ani pentru 
realizarea unei scule spe
ciale care comprimă în- 
tr-una singură trei operații 
importante (executate pe 
trei mașini). Era ideea lui. 
Au fost împotriviri diverse, 
justificate șl nejustificate. 
Că nu există marca res
pectivă de oțel (nu exista 
și totuși, in cele din urmă, 
s-a găsit), că nu e pregăti
tă mașina respectivă... Și 
mai exista un motiv, ne
declarat : pe filiera tradi
țională a celor trei opera
ții, autorul unui rebut era 
imposibil de depistat. Cu 
noua sculă, rebuturile, ex
trem de rare, pot avea

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

Festivalul național „Cintarea României"

Cadru fertil de promovare 
a noi valori cultural-artistice

Festivalul-concurs „Cin
tarea României" include 
două noțiuni aparent dis
junctive : cea de unitate și 
de diferențiere. Se leagă 
de tradițig de dragoste 
pentru idealuri elevate și 
pentru frumos a oameni
lor acestor pămînturi, dar 
însemnează, totodată, și un 
salt fără precedent în ca
litate și în aducerea la lu
mină a tuturor valorilor 
create de popor, pentru po
por. E un fenomen firesc 
pentru o societate în cire 
viața culturală e astfel în
drumată, protejată și în
lesnită incit arta a ajuns 
un bun al maselor care o 
folosesc, dar o și produc : 
mărturie stau, intre altele, 
cei 2 000 000 de artiști a- 
matori ai primei ediții a 
„Cîntării României". Toc
mai de aceea trebuie să 
evaluăm atent, pe larg 
ceea ce s-a produs, ceea 
ce se creează, ceea ce cir
culă ca bunuri cultural-ar- 
tistice, tn diferitele genuri 
care au căpătat amploare.

în domeniul teatrelor de 
amatori, se cuvin ci te va 
adnotări retrospective edi
ției inițiale. Vom observa 
din capul locului că acolo 
unde a existat ardență au
tentică a talentului pus în 
slujba unor Idei generoase, 
mari, rezultatele au fost 
încununate Cu lauri. Mai 
pregnant ca oriunde. In ar
ta amatorilor, de fapt ca 
in artă, in general secretul 
succeselor nu constă in ve
leitățile competiționale ale 
unor indivizi sau ale unor 
echipe încă de la „start" ; 
in această zonă, întrecerea 
nu ia, nu poate lua chipul 
competiției acerbe, minată 
de orgoliul afirmării cu

orice preț. Artiștii amator 
sint slujitorii entuziaști ai 
vocației pe care o fac pu
blică, vocație demnă de cel 
mai mare respect. în mod 
firesc, dacă vocația este 
autentică, talentul real — 
cu o îndrumare competen
tă, ei găsesc adesea forme
le ingenioase. pline de 
prospețime de a-și prezen
ta realizările, creațiile. De 
aceea, premiile acordate nu 
reprezintă un scop in sine, 
ci urmăresc stimularea. în
curajarea unei astfel de

preia in chip responsabil 
(și uneori admirabil) cit 
mai multe din îndatoririle 
de a nu lipsi publicul lo
cal de viață teatrală (im
plicit, o notă meritorie, de 
autentici impătimați ai 
scenei, regizorilor profesio
niști care, ignorînd situa
țiile incomode, au luat 
drumul din orașul de re
ședință spre a sprijini sce
nele îndepărtate).

O altă remarcă : multe 
momente emoționante ale 
concursului au fost prile-

Tnsemnâri de Mihai DIMIU

mentalități pozitive, pro
fund morale. Au fost dis
tinse colectivele ambițioa
se, dar modeste, temeinice. 
Ele au reevaluat geografia 
țării, acordîndu-i, pe plan 
spiritual, dimensiuni noi 
și. implicit, conturînd alte 
raporturi.

O primă remarcă : febri
la activitate a unor județe 
ca Maramureș, Timiș. Me
hedinți. Bihor. Botoșani, 
Constanța, Arad, Suceava 
— a demonstrat o mare 
bogăție de talente și valori 
autentice, infățișînd spec
tacole izbutite, multe pre
miate, care au situat aces
te zone tn centrul vieții 
teatrale a întregii țări.

O altă constatare semni
ficativă : un cumul de 
premii de teatru îndeosebi 
pentru județele fără tea
tru profesionist — Vîlcea, 
Bistrița-Năsăud, Mehedinți, 
Olt, Sălaj, Suceava. Alba... 
Un mecanism compensator 
a făcut ca amatorii să

juite de formațiile din lo
calitățile mici. Fie tirguri, 
ca Jibou, Săliște. Miercu
rea Nirajului, fie sate, ca 
Șanț, Costești, lacobeni, 
Măru, Bicalat, Virciorog, 
Birsa (majoritatea fiind 
pierdute în munți). Un 
mic monument de patrio
tism și frumos s-a adău
gat, la Moldovița. monu
mentului secular cu faimă 
mondială : un recital de 
versuri susținut de C. Co- 
jocaru, Gh. Pohoață, Auri
ca Motrescu, Stela Bujulec 
timp de opt minute, destul 
ca să fie exact ceea ce 
trebuia și să obțină un 
premiu. Nepremiate, au 
avut merite de seamă și 
alte formații din așezări 
mici : Ciumăfaia, Holod, 
Dolhasca, Tg. Lăpuș. La 
„Cintarea României", for
mațiile pleacă la concurs 
cu șanse egale, și cele din 
cătun, și cele din munici
piu. Locuitorii așezărilor 
minuscule s-au putut con

centra mai consistent asu
pra unui spectacol decit 
cei care duc viata diver
gentă a* marilor orașe. 
Prin strădania oamenilor, 
cantitatea mică s-a dovedit 
adesea de mare calitate. 
Pornind de aici, se cuvine 
să subliniem simțul măsu
rii ce a caracterizat parti
ciparea la competițiile fes
tivalului. Nu goană după 
cantitate, nu gigantism — 
cum mai păcătuiesc încă 
unele montaje de exemplu 
— ci preocupare intensă 
pentru îngrijirea talentului, 
pentru obținerea calității 
prin armonia raporturilor 
și a proporțiilor operelor 
noastre de artă.

Festivalul-concurs „Cin
tarea României" e. intr-a
devăr, un festival — o des
fășurare publică, sărbăto
rească, a unor realizări de 
bilanț la o etapă dată, a 
unei multilaterale dezvol
tări care cuprinde, ca latu
ră însemnată, și arta. Dar 
caracterul festiv se aliază 
cu cel de lucru, cu cel com
petitiv. „Cintarea Româ
niei" este menită să ilus
treze. prin mijlocirea fru
mosului. cum se muncește 
la noi pentru asigurarea 
unui viitor limpede si bun. 
Activitatea noastră, umăr 
la umăr, profesioniști și 
amatori. trebuie să ducă, 
tncepind de acum, din eta
pa de masă a noii ediții, la 
perfecționarea a ceea ce 
am ciștlgat bun. la desco
perirea unor noi valori, in 
fiecare unitate de produc
ție. în fiecare localitate, re
prezentare fidelă a chipu
lui nostru moral, expresie 
caracteristică a dragostei 
de muncă si de viată, a op
timismului adine nutrit da 
un popor liber, stăpin pe 
destinul său, pe munca sl 
creația sa.
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! DIVERS I
| Mărturii din | 
I paleolitic i

Președintele Filialei Pitești a

I Societății de Științe Istorice ne . 
roagă să inserăm în rubrica 1 
noastră citeva rînduri despre I 
descoperirile arheologice ale

I profesorului Paul I. Dicu din I 
Pitești. Rod al unor îndelungi și | 
migăloase cercetări, efectuate

Ide-a lungul unui sfert de veac, . 
colecția de unelte din paleoliti- I 
cui inferior a profesorului Paul • 
I. Dicu numără peste 500 de

I piese de o deosebită valoare ști- I 
ințifică. Ele au fost descoperite | 
pe cursurile rîurilor Argeș. Bas-

Icov, Vedea, Cotmeana și Topo- ■ 
log. Colecția profesorului piteș- I 
tean — una dintre cele mai mari • 
și mai reprezentative de acest 
fel — face parte din patrimo- I

I niul de valori inestimabile ale | 
Muzeului national de istorie din

I București.

1 Fiul 1
rătăcitor

în întreaga țara

CONTINUĂ ADUNĂRILE PENTRU 
DESEMNAREA CANDIDAȚILOR

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

Elena și Constantin Luca din 
Mogoșești—Șiret, județul Iași, 
ne scriu „cu amărăciune" — 
cum spun ei — despre plecarea 
pe nepusă masă de acasă a fiu
lui lor Luca Octavian. Prin 
luna august a lucrat pe la 
Ceptura și Valea Călugăreas
că din județul Prahova, dar 
cind să-i dea de urmă, ple
case in alt colț de țară fără 
urmă. „Am vrea să-i rugăm din 
toată inima pe cititorii rubricii 
«Faptul divers»- — ne scriu pă
rinții lui — să ne ajute 
in găsirea fiului nostru, care 
trebuia să fie acum la în
vățătură. la Liceul din Iași, pe 
care să-l termine cu bine, și am 
vrea să mai afle Octavian că șt 
noi, și frații lui l-am așteptat 
la 24 septembrie să-l sărbăto
rim la împlinirea virstei de 18 
ani. Acum, că e major, poate 
va gîndi și el mai bine ce are 
de fădut".

Ce păzea... 
paznicul

Ducîndu-se în lanul de po
rumb al cooperativei agricole 
pentru a constata la fața locului 
stadiul recoltării, Nicolae Bila- 
nici, primarul orașului Tășnad 
(Satu Mare), l-a zărit pe N. Mi
hai, furișîndu-se cu un sac in 
spate. Sac plin ochi cu porumb. 
„Păi, bine, omule — îl mustră 
primarul — dumneata ești acu
ma exact ca-n povestea în 
care tocmai lupul a fost pus 
paznic la oi". Pus în discuție in 
fața obștii, obștea a hotărit : N. 
Mihai să nu mai fie paznic. Și 
nu mai este.

De la pahar 
la volan, 
iar apoi...

Pentru repetate abateri. Între
prinderea de transporturi auto 
dih orașul Sf, Gheorghe s-a lip
sit de serviciile șoferului Deak 
Istvan. Deunăzi, acesta și-a o- 
ferit... serviciile spre a conduce 
autoduba 31-CV-1157, cu care să 
transporte fotbaliștii din satul 
Filia (județul Covasna). pentru 
a susține un meci la Turla. Nu 
interesează aici rezultatul me
ciului, nici modul in care s-a 
jiicat. După meci, odată ajunși 
acasă, fotbaliștii din Filia au în
cins un chef de pomină, șoferul 
dovedindu-se cel mai pasionat... 
antrenor de șpriț. Tirziu. spre 
seară, tot lui i-a venit chef să 
se ducă la un bal in satul Do- 
boșeni. S-a urcat la volanul au
todubei, împreună cu doi fotba
liști, dar din cauza... chefului 
prelungit a pierdut controlul 
volanului, izbindu-se violent de 
zidul unei clădiri. Șoferul și u- 
nul din fotbaliști și-au pierdut 
viața, iar al treilea pasager a 
fost internat in stare gravă la 
spital.

Trei, si toți 
trei...

Sala clubului C.F.R. din Paș
cani a devenit, pentru citeva 
ore, o sală de tribunal. Asistența 
era formată din lucrătorii Șan
tierului nr. 3 din localitate. In 
fața instanței de judecată au 
compărut trei dintre colegii ce
lor prezenți în sală : Gheorghe 
Grădinaru, Ion Cotrenchea și 
Constantin Biță. Toți trei erau 
acuzați de prejudicii adu
se avutului statului. Ei au 
sustras de pe șantierul unde lu
crau 2 700 kg fier-beton, pe care 
l-au vîndut, împărțindu-și banii. 
Tot împreună și-au împărțit și 
răspunderile, instanța condam- 
nindu-i la pedepse intre 8 și 12 
luni, cu executarea acestora la 
locul de muncă.

„Concurs
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fulger" |
Dis de dimineață, lucrători ai 

miliției municipiului Focșani au I 
adresat conducătorilor a 14 uni- | 
tăți economice și instituții între
barea : „Știți ce prevăd normele I 
in vigoare in legătură cu gara- I 
rea mașinilor statului pe timpul ’ 
nopții ?“ Răspunsurile primite . 
au fost ca la carte : „Mașinile I 
trebuie garate in locurile fixate I 
de unitate". A doua întrebare : 
„Știți unde a fost garată azi I 
noapte mașina dumneavoastră | 
numărul... Răspunsurile n-au 
mal fost ca la carte. In locul . 
conducătorilor de unități au răs
puns șoferii respectivi care par- | 
caseră mașinile pe la casele lor, 
dar pe care miliția le adunase I 
la un loc, ca la expoziție.' Pen
tru răspunsurile date la acest * 
„concurs fulger" au fost oferi- 
te drept „recompensă" 14 a- 
menzi.

Rubricâ realizaîâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii" ____ I

Vaslui. Adunările in care sint 
desemnați candidații pentru alegeri
le de deputați în consiliile populare 
se desfășoară și în orașul Vaslui, 
sub semnul responsabilității gospo
dărești și civice fată de dezvoltarea 
localității reședință a județului. La 
adunarea electorală în care consiliul 
local al Frontului Unității Socialiste 
a prezentat in fata cetățenilor drept 
candidați pe Marla Cazacu. 
filator, si Marinica Nechita, 
la aceeași întreprindere — 
de bumbac, 
în economia 
au apreciat 
această zonă 
jinul statului, cît și prin contribuția 
locuitorilor : construirea unui dis
pensar medical, extinderea secției de 
morărit. asfaltarea străzii Dimitrie 
Bolintineanu, amenajarea de spații 
verzi și floricole etc. Au fost aduse 
în discuție si obiectivele în construc
ție : o școală cu 12 săli de clasă și 
două laboratoare, două blocuri de lo
cuințe și altele. Apreciind toate a- 
ceste realizări, cetățenii si-au expri
mat deschis opinia și față de unele 
neîmpliniri, au făcut propuneri și 
au venit cu soluții practice, efici
ente. pentru rezolvarea lor urgentă. 
Alegătorul Grigore Țonea spunea 
in acest sens : „Este bine că strada 
Dimitrie Bolintineanu este asfaltată, 
dar trebuie să se pună la punct ca
nalizarea. Altfel, în timpul ploilor, 
strada este inundată ca si străzile 
Bucovina și Oltea Doamna. în ce 
ne privește pe noi. cetățenii, vom 
răspunde prin a pune umărul la trea
bă să săpăm șanțurile". Un alt ale
gător. C. Vasiliu. a adăugat : ,.Ne 
place să spunem că orașul nostru, 
cartierul nostru, strada noastră sînt 
frumoase. Dar trebuie să contribuim 
și în viitor, cu toții, la mai buna 
gospodărire si a circumscripției din 
care facem parte. Propun să se în
ființeze un chioșc alimentar in apro
pierea școlii generale nr. 2. care ne 
este necesar atît nouă, locatarilor, 
cit si elevilor".

Propuneri, sugestii, soluții gospo
dărești. eficiente s-au conturat și în 
celelalte adunări de depunere a can
didaturilor. Alegătorii si candidații 
s-au angajat să-si sporească efortu
rile pentru rezolvarea .unor treburi 
gospodărești mai urgente chiar pină 
la alegerile de la 20 noiembrie, ur
mind ca obiectivele mari înscrise în 
programul dezvoltării economice și 
sociale a Vasluiului să fie rezolvate 
în viitoarea legislatură. (Crăciun Lă- 
luci).

maistru 
filatoare 
Filatura 
fruntașăîntreprindere

orașului — narticipanțli 
realizările înfăptuite în 
a orașului, atît cu spri-

Harghita. Ca ln întrea®a tarâ> 
în toate orașele și comunele județu
lui Harghita continuă să aibă loc in- 
suflețitoare adunări electorale, în ca
drul cărora consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste iși prezintă 
candidați! pentru alegerile de la 
20 noiembrie. Desfășurate într-o am
bianță de autentică democrație, adu
nările electorale de pină acum din 
Miercurea Ciuc, municipiul Odor- 
heiu Secuiesc. orașele Toplița. 
Gheorghieni, Bălan, Vlăhița, Cristuiu

Secuiesc, Borsec și Băile Tușnad, 
precum și 
județului constituie tot atîtea dovezi 
grăitoare 
masei largi de cetățeni de a-i de
semna drept candidați pe cei mai 
buni dintre cei mai buni cetățeni. 
Candidații propuși sint oameni din 
rindul tuturor categoriilor populației, 
de vîrste și profesii dintre cele mai 
diferite, români și maghiari, înfră
țiți în viață și în muncă, membri și 
nemembri de partid — expresie a 
profundului democratism propriu so
cietății noastre socialiste. Unii din
tre candidați, cum ar fi, de pildă, 
Ubornyi Mihai, secretar al Comitetu
lui municipal de partid Odorheiu 
Secuiesc, primarul municipiului, Kiss 
Ludovic, președintele consiliului sin
dical orășenesc Miercurea Ciuc, Toa- 
der Bendris. secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Toplița, 
ședințele consiliului popular orășe
nesc, Răcz Attila, directorul între
prinderii miniere Bălan, și mulți 
alții sînt bine cunoscuți de alegăto
rii lor. în perioada care a trecut de 
la alegerile 
o activitate 
problemelor 
au dovedit 
demni de încrederea cetățenilor, de 
mandatul ce li s-a încredințat atunci 
ca deputați. Alți candidați, cum sînt 
Szabo Imre, muncitor timplar la Fa
brica de mobil.i din Miercurea Ciuc. 
Tamas Maria și Tornai Emma, mun- 
c'toare la întreprinderea de confec
ții Odorheiu Secuiesc, Ana Vodă, 
profesoară la Școala generală nr. 1 
din Toplița, Denes Carol, medic ve
terinar din aceeași localitate, și Va- 
sile Nădejde, muncitor miner la în
treprinderea minieră Bălan, au fost

din cele 49 de comune ale
ale manifestării voinței

pre-

anterioare, ei au depus 
neobosită in rezolvarea 
de larg interes obștesc, 
cu prisosință că sînt

prezentați pentru prima' dată alegă
torilor prin cuvintele calde ale tova
rășilor lor de muncă. Dar mai presus 
de cuvinte ii recomandă faptele lor 
de muncă, spiritul de buni și pri- 
cepuți gospodari, de oameni care știu 
să se apropie de oameni, să conlu
creze împreună cu ei pentru bunul 
mers al treburilor obștii.

O altă caracteristică a adunărilor 
pentru desemnarea candidaților de 
deputați din consiliile populare muni
cipal, orășenești și comunale din ju
dețul Harghita s-a dovedit a fi pu-

ternicu! spirit de lucru. adunările 
devenintj adevărate sfaturi obștești, 
prilejuind rodnice dialoguri în cadrul 
cărora s-au dezbătut probleme din 
circumscripțiile electorale respective, 
s-au făcut numeroase propuneri va
loroase pe care cetățenii, împreună 
cu viitorii deputați, s-au angajat să 
le soluționeze pentru continua dez
voltare economico-socială a județu
lui, a tuturor localităților sale. 
(I. D. Kiss).

BOtOȘanL adunarea electo
rală din circumscripția 
municipiul 
consiliului 
lui Unității Socialiste1 
pus candidat pentru 
la 20 noiembrie tovarășul Dumitru 
Marin, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, primarul muni
cipiului. Propunerea a fost primită 
cu deosebită satisfacție de alegători. 
Si ne bună dreptate. Circumscripția

Botoșani, 
municipal

nr. 29 din 
din partea 
al Frontu- 
a fost pro- 
alegerile de

electorală nr. 29 este — cum se spu
ne — o „circumscripție de periferie". 
Dar. în ultimii doi ani si jumătate, 
în actuala legislatură, mobilizați de 
deputatul lor. alegătorii din această 
circumscripție au realizat un însem
nat volum de lucrări prin muncă 
patriotică. Străzile au devenit mai 
bune si mai îngrilite. s-au extins 
spatiile verzi, a fost modernizată in
trarea in municipiu dinspre comuna 
Curtesti. devenind una dintre cele 
mai frumoase odrti ale orașului, s-au 
asfaltat si modernizat trotuarele si 
străzile Bucovina. 23 August. Maior 
Ignat si Trandafirilor. Totodată, 
s-au dat In folosință în această cir
cumscripție laboratorul agrochimie, 
sălile de clasă, internatul cu încăl
zire centrală si cantina Casei de co
cii nr. 1 etc. Dar oamenii nu vor să 
se oprească aici, vor să-si înfrumu
sețeze si mai mult circumscripția.

— Putem realiza multe lucruri îm
preună în viitoarea legislatură — le 
snunea candidatul alegătorilor. în cu
vîntul său. Trebuie să punem cu to
ții umărul ca. încă din această toam
nă. să înfăptuim un mare volum de 
lucrări prin muncă patriotică pentru 
extinderea rețelei de alimentare cu 
apă. Primăria a hotărît chiar în 
aceste zile construirea în această cir
cumscripție electorală a unui maga
zin modern si a unui nou local de 
școală generală.

întrucît candidatul lor este primul 
gospodar al orașului, omul care are 
prerogative de a lua decizii în toate 
domeniile, numeroși alegători. între 
care Gheorghe Gheorghiu si Elisa- 
beta Rusu. i-au cerut să acorde mai 
multă atentie îmbunătățirii calității 
nîinii ce se desface Prin unitățile 
comerciale, aprovizionării cu legume 
si fructe în sezonul actual. Evident, 
fiecare dintre propunerile si su
gestiile alegătorilor au fost reținute 
de candidat, pentru a fi analizate, 
astfel îneît la viitoarea întîlnire să 
informeze asunra modului de rezol
vare a lor. (Silvestri Ailenei).

Agendă electorală
• în întreaga țară, odată cu desfășurarea adunărilor electorale de 

desemnare a candidaților Frontului Unității Socialiste, se desfășoară și alte 
acțiuni în pregătirea alegerilor generale de deputați în consiliile populare 
municipale, orășenești și comunale care vor avea loc la 20 noiembrie. 
Astfel, pînă în prezent, potrivit prevederilor legii electorale, au fost deli
mitate și numerotate circa 47 000 de circumscripții electorale, cu 157 mai 
multe decit la alegerile anterioare. De asemenea, la nivelul tuturor loca
lităților — municipii, orașe, comune — s-a încheiat acțiunea de delimitare 
și numerotare a secțiilor de votare și de afișare a listelor de alegători. Prin 
decizii ale birourilor și comitetelor executive ale consiliilor populare, afi
șate pe străzi, în holul blocurilor, în incintele instituțiilor, cetățenii sînt 
informați asupra locurilor unde se află sediile secțiilor de votare. în ace
lași timp, ape loc constituirea comisiilor electorale ale secțiilor de votare — 
operațiune ce se va încheia in perioada 25—31 octombrie. în acest fel, ce
tățenii au posibilitatea să constate din timp dacă au fost sau nu înscriși 
pe liste, să facă demersurile necesare pentru a fi trecuți pe liste în cir
cumscripția în care locuiesc. Consiliile locale ale Frontului Unității Socia
liste și consiliile populare au datoria să facă o largă publicitate centrelor 
de afișaj și secțiilor de votare, astfel ilicit toți cetățenii să cunoască din 
timp unde iși vor exercita dreptul de vot.

• Sub egida Fron
tului Unității Socialis
te,' alegerile de la 20 
noiembrie sînt întîm- 
plnate de oamenii 
muncii din județul 
Arad — români, ma
ghiari, germani și de 
alte naționalități — și 
printr-un bogat pro
gram de manifestări 
politice și cultural-e
ducative. La cluburile 
muncitorești din Arad, 
precum și în localită
țile Nădlac, Hălmagiu, 
Bîrzava, Conop, Vără- 
dia de Mures au avut 
loc expuneri și dezba
teri pe teme privind : 
„Profundul democra
tism al legii electora
le", „Dreptul de a ale
ge și de a fi aleș, 
drept fundamental ga
rantat de Constitu
ția țării", „Princi
piile legii electora
le din Republica So
cialistă România"- La 
Săvîrșin, Lipova, Chi- 
șineu Criș. Gurahonț, 
Pîncota. Sebiș etc. 
s-a.u desfășurat mani
festări politico-educa
tive sub genericul : 
„România în lume — 
demnitate și presti
giu", „Cincinalul revo
luției tehnico-științl- 
fice". „Drumul eroic 
de luptă al Partidului

Comunist Român", 
manifestări care s-au 
bucurat, în aceste zile, 
de o largă participare 
a cetățenilor din loca
litățile respective. Un 
bogat conținut educa
tiv au avut spectaco
lele artistice care 
s-au ținut la Sebiș. 
Beliu, Gurahonț și 
clubul întreprinderii 
„Tricoul roșu" din 
Arad, la reușita căro
ra și-au adus contri
buția formații artisti
ce de amatori, partici
pante la faza de ma
să a celei de-a Il-a e- 
diții a Festivalului 
național „Cîntarea 
României". (C. Si- 
mion).

• Pentru a veni in 
sprijinul alegătorilor 
dornici de a cunoaște 
realitățile zilelor noas
tre, sub egida Consi
liului județean Cluj al 
Frontului Unității So
cialiste a fost redac
tat și difuzat in toate 
localitățile un docu
mentar, care cuprinde 
date și fapte privind 
dezvoltarea economi- 
co-socială a județului, 
în același timp, se a- 
flă în lucru trei cule
geri : una de cîntece 
patriotice, alta de poe

zii patriotice, precum 
și una cu scenete și 
texte pentru progra
mele brigăzilor artis
tice. (Alexandru Mu- 
reșan).

• Umăr la umăr cu 
deputății lor, locuitorii 
județului Botoșani au 
participat în masă la 
toate acțiunile de în
frumusețare și gospo
dărire a localităților, 
volumul lucrărilor e- 
xecutate prin mun
că voluntară ridieîn- 
du-se la valoarea de 175 
milioane lei. cu o de
pășire de circa 43 mi
lioane iei față de an
gajamentul asumat. 
Dintre obiectivele a- 
supra cărora s-au con
centrat cu ‘ deosebire 
acțiunile de muncă 
patriotică, notăm : 
construcții de străzi și 
trotuare, pe o supra
față de 268 000 metri 
pătrați, construcții și 
reparații de drumuri 
pe o lungime de peste 
1 700 km, extinderea 
spațiilor și zonelor 
verzi cu Încă 181 hec
tare, amenajarea a 212 
terenuri de joacă pen
tru copii, solarii, ștran
duri și baze sportive. 
(S. A).
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Critica și-ar fi atins mai bine scopul
dacă ar fi fost urmată și de autocritică

se poate face mai mult". După 
locul lui, a fost promovat un

al mem- 
oameni-

judetul Cluj este 
fizionomie com-

la Con-
C.C. al

desfășoară o intensă ac-

Comuna Iara din 
o localitate cu o 
plexă. care în ultimii ani a căpătat 
un tot mai accentuat caracter in- 
dustrial-agrar. în cuprinsul ei actio- 
nind o exploatare minieră, o alta de 
explorări geologice, o unitate de 
transporturi forestiere, una de cale 
ferată si transporturi auto, două 
cooperative agricole de producție si 
un întins sector necooperativizat de 
munte. Puterea industrială a comu
nei va creste în anii viitori prin in
trarea în exploatare a instalației de 
preparare a nisipurilor cuartoase. 
prin dublarea activității la exploata
rea minieră etc. Toate acestea vor 
crea circa 1 500 de locuri noi de 
muncă în activități industriale. Pen
tru muncitori s-au construit de pe a- 
cum peste 100 de apartamente, plus 
112 locuri în cămine pentru tineret. 
Comuna face. deci, pași repezi pe ca
lea urbanizării.

Plenara cu activul a comitetului co
munal de nartid — analizînd în spi
rit critic — si. din păcate. în mai 
mică măsură autocritic — felul cum 
se realizează aici obiectivele stabi
lite de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
sarcinile trasate de secretarul gene
ral al partidului in cadrul celor două 
recente Consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. — a apreciat că or
ganizațiile de nartid de ne raza co
munei acționează. în general, eficient 
pentru Înfăptuirea întocmai a preve
derilor planului economic în profil 
teritorial

tivitate politico-educativă de mobili
zare a cetățenilor la buna gosoodă-, 
rire si înfrumusețarea localității, de
pun strădanii pentru creșterea nive
lului politic si de conștiință 
brilor de partid, al tuturor 
lor muncii.

— în cuvîntarea rostită 
sfătuirea de lucru de la __  ...
P.C.R. din 23 septembrie, tovarășul

cadru ingineresc cu mai mult spirit 
de răspundere, cu mai multă iniția
tivă, situația a început să se redre
seze. Există posibilități ca. pînă la 
sfîrșitul anului, să fie recuperată 
restanța.

— Ne străduim să traducem în via
tă indicațiile secretarului general al 
partidului privind prezenta continuă 
a cadrelor de conducere la locul de

Plenara comitetului de partid cu activul 
din comuna Iara, județul Cluj

Nicolae Ceaușescu releva pericolul 
pe care-1 prezintă mulțumirea de 
sine, minimalizarea greșelilor și lip
surilor — 
tovarășul 
comitetului 
Asemenea 
și la unele cadre < 
din comuna noastră. Să ne re
ferim, bunăoară, la faptul că ex
ploatarea minieră a intimninat une
le greutăți în realizarea planului. îl 
Întrebam mereu pe inginerul Liviu 
Paveliu. șeful de atunci al exploa
tării si membru al comitetului co
munal de partid : de ce merg prost 
lucrurile acolo ? El răspundea că 
„asta este situația ; cu actualelefor- 
țe nu 
ce, in

spunea, printre altele, 
Petru Trifa, secretarul 

comunal de partid, 
atitudini se întîlnesc 

de conducere 
. Să ne

muncă. In miilocul celor ce lucrea
ză nemijlocit în producție — arăta 
in". Viorel Iga. noul șef al exploa
tării. Sintem profund constienti de 
faptul că acest lucru se impune mai 
ales in exploatările miniere, unde 
organizarea lucrului se schimbă me
reu. în funcție de stratul de mine
reu.

în plenară s-au adus critici comite
tului de partid și consiliului de con
ducere al cooperativei agricole de 
producție din -localitate, care nu au 
reușit să mobilizeze cooperatorii la 
înfăptuirea tuturor indicatorilor pro
ducției agricole vegetale si animale, 
în cuvîntul său. inginerul-sef al co
operativei, Mircea Iablonschi. n-a 
explicat însă cu claritate si preci
zie adevăratele cauze centru

Hot&rirea C.C. al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea activității de rezol
vare a sesizărilor, propunerilor si so
licitărilor oamenilor muncii, adopta
tă la 1 iulie 1976 — document ce 
exprimă grăitor grija si preocupa
rea permanentă a partidului nostru 
pentru întărirea legăturii cu masele, 
pentru dezvoltarea si aprofundarea 
continuă a democrației socialiste — 
creează un cadru mai larg, cores
punzător, participării întregului popor 
la conducerea vieții politice și eco- 
nomico-sociale, creșterii spiritului de 
inițiativă și responsabilitate ;fl oa
menilor muncii. Documentul amin
tit conține, totodată, prevederi prin 
care se instituie obligații si răspun
deri precise pentru organele de 
partid si de stat, pentru conducerile 
de întreprinderi si instituții cu pri
vire la soluționarea operativă, calita
tiv superioară. în conformitate cu 
legile tării, a propunerilor, sesizări
lor si cererilor cetățenilor.

Urmărind, recent, în județul Pra
hova, modul în care se acționează 
pentru îndeplinirea prevederilor ho- 
tărîrii, cum sînt soluționate proble
mele ridicate de cetățeni în scrisori, 
am putut constata că majoritatea or
ganelor și organizațiilor de partid se 
preocupă îndeaproape de buna orga
nizare și conducere a acestei activi
tăți. Pe baza propunerilor făcute în 
circumscripțiile electorale, în orașul 
Vălenii de Munte s-au executat lucrări 
de întreținere a străzilor 7 Noiembrie, 
Veniamin Costache. Dr. Davila etc., au 
fost amenajate spațiile verzi dintre 
blocuri, s-au reparat 2 grădinițe de 
copii, 3 unități spitalicești, s-au re
cuperat multe materiale din demola
rea clădirilor avariate de cutremur. 
Cu sprijinul comitetului județean de 
partid s-au putut rezolva o seamă 
de sesizări referitoare la îmbunătăți
rea stilului de muncă al unor comi
tete comunale de partid (Boldești — 
Grădiștea. Ariceștii-Rahtivani. Lipă- 
nești etc.), la necesitatea înlăturării 
unor neajunsuri din activitatea con
ducerii cooperativelor agricole de 
producție din comunele Mănești, 
Gura Vadului, Chiojdeanca, la buna

administrare a spațiului locativ, la 
încadrarea în cîmpul muncii a unor 
persoane etc. De un real folos, in 
această privință, s-au dovedit a fi 
comisiile speciale de oameni ai mun
cii. organizate în conformitate cu 
prevederile hotărîrii, pe lîngă comi
tetele și birourile organizațiilor de 
partid din întreprinderi și instituții. 
Acestea sînt investite să analizeze

repartizat unele cadre de 
întreprinderii pentru a

tor. s-au 
la pivelul 
ajuta la urgentarea pregătirii munci
torilor așchietori etc. Activitate 
bună, întemeiată pe contactul ne
mijlocit cu oamenii, desfășoară și

• comisiile de pe lîngă comitetele de 
partid de la întreprinderea de uti
laj chimic Ploiești și întreprinderea 
de reparații auto Cîmpina. unități

tulul 
lor 
venită, 
cu mai multă insistentă în 
rectia activizării cadrelor de condu
cere. a tuturor activiștilor cărora le 
incumbă răspunderi nemijlocite în 
acest domeniu de activitate, pentru 
solutionarea operativă si completă a 
problemelor ce le sint semnala-

nostru rezolvarea scrisori- 
se bucură de atentia cu- 

este necesar să acționăm 
multă insistentă în di-

Cum urmăriți, cum soluționați 
scrisorile oamenilor muncii?

însemnări din județul Prahova privind modul în care este folosit un important instrument al 
mecanismului democrației noastre socialiste, un permanent izvor de inițiative și sugestii 

pentru perfecționarea activității în toate sferele vieții sociale

periodic scrisorile, propunerile si su
gestiile care se fac. să urmărească, 
modul în care sint soluționate, să 
discute concret cu oamenii și să-i in
formeze asupra felului în care au 
fost rezolvate cererile, criticile și su
gestiile ce le-au făcut.

La întreprinderea , „1 Mai" din 
Ploiești, de pildă, comisia specială ce 
funcționează pe lingă comitetul de 
partid din secția utilaj complex, 
care activează pe baZa unui program 
bine stabilit, ce cuprinde obiective 
precise, a dobîndit o bună experien
ță. La intervenția acesteia s-au luat 
măsuri pentru înfăptuirea propunerii 
privind adaptarea unei prese mari 
spre a se putea efectua probele cîr- 
ligelor direct în sectorul montaj, s-a 
propus și este în curs de realizare 
amenajarea unei încăperi pentru de
pozitarea materialelor, a fost schim
bat șeful unei echipe de la montaj, 
care s-a dovedit a fi necorespunză-

unde, ca urmare a preocupărilor co
misiilor, au fost înființate cursuri de 
calificare pentru femei, s-au luat mă
suri pentru întărirea disciplinei mun
cii. au fost finalizate o seamă de pro
puneri

— Eficienta activității acestor co
misii speciale — ne-a spus tovarășul 
Dumitru fonaș. secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R. — de
pinde. in primul rînd. de compe
tenta si autoritatea membrilor lor. de 
sprijinul si îndrumarea pe care le 
au din partea organelor de partid ne 
lîngă care au fost constituite. Aseme
nea comisii trebuie să constituie nu
clee de informare permanentă a or
ganelor de partid, a conducerilor co
lective ale unităților, cu toate proble
mele pe care le constată, să desfă
șoare o activitate preventivă pentru 
dezvăluirea si înlăturarea cauzelor 
generatoare de neajunsuri. întrucît 
nu în toate unitățile din raza iude-

V

te. Dacă birourile și comitetele 
executive ale consiliilor populare, 
organele de partid locale, organele 
de conducere colectivă a unităților ar 
rezolva cu operativitate toate sesiză
rile ce le sînt adresate, trăgind con
cluziile necesare pentru activitatea 
de viitor, fără îndoială că s-ar reduce 
cu 40—50 la sută volumul de au
diente si cu 25 la sută numărul de 
scrisori ce sînt primite Ia nivel jude
țean. Un caz. Pentru aplicarea legii 
sistematizării, fiecare birou sau co
mitet executiv avea obligația să efec
tueze parcelarea vetrei con.ștruibile 
a localităților. Cum în unele locuri 
acest lucru s-a intîrziat neiustificat 
de mult, cetățenii au fost nevoiti să 
se adreseze organului iudetean. deși 
problema trebuia rezolvată, de la bun 
început; pe plan local.

Si din constatările noastre a reieșit 
că nu peste tot se fac simtite soli
citudinea. gțija atentă fată de rezol-

varea scrisorilor. Am întîlnit pe 
alocuri cazuri de superficialitate, de 
lipsă de preocupare din partea orga
nelor de partid si a conducerilor unor 
unităti pentru îmbunătățirea muncii 
cu scrisorile. De pildă, la Grupul în
treprinderilor de gospodărie comunală 
și locativă Prahova, la direcția agri
colă. la oficiul de cadastru si organi
zarea teritoriului scrisorile stau nere
zolvate cîte 3—4 luni. La Fabrica de 
bere Azuga nu există o evidență 
clară a scrisorilor, nu este stabilit un 
program de audiente, iar comisia spe
cială pentru urmărirea rezolvării scri
sorilor a fost formal constituită. In 
aceste condiții, nu e de mirare că 
unele situații simple, neclarificate la 
timp, se complică inutil ulterior, ge- 
nerînd sesizări peste sesizări, chel
tuieli si pierdere de vreme. Măriuta 
Paraschiv, muncitoare la întreprinde
rea de sticlărie Azuga. a sesizat la 
timpul potrivit conducerea unității 
că șeful schimbului in care lucra nu 
organiza bine munca, se comporta 
necorespunzător cu oamenii, tolera 
consumul de băuturi alcoolice în 
timpul serviciului. întrucît nici con- 

. ducerea unității, nici comitetul de 
partid din întreprindere n-au proce
dat principial la analizarea cu obiec
tivitate a cazului în colectivul de 
muncă, s-a ajuns ca petiționara să 
fie etichetată „reclamagiu", 
lipsurile să dăinuie. Abia 
ventia comitetului iudetean 
lucrurile au fost puse la 
urma unor noi sesizări.

Soluționarea la timp, cu
litate si competentă, a tuturor scriso
rilor reprezintă pentru fiecare lucră
tor din aparatul de partid si de stat 
o obligație de mare răspundere. In 
vederea respectării neabătute a aces
teia se impune întărirea controlului 
de partid asupra desfășurării activi
tății de soluționare a scrisorilor, asu
pra modului în care se aplică și se 
respectă prevederile hotărîrii de 
partid privind rezolvarea scrisorilor 
oamenilor muncii.

iar 
la inter- 
de partid 
punct, in

urinei oia-

Gheorghe PARVAN

producțiile de cereale si din zooteh
nie sînit încă sub posibilități, punînd 
vina ne factori „din afară". în fond, 
este vorba de o manifestare vădită 
de automulțumire, 
rutină — stare de 
cut. bunăoară) ca 
toamnă să înceapă 
tirziu fată de epoca optimă.

Pe bună dreptate, in adunare au 
fost criticate de către mai multi 
participant! la discuții unele neajun
suri din activitatea rețelei comer
ciale din comună, mai ales în ce 
privește buna funcționare a maga
zinelor din exploatările miniere si 
cele sătești. în loc să recunoască des
chis lipsurile si să arate adunării mă
surile ne care intenționează să le ia 
centru îmbunătățirea activității in 
acest domeniu, tovarășul Teodor Cri- 
san. președintele cooperativei de 
consum, a lăsat să se înțeleagă că 
„alții sînt de vină". Dar oare pen
tru nerealizarea planului de achiziții 
si contractări, care condiționează vo
lumul desfacerilor, tot alții sînt vi- 
novati 1 — s-au întrebat vorbitorii.

Spiritul de automulțumire. crescut 
ca o buruiană pe solul comodității, 
a dus și la absența aproape totală 
a comunei din fazele superioare ale 
primei ediții a Festivalului „Cîntarea 
României". Fostul director coordona
tor al școlilor din comună, ca. de 
altminteri, si alte cadre didactice, isi 
predau orele la clasă si plecau apoi 
ln mare grabă la autobuz, negliiînd 
aproape total o sarcină atît de im
portantă In ansamblul muncii po
litico-educative, 
a fost analizată de curind de că
tre organizația noastră de partid 
— spunea tovarășul Gheorghe Iri- 
mie, directorul căminului cultu
ral. Avem acum un director coor
donator activ, iar în rindul cadrelor 
didactice a fost întronat un spirit 
riguros de disciplină, fiecare avînd 
sarcini concrete în munca cultural- 
educativă de masă. Am si început să 
organizăm cîteva formații artistice, 
care vor valorifica bogăția de folclor 
si datini de pe aceste meleaguri".

„Este timpul să spunem lucrurilor 
ne nume, să arătăm realitatea asa 
cum este ea" — spunea, la începutul 
plenarei cu activul, secretarul comi
tetului comunal de partid, tovarășul 
Petru Trifa. Dar. la drept vorbind, 
el insusi n-a spus lucrurilor ne nume 
atunci cînd a fost vorba de activita
tea sa. de munca biroului comitetului 
comunal. în care s-au făcut remar
cate destule carențe : a fost aspru 
criticat, bunăoară, stilul muncii ..de 
unul singur", birocratic, ce a Prici
nuit numeroase neaiunsuri. De alt
fel, mai mulți vorbitori au și reco
mandat biroului comitetului comunal, 
secretarului acestuia 
contact cu terenul, cu 
nartid. să promoveze 
activitatea colectivă.
roul să tragă mai exigent la răspun
dere ne cei ce nu-si îndeplinesc sar
cinile încredințate.

în încheierea plenarei au fost de
semnați delegații la conferința ex
traordinară a Comitetului județean 
de nartid Cluj. Aceștia sînt Vasile 
Matei, unul dintre cei mai destoinici 
mineri de la exploatarea din locali
tate ; Samson Crișan. rezivor tehnic 
la unitatea de transporturi forestie
re. comunist care dovedește pasiune 
si inițiativă în tot ceea ce întreprin
de 1 Ileana Zaprea. din satul de 
munte Ocolisel. o entuziastă activistă 
pe tărîm obștesc ; Antonie Bica, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Cocova-Ierii. care se distinge prin 
spirit organizatoric, și Petru Radu Ro
meo. medic veterinar.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

de comoditate și 
spirit care a fă- 
însămintările de 
cu zece zile mai

„Această situație

/

să la mai des 
organizațiile de 
mai consecvent 
urmind ca bi-
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La productivitatea muncii - 
un spor suplimentar de 6 la sută

/M PATRU ANI
DE PATRU ORI

Y)ac& pentru cititorul obișnuit 
cifra de 8 367 lei este o cifră ca ori
care alta', pentru colectivul Combi
natului chimic din Făgăraș are o 
semnificație cu totul aparte. Și nu 
întimplător. Ea reprezintă în fapt 
nivelul productivității muncii reali
zate peste prevederile planului, pe 
un lucrător. în trei trimestre ale anu
lui. S-ar putea ca unora să li se 
pară un rezultat obișnuit cu care 
se pot mîndri și alte colective 
de muncă. Evident, la prima vedere, 
lucrurile așa stau. Numai că dacă 
ținem seama de faptul că in cele 
nouă luni colectivul combinatului a 
realizat o creștere a productivității 
muncii cu 11 la sută mai mare fată 
de anul precedent, comparativ cu 5 
Ia sută cit era prevăzut inițial, și 
comparativ cu un spor de 5 000 lei 
pe un lucrător cu cît se angajase la în
ceputul anului, lucrurile se schimbă.

Cifra de 8 367 lei reflectă, în esen
ță, hotărîrea chimiștilor făgărășeni 
de a aplica neabătut în viață indica
țiile secretarului general al partidu
lui, care nu o dată a subliniat im
portanța creșterii mai accelerate a 
productivității muncii pentru spori
rea mai rapidă a venitului național 
și, implicit, pentru ridicarea bună
stării poporului.

Cum si pe ce căi a acționat co
lectivul combinatului din Făgăraș 
pentru a obține asemenea rezultate 
în domeniul creșterii productivității 
muncii 7

— Să știți, am reținut de la loan 
Pirvulescu, inginerul-șef al combina
tului, că nu am descoperit cine știe 
ce căi secrete, nu 1 Am acționat sim
plu, dar energic, stăruitor, în lumina 
sarcinilor formulate de conducerea 
partidului, adică am folosit mijloa
cele recomandate de secretarul ge
neral al partidului cu diferite prile
juri, acordînd prioritate organizării 
științifice a producției si a muncii, 
promovării consecvente a progresului 
tehnic, ridicării nivelului pregătirii 
tehnico-profesionale a lucrătorilor. 
Nu exagerez afirmînd că peste 80 la 
sută din volumul creșterii producti
vității muncii s-a realizat pe seama 
acestor măsuri.

Sistematic s-a acordat o deosebită 
atenție pregătirii temeinice a reali
zării planului, la fiecare indicator in 
parte, in fiecare decadă, lună si tri
mestru. Studiile si analizele inițiate 
de colective formate din cadre teh- 
nico-inginerești și fruntași în pro
ducție cu experiență — acțiune coor
donată direct de organizațiile de 
partid — s-au concretizat prin pro
grame de măsuri pe fiecare secție 
si combinat, programe care au fost 
ulterior completate si lărgite, „in 
ultima" lor formă, programul pe 
combinat conținind 40 de măsuri : 
dar nici această „ultimă formă" nu 
a fost considerată ca definitivă, de
oarece acțiunea de identificare a noi 
rezerve nu a fost socotită închisă 
si aceasta a continuat si continuă și 
în prezent, cu același interes. Des
pre unele din acțiunile și măsurile 
mai importante care au avut o in
fluentă hotăritoare asupra creșterii 
productivității muncii am aflat di
rect de la sursă. Primul popas : 
SECȚIA A 6-A. Din discuția avută 
cu ing, loan Țurea. unul din cei mai 
competenți conducători tehnici ai 
producției din combinat, șeful sec
ției, am desprins că s-a acționat mai 
ales în două direcții : îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație si apli
carea acordului global. Pe aceste 
două căi s-a reușit ca în secție pro
ductivitatea muncii să atingă în nouă 
luni din acest an o cifră record, 
fiind depășită cu peste 50 000 lei pe 
lucrător.

Dintre măsurile care au influențat 
mai mult obținerea acestor rezultate

ne vom opri la cîteva, Pînă în acest 
an, procesul de obținere a rășinilor 
sintetice dura în medie 12—16 ore. 
Colectivul secției, în frunte cu șeful 
ei, a ajuns la concluzia că el poate 
fi scurtat. Cum ? Prin raționalizarea 
fluxului tehnologic. Acțiunea studia
tă si pregătită temeinic a confirmat 
estimările făcute. Astăzi, ciclul de 
obținere a rășinilor durează în me
die 6—8 ore. Pe această cale, pro
ductivitatea muncii s-a dublat. In 
plus, s-a asigurat o îmbunătățire sub
stanțială a calității produselor, aces
tea figurînd acum pe lista mărfuri
lor destinate exportului. Tot prin 
perfecționarea tehnologiei s-a reușit 
să fie eliminat un agent coroziv, ac-

clave. Numai în acest mod produc
tivitatea muncii a crescut cu 30 ia 
sută, iar rășina rezultată din depu
nere poate fi refolosită.

Colectivul SECȚIEI NR. 1 a valo
rificat si el. într-un mod mai efi
cient. rezervele de creștere a pro
ductivității muncii, reușind să obțină 
o depășire a sarcinii planificate cu 
aproape 20 000 lei pe lucrător. Iată 
ce ne-am notat de la operatorul 
Constantin Lamatic, secretarul orga
nizației de partid pe secție, în le
gătură cu acțiunea inițiată în acest 
scop. In condițiile acestei secții, ac
centul principal a fost pus pe folo
sirea tuturor capacităților de pro
ducție si pe raționalizarea fluxului

Un rezultat notabil al colectivului 
Combinatului chimic din Făgăraș
țiune care a dus la înlăturarea feno
menului de coroziune, cu efecte po
zitive asupra prelungirii „vieții" in
stalației și, implicit, asupra realizării 
unei producții și productivități supe
rioare, cu cheltuieli materiale mai 
reduse.

Deosebit de eficientă s-a dovedit 
si o altă perfecționare tehnologică. 
Este vorba de soluția care a permis 
înlăturarea depunerilor de rășini so
lidificate pe pereții autoclavelor, 
ceea ce ducea la prelungirea timpi
lor de reacție.

— Pînă de7 curînd — ne spune șe
ful secției nr. 6 — eliminarea depu
nerilor se efectua manual, în con
diții deosebit de grele, cu o eficientă 
scăzută. Timp de 24 de ore. un om 
trebuia să lucreze cu dalta și cio
canul pentru a înlătura această de
punere numai la o autoclavă. Condi
țiile de muncă erau grele, iar depu
nerea nu putea fi eliminată în tota
litate. După numeroase cercetări și 
experimentări, am reușit să obținem 
un solvent cu ajutorul căruia. în- 
tr-un timp foarte scurt, înlăturăm 
stratul de depunere.

Pe lîngă aspectul calitativ al evi
tării condițiilor grele în care lucra 
omul înainte, noua soluție dă posi
bilitatea uniformizării (optimizării) 
fazelor de reacție, îmbunătățirii con
ducerii si stăpînirii tehnologiilor de 
fabricație. Totodată, un operator 
poate supraveghea mai multe auto-

de fabricație. Atenția s-a tndrep- 
tat spre adaptarea instalației de 
nitrocalcar, care nu funcționa din 
lipsa materiei prime, pentru fa
bricarea unui nou sortiment de 
îngrășămînt pe bază de fos
for, destinat fertilizării solurilor 
acide. Nu numai că s-a redat cir
cuitului productiv o instalație, dar 
s-a reușit să se valorifice cu succes 
un subprodus, acidul sulfuric rezi
dual, rezultat din procesul de fabri
cație si care se pierdea înainte. Cea 
de-a doua direcție de acțiune in 
această secție si-a găsit concretiza
rea în raționalizarea fluxului tehno
logic la instalația de azotat și azotit 
de sodiu, măsură soldată cu reali
zarea unei producții suplimentare de 
20 la sută.

La fel de concludente pentru spi
ritul creator în care se lucrează la 
combinatul din Făgăraș sint și re
zultatele obținute de SECȚIA 18, 
despre care ne-a vorbit ing. Aurel 
Ciupe, șeful de secție pe schimb. 
S-a intervenit asupra factorilor cei 
mai dinamici din secție, care pot in
fluența în mod pozitiv productivita
tea muncii. Este vorba de automati
zarea unor operații la instalația de 
anilină, de mecanizarea lucrărilor de 
încărcare, cintărire si transport a 
produselor și de reducerea perioa
dei de revizuire a instalației. Numai 
pe această ultimă cale s-a obținut o 
producție suplimentară de circa 500

tone produse chimice. De subliniat 
că si aici, ca si în secțiile 1 și 6, 
unul din ce] mai dinamici si mobi
lizatori factori de creștere a pro
ductivității l-a constituit aplicarea 
sistemului de organizare și remune
rare a muncii in acord global. Vom 
aminti în acest sens faptul că mai 
bine de 60 la sută din sporul pro
ducției înregistrat în 9 luni s-a rea
lizat pe această cale. In prezent, 30 
de instalații sînt supravegheate și 
conduse prin aplicarea acordului 
global.

bar utilizarea acordului global a 
oferit si oferă avantaje substanțiale. 
Mai intîi, aceasta a dus la respec
tarea numărului planificat de mun
citori în schemele om-utilaj, la res- 
trîngerea timpilor neproductivi, la 
întărirea disciplinei tehnologice. In 
cazul conducătorilor de formații de 
lucru, acordul global a permis întă
rirea asistentei tehnice, creșterea ca
pacității organizatorice si participa
rea acestora mai deplină la activi
tatea productivă. In privința forma
țiilor de lucru, acestea s-au sudat, 
iar spiritul de întrajutorare s-a dez
voltat, manifestîndu-se o atitudine 
mai fermă fată de abaterile de la 
disciplină. In ultima vreme, acest 
sistem de lucru a fost extins si la 
activitatea de reparații.

In domeniul creșterii productivi
tății muncii in combinat există încă 
rezerve importante care așteaptă să 
fie puse in valoare, cum ar ti redu
cerea opririlor neplanificate ale unor 
utilaje si instalații,, printr-o mai 
bună supraveghere si întreținere, 
respectarea disciplinei tehnologice și, 
mai ales, folosirea integrală a timpu
lui de lucru, continuarea acțiunii de 
modernizare si raționalizare a pro
ceselor de fabricație ș.a. Măsuri in 
acest scop, ne-a relatat ing. Iosif 
Vlad, șeful serviciului producție, au 
fost luate nu numai în perioada de 
pregătire a producției anului ce 
vine sau cu prilejul fundamentării 
sarcinii primite, ci în tot cursul anu
lui si ele vor continua să fie apli
cate pînă' la sfîrșitul trimestrului IV. 
Așa cum a ținut să precizeze ing. 
Toader Șuteu, directorul combinatu
lui, nu poale exista nici o îndoială 
că programul de creștere suplimen
tară a productivității muncii pe a- 
cest an, ca și din anul 1978 — și care 
va fi completat cu noi măsuri — va 
asigura îndeplinirea angajamentului 
asumat de colectivul combinatului, 
de a dubla pînă în 1980 productivita
tea muncii.

Nicolae MOCANII
corespondentul „Scînteii"

In urmă cu cinci ani. 
complexul pentru creșterea 
și îngrășarea porcilor de la 
Independența, județul Galați, 
livra primele animale. De a- 
tunci și pînă acum s-au 
schimbat atît de multe aici, 
îneît, așa după cum ne spu
nea ing. Teodor Stângă, di
rectorul unității, la fel au ră
mas numai amplasamentul 
și dimensiunile construcții
lor. In rest, totul s-a per
fecționat, de la tehnologia 
de furajare și creștere a a- 
nimalelor. sistemul de în
călzire a halelor, pînă la 
experiența oamenilor. Sem
nificativ este faptul că pa
rametrii proiectați au fost 
atinși cu doi ani mai de
vreme față de preve
deri. în ceea ce priveș
te eficiența activității, ea 
se exprimă sintetic prin 
creșterea continuă a bene
ficiilor — de la 2,7 milioane 
lei în primul an de pro
ducție la 7,3 milioane lei 
în 1976 și 5,6 milioane lei 
in 9 luni din acest an. 
Prin indicatorii economici 
realizați, unitatea se situ
ează pe unul din primele 
locuri din țară. Iată avan
tajele zootehniei moderne. 
Ne propunem, în rîndurile 
care urmează, să eviden
țiem factorii care au con
tribuit la obținerea unor a- 
semenea rezultate de pres
tigiu.

Atunci cînd cooperativele 
agricole din Braniștea, In
dependența, Piscu. Tudor 
Vladimirescu și-au unit 
forțele și cu ajutorul sta
tului au realizat această 
investiție, ele nu dispu
neau, firește, de mai multă 
experiență decît alte uni
tăți. De la bun început au 
avut însă un colectiv de 
specialiști și muncitori pa
sionați pentru munca lor, 
hotărîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a-și 
perfecționa propria activi
tate. Dovadă că nucleul de 
ingineri, tehnicieni și șefi 
de sectoare a rămas ne
schimbat de la început.

Creșterea porcilor s-ar 
putea crede că este o acti
vitate destul de simplă. 
Complexul de tip indus
trial impune însă o disci

plină tehnologică riguroasă. 
Una dintre primele verigi 
ale fluxului tehnologic o 
reprezintă asigurarea efec
tivului de animale In a- 
ceastă privință, complexul 
de la Independența are în 
prezent un efectiv mai 
mare cu 9 000 capete decît 
se prevedea în proiect. 
Sporul de efective se ex
plică prin măsurile luate 
pentru buna organizare a 
reproducției. Rezultatele 
obținute sînt rodul unor 
căutări și experimentări

fectivele au putut fi mări
te cu 10 la sută.

Atenția principală a spe
cialiștilor și muncitorilor a 
fost îndreptată către obți
nerea unui spor cît mal 
mare de creștere în greu
tate a animalelor. In acest 
sens, este de notat că, nu
mai în 9 luni din acest an, 
sporul zilnic de creștere la 
tineretul porcin a fost, 
în medie, de 315 grame, 
iar la porcii grași — de 490 
grame, ceea ce reprezintă 
cu 15 grame și, respectiv,

Cu atit a crescut 
producția la complexul 
zootehnic din comuna 

Independența-Galați
proprii ale colectivului de 
aici. Atît directorul unită
ții, cît și tovarășii Florin 
Gheață, inginer-șef. și Ghi- 
ță Streașină, șef de sector, 
ne-au vorbit despre apli
carea montei trirepetate. a 
încrucișării trirasiale alter
native și a altor metode. So
luțiile adoptate au permis 
ca. în .9 luni din acest an, 
să se obțină peste 53 200 
purcei.

Creșterea și îngrășarea 
unui număr mai mare de 
porci decît prevedea pro
iectul au devenit posibile și 
prin măsurile luate pentru 
modernizarea procesului de 
producție. Astfel, în halele 
pentru tineret, înlocuirea 
creșterii pe pardoseală cu 
creșterea în baterii a făcut 
cu putință ca, pe aceleași 
spații construite, să se 
crească. In medie, cu 20 la 
sută mai multe animale. 
La porcii grași, prin ame
najarea unor baterii pe a- 
numite porțiuni nefolosite 
pînă atunci ale halelor, e-

10 grame mai mult decît 
indicele planificat. Din a- 
ceastă luptă cu gramele, 
care poate părea fără prea 
mare importanță, a rezul
tat un spor de producție 
total de peste 120 tone car
ne. Și tot aceasta a permis 
ca perioada prevăzută pen
tru ca un animal să ajungă 
la greutatea de 100 kg să 
fie micșorată cu 18 zile. 
Sînt de notat și aici cîteva 
preocupări deosebite. Este 
vorba, între altele, de asi
gurarea unei furajări ra
ționale, cu cheltuieli cit 
mai reduse. „Pentru a îm
bogăți conținutul de pro
teine din rațiile furajere, 
am căutat să folosim de- 
șeurile de la întreprinderea 
piscicolă, întreprinderea de 
industrializare a cărnii, in
dustria laptelui și din alte 
surse — ne spunea ing. 
Teodor Stângă. Totodată, 
după mai mulți ani de în
cercări, am adoptat un nou 
tip de baterii pentru creș
terea porcilor, care cores
punde cel mai bine nevoi

lor fiziologice ale animale
lor".

Desigur, s-ar putea adu
ce în discuție numeroase 
alte elemente de ordin teh
nic privind acțiunile între
prinse pentru reducerea 
mortalităților, organizarea 
muncii pe sectoare în loc 
de ferme, mecanizarea și 
optimizarea transportului 
de furaje, aplicarea acor
dului global și altele. Toate 
acestea au fost posibile 
prin creșterea gradului de 
calificare a muncitorilor. 
Astfel. în colaborare cu Li
ceul agroindustrial din Te
cuci. au fost organizate 
cursuri de calificare de 6 
luni pentru îngrijitorii de 
animale. Ridicarea califi
cării oamenilor, creșterea 
gradului de mecanizare a 
diferitelor operațiuni au 
dus la sporirea produc
tivității muncii. Astfel, în 
ultimii patru ani, în timp 
ce livrările de .carne au 
crescut de 4 ori, personalul 
muncitor s-a redus de la 
600 la 226 oameni, iar re
tribuția medie pe muncitor 
este mai mare cu 1 000 lei. 
Concomitent, personalul 
T.E.S.A. s-a redus de la 28 la 
16. Toate acestea au avut 
ca rezultat final reducerea 
costurilor de producție cu 
725 lei pe tonă spor de 
greutate la tineret și 887 lei 
pe tonă la porcii grași. 
Anul acesta, comparativ cu 
1973, productivitatea mun
cii a crescut cu peste 
100 000 lei pe muncitor.

Fără îndoială, autorii a- 
cestor frumoase rezultate 
de producție sînt oamenii. 
Numim numai pe cîțiva 
dintre ei : Caliopia Pleșa, 
Anton Pavel, Gheorghe 
Cimpoieșu, Titi Stoica, Tu- 
dorel Stan, Ion Tănase, 
precum și ing. Remus Ber- 
dilă, medicul veterinar Va
lentin Bălan ș.a. Sînt doar 
cîțiva dintre oamenii a- 
cestui colectiv destoinic, 
ambițios, care prin activi
tatea ce o desfășoară pre
zintă garanția obținerii în 
viitor a unor rezultate și 
mai mari.

Ion TEODOR . 
Dan PLAEȘU

La cooperativa agrlcolâ Borcea recoltatul porumbului este acum o chestiune de cîteva zile (prima fotografie). Prin cele 87 puncte de preluare mecanizatâ a 
nr. 2 înfâțișeazâ unul din punctele de preluare mecanizatâ a porumbului de la baza de recepție, unde transportâ unitâțile agricole din Borcea, Grâdiștea. I 1 kv, ni i i m 11 ( . n r t î oz-x rv-» rv rlno, i I 1 4 r* 4 zx zx m 1 rs r a rvx iilf rxirxA ozx oî nnim im C■ , : — „X —- -_- —

porumbului, bazele de recepție pot primi zilnic peste 1 200 tone. Fotografia 
. _ ,__  Fetești, Fâcâieni ș.a. La ferma nr 6, aparținind I.A.S. Ciulnița, cocenii sint pur

și simplu pulverizați pe cimp. deși unitatea mal are mult pinâ sâ-și asigure baza fura|erâ necesarâ (fotografia nr. 3) Foto : Pop Ioslf

Din agenda „Tehnoexpo", TIBCO 

și Salonului intemuțional ul chimiei
Conducerea colectivă

Înalta competitivitate a 
UTILAJELOR I)E CONSTRUCȚII 
ROMANEȘTI. O bogată ofertă centru 
export prezintă întreprinderea „Me- 
canoexportimport". care expune pe 
platforma exterioară „E“ a comple
xului expozitional o gamă variată de 
utilaje pentru construcții. Sînt utilaie 
ale căror performante tehnice si eco
nomice au fost verificate pe șantierele 
din România si din alte țâri, unde 
si-au cistigat un prestigiu iustificat : 
betoniere hidraulice de diferite capa
cități. rulouri compactoare. excava
toare hidraulice pe pneuri și șenile, 
autogredere, centrale de produs be
toane, încărcătoare frontale. Printre 
mașinile și utilajele de concepție mo
dernă, multifuncționale se numără și 
excavatoarele PROMEX, fabricate la 
întreprinderea de utilai greu din' 
Brăila, premiate la expozițiile tehnice 
de la Kolin (Cehoslovacia) și Izmir 
(Turcia). Comanda hidraulică a aces
tor utilaje, ca si compactarea cu aju
torul mecanismelor vibratoare acțio
nate hidraulic sînt soluții noi, origi
nale. care conferă produselor carac
teristici funcționale deosebite. Acest 
fapt a condus la o creștere constantă 
a exportului românesc de utilaje pen
tru construcții.

ROMANIA LA SALONUL IN
TERNAȚIONAL AL CHIMIEI. In
dustria românească de medicamen
te este reprezentată la Talonul in
ternațional de chimie de între
prinderea de comerț exterior „Chim- 
importexport", care comercializează 
asemenea produse pe piața exter
nă. Sînt expuse cele mai repre
zentative medicamente, printre care 
se disting produsele originale Gero- 
vital H3, utilizat în terapia îmbătrî- 
nirii și a bolilor cronice degenera
tive, Boicil forte, antalgic și antireu- 
matic de mare eficacitate bazat pe 
extract de plante. Covalitin. apreciat 
pentru rezultatele obținute In profi
laxia și tratamentul litiazelor rena
le. care a fcst medaliat ou aur la e- 
ditia din acest an a Tîrgului inter
național de Ia Zagreb. Distoncoalm, 
folosit pentru distonii neurovegeta- 
tive cu manifestări digestive și car
diovasculare, Strevital. antitubercu- 
los superior streptgmicinei. si altele. 
Standurile cunoscutei întreprinderi 
românești cuprind, de asemenea, o 
serie de medicamente valoroase rea
lizate In cooperare cu firme de re
nume mondial, unele produse medi
camentoase obținute prin sinteză sau 
biosinteză.

Opinii ale unor participant 
de peste hotare

RAICKOVIC RAJKO, directorul pa
vilionului R.S.F. Iugoslavia: In ulti
mii ani. volumul schimburilor reci
proce între România și Iugoslavia a 
crescut simțitor, tendință care va con
tinua si în viitor. In actualul cincinal, 
de pildă,, acestea vor spori de peste 
două ori față de perioada 1971-1975. La 
temelia acestor fructuoase relații e- 
conomice, care se adîncesc și se di
versifică continuu, stau prietenia 
trainică dintre popoarele noastre, în- 

■ tilnirile și convorbirile dintre-tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, acordurile încheiate între Româ
nia și Iugoslavia. Cit privește pre
zența noastră la cele trei manifestări 
expoziționale, deși acestea nu s-au 
încheiat, ne putem declara de pe 
acum satisfăcuți de rezultatele înre
gistrate. !

HARRI BRUHL, directorul pavi
lionului R. D. Germane: Mașinile 
agricole, utilajele pentru construcția 
de șosele, echipamentvfl rutier, ma
șinile pentru industria poligrafică,' 
instrumentele muzicale electronice 
și gama largă de bunuri de consum 
pe care le prezentăm cu ocazia celor 
trei expoziții se bucură, în aceste 
zile, de interesul specialiștilor, cît și 
al publicului larg. înțelegerile dintre 
țării® noastre stabilite la cel mai înalt 
nivel'contribuie decisiv la dezvoltarea 
dinamică a colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre R.D.G. și 
România. Iată de ce am folosit in
tens perioada celor 10 zile în care 
este deschis tîrgul pentru a perfecta 
noi contracte și înțelegeri în spiritul 
prieteniei și colaborării care caracte
rizează relațiile țărilor noastre.

KLAUS REIMER, de la Oficiul de 
informație pentru comerțul exterior 
al R.F. Germania : Dorința noastră 
de a lărgi schimburile reciproc a- 
vantajoase este exprimată și prin 
prezența cu aproape 100 de firme 
vest-germane la actualele manifestări 
expoziționale. De altfel, R.F.G. este 
unul din expozanții tradiționali la 
București. Vizitînd standurile în
treprinderilor românești am întîlmt 
nenumărate exponate care pot să 
facă obiectul unor contracte econo
mice, căci trebuie știut că firmele 
noastre au venit nu numai să vîndă, 
dar să și cumpere de pe piața româ
nească, în acest cadru corespunzător 
tranzacțiilor comerciale, convorbirilor 
între specialiști.

Dan CONSTANTIN

BĂTĂLIA PENTRU STRlNSUL RECOLTEI 
A INTRAT ÎN FAZA FINALĂ

Ritmul zilnic de lucru trebuie să crească îndeosebi 
la transportul porumbului

în marea cîmpie a Bărăganului ia- 
lomițean, cei aproape 100 000 de coo
peratori, mecanizatori și lucrători 
din întreprinderile agricole de stat 
desfășoară bătălia pentru încheierea 
ultimei campanii agricole din acest 
an. Griul se insămințează pe ultimele 
suprafețe, iar dintre culturile de 
toamnă au mai rămas de recoltat 
30 000 ha porumb și 5 000 ha sfeclă.

In multe locuri, comandamentele 
comunale, conducerile unităților agri
cole au organizat folosirea la maxi
mum a capacității mijloacelor meca
nice și a forței de muncă, prin orga
nizarea lucrului in schimburi prelun
gite și chiar în două schimburi. La 
Balaciu și Andrășești, la Călărași 
Gheorghe Doja, la Borcea și Dor Mă
runt, zilele acestea au constituit o 
adevărată probă a capacității organi
zatorice, a muncii politice desfășu
rate de organizațiile de partid pen
tru executarea exemplară a volumu
lui mare de lucrări in această cam
panie agricolă. Pentru mulți din cei 
3 500 de lucrători de la I.A.S. Bala
ciu ziua de muncă începe înainte de 
răsăritul soarelui. Directorul între
prinderii, ing. Vadim Rusu, ne-a in
format că, de fapt, este ultima zi in 
care se lucrează după acest program. 
„Mîine, în unitatea noastră -» ne 
spunea directorul —' se va încheia 
recoltatul porumbului pe toate cele 
2 000 hectare". O realizare cu atît 
mai remarcabilă cu cît ea are la 
bază o experiență proprie in apli
carea acordului global, o experiență 
care după mai puțin de trei ani a ri
dicat această întreprindere in rindul 
unităților agricole fruntașe din jude
țul Ialomița. Aici s-a realizat acel 
flux de muncă prin care tot ceea ce 
se recolta in cursul unei zile se și 
transporta, iar a doua zi terenul era 
eliberat de coceni.

Buna organizare a muncii, răspun
derile concrete stabilite și urmărite 
îndeaproape de comandamentele co
munale pe fiecare formație de lu
cru, pe fiecare om au făcut ca în 
multe alte unități din județ recolta
tul culturilor de toamnă să se în
scrie în limitele stabilite în progra
mele de lucru. La cooperativa agri
colă din Andrășești, bunăoară, pentru 
echipele de cooperatori de la ferma 

vegetală condusă de ing. Liliana 
Rîncă, programul prevedea ca in fie
care zi să se recolteze 20 ha cu oo- 
rumb și 5 ha cu sfeclă. Și în toate 
cele 30 de zile de la declanșarea 
campaniei, programul de lucru s-a 
îndeplinit și chiar au fost recoltate în 
plus cantități însemnate de produse.

Nu insă în toate localitățile se ac
ționează cu fermitate pentru mobili
zarea tuturor forțelor la strînsul și 
transportul recoltei. Ținînd seama 
de toate acestea, cu atît mai 
ferm se cer combătute acele atitu-

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
dini nefirești ale unor comandamen
te locale și conduceri de unități 
agricole de a lăsa ca munca să 
se desfășoare de la sine, fără nici 
o îndrumare și control. Asemenea si
tuație s-a constatat la cooperativa 
agricolă „Octombrie roșu" din Fe
tești. Pe una din solele cu porumb 
ale fermei nr. 3 lucrau 7—8 familii 
la recoltat ; ni s-a spus că „lu
crează" aici de zile întregi fără nici 
o îndrumare si control. întrucît aici 
se acționează dezorganizat, partici
pau la muncă doar 20 la sută din 
cei care ar fi trebuit să fie prezenți. 
Nici la cooperativa agricolă din Gil- 
dău munca nu se desfășoară cum 
trebuie. Dacă am fi luat drept 
bune cele spuse de președintele 
cooperativei agricole, tovarășul Cos- 
tică Paraschiv, atunci despre mo
bilizarea la muncă, organizare, disci
plină și ordine in această unitate 
trebuia scris numai la superlativ. 
Realitatea este insă alta : lucră
rile sint mult rămase in urmă. A- 
ceastă unitate face parte din rin
dul celor 10 cooperative agricole 
din județ cu program de redresare 
economico-organizatorică. Ar fi tre
buit deci să întilnim aici măcar pe 
unul dinlre cei care răspund de 
această cooperativă din partea orga
nelor de partid. •

Dacă recoltarea porumbului In ju
dețul Ialomița a intrat în faza finală, 
livrările la bazele de recepție nu re

prezintă nici măcar o treime din sar
cinile ce revin in acest an cooperati
velor agricole. Desigur, există unele 
greutăți determinate mai ales de in
suficiența mijloacelor de transport 
Dar în timp ce unele cooperative 
agricole — Gheorghe Doja, Grindu, 
Scînteia, Borcea și altele — au în
cheiat sau sînt pe terminate cu livră
rile la fondul de stat, cele din Dichi- 
seni. Roseti. Grădiștea. Plevna. Ha- 
gieni nu au transportat la bazele de 
recepție decît cantități foarte mici de 
porumb. întrucit în multe locuri re
partizarea mijloacelor de transport 
nu este în concordanță cu destinația 
stabilită inițial, e greu să se facă o 
apreciere asupra modului în care sînt 
folosite acestea pe ansamblu) jude
țului.

Sint necesare acțiuni hotărîte din 
partea comandamentului județean, a 
comandamentelor comunale pentru 
intensificarea transportului produse
lor din cîmp la bazele de recepție 
pentru a se realiza integral sarcinile 
de livrare la fondul de stat.

Iosif POP 
Lucian CIUBOTARU

ÎN JUDEȚELE ARGEȘ,

S-a încheiat semănatul griului
In cooperativele a- 

gricole si întreprinde
rile agricole de stat 
din ludetul Argeș s-a 
Încheiat însămintarea 
griului si celorlalte 
culturi de toamnă oe 
circa 60 000 hectare. 
Lucrătorii ogoarelor 
dau bătălia, in conti
nuare. centru strînge- 
rea si depozitarea po
rumbului si fructelor 
Mecanizatorii execută 
intens ogoare de toam
nă oe suprafețe tot 
mai mari.

Si în unitățile agri
cole din ludetul Dîm

bovița s-a încheiat în
sămintarea griului oe 
întreaga suprafață pla
nificată de 46 000 hec
tare. Folosind cu ran
dament soorit forța 
de muncă si mijloace
le de transport s-a 
reușit, oină Ia aceas
tă dată, să se recolte
ze porumbul de oe mai 
mult de 85 Ia sută din 
suprafața cultivată. De 
asemenea. recoltatul 
sfeclei de zahăr s-a 
încheiat. Culesul bo
gatei recolte de fruc
te se desfășoară în

(Urmare din pag. I)
baza consultării oamenilor muncii 
sau a renrezentantilor lor. Consiliile 
oamenilor muncii — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — trebuie 
să determine ridicarea SDirituIui de 
răspundere al fiecărui muncitor, teh
nician. inginer pentru bunul mers 
al producției. îndeplinirea sarcinilor 
de plan, buna gospodărire a mijloa
celor incredintate. Practic, nu tre
buie să existe nici un aspect al acti
vității unităților inclusiv de ordin 
social, care să nu stea in atentia or
ganismelor de conducere colectivă, 
care să nu fie soluționate în comun 
de cei ce muncesc.

Realizarea efectivă a democrației 
muncitorești presupune nu numai 
posibilitatea participării oamenilor 
muncii la conducerea întreprinderii 
și la exercitarea controlului asupra 
întregii activități, ci si materializarea 
în practică a acestei posibilități. Dar 
aceasta este condiționată de nivelul 
de conștiință si competentă al oame
nilor muncii, de dezvoltarea conștiin
ței lor de proprietari si de producă
tori. Ca producători, otelarul. strun
garul. frezorul, tesătoarea s.a. îsi fac 
pe deplin datoria la locul de muncă, 
realizînd si chiar depășind sarcini
le de producție, dînd mărfuri de 
bună calitate. Totuși, oe alocuri. în 
unele întreprinderi se mai constată 
fenomene de risipă de fonduri, de 
timp sau de materiale : mașinile si 
utilajele nu sînt utilizate la nara-

DÎMBOVIȚA Șl VASLUI

ritm susținut, iar în 
fermele zootehnice au 
fost insilozate peste 
180 000 tone furaje.

Ieri. în unitățile a- 
gricole din iudetul 
Vaslui s-a încheiat se
mănatul oe intreaaa 
suDrafată planificată 
de 104 000 hectare, din 
care 72 000 ha cu grip 
numai în cooperative
le agricole. Prezenți în 
fiecare zi în mijlocul 
mecanizatorilor si ță
ranilor cooperatori, 
specialiștii au asigurat 
calitatea superioară a 
lucrărilor. 

metrii planificați, se depășesc consu
murile specifice s.a. Sint neaiunsuri 
evidente, fată de care nu întotdeauna 
atitudinea omului muncii este in
transigentă. Asa cum trebuie să fie 
aceea a unui adevărat proprietar, 
adică, a gospodarului propriei bogă
ții. Asemenea cazuri sînt forme de 
manifestare a unei neconcordante 
între poziția politică si juridică de 
proprietar si cea de producător a o- 
mului muncii. Conștiința dublei ca
lități a omului muncii trebuie să se 
afirme puternic, zi de zi. prin tot 
ceea ce face fiecare Ia locul său de 
muncă, prin rezultatele obținute. Din 
înțelegerea clară a acestei calități de 
proprietari colectivi ai avuției tării 
decurg obligația si răspunderea pen
tru absolut toti oamenii muncii de a 
nu tolera risipa, de a participa din 
plin. în spirit democratic, la efortul 
colectiv de dezvoltare a proprietății 
socialiste, de a o gospodări cu maxi
mă grijă. Numai atunci cînd activi
tății rodnice a fiecăruia de la locul 
de muncă i se adaugă interesul pen
tru tot ce se întîmnlă In jur. în uni
tatea în care lucrează, cu bunurile 
obștești, cu mijloacele material^ si 
financiare încredințate de societate 
sure administrare se poate socoti că 
fiecare îsi face cu răspundere dato
ria. îsi aduce din plin contribuția la 
dezvoltarea societății. Altfel spus, 
marea răspundere de a conduce, do 
a gospodări, de a dezvolta avuția 
națională se află in miinile tuturor : 
de fapt, aceasta este esența autoges- 
tiunii, autoeonducerii muncitorești.

In lumina înaltelor exigente oe 
care le incumbă răspunderea în ac
tul conducerii colective, a sarcinilor 
din ce în ce mai complexe ce stau 
în fata colectivelor trebuie inter
pretate măsurile prezentate de tova
rășul Nicolae Ceausescu in cuvîn- 
tarea rostită la ședința de constituire 
a Consiliului National al Oamenilor 
Muncii. Fie că este vorba de mări
rea numărului membrilor consiliilor 
de conducere. de desemnarea ca 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii a secretarului organizației de 
partid sau de desemnarea președin
telui sindicatului si a unui muncitor 
din producție în calitatea de vice
președinți ai consiliului. asemenea 
măsuri se înscriu ne linia perfecțio
nării continue a actului de condu
cere si întăririi răspunderii în gos
podărirea întreprinderilor, dezvoltă
rii autoeonducerii muncitorești, creș
terii rolului conducător al clasei 
muncitoare, al partidului în condu
cerea generală a societății.

Viorel SALAGEAN
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Al. GH. SAVU

„Sistemul partidelor politice 
din România (1919-1940)“

Cercetarea proble
melor complexe ale 
vieții politice roma
nești dut Derioada in
terbelică s-a tinalizat 
în ultima vreme prin 
elaborarea si Dublica- 
rea unor lucrări va
loroase. in rîndul că
rora se inscrie si lu
crarea monografică a 
lui Al. Gh. Savu. con
sacrată analizării sis
temului partidelor po
litice din România in
terbelică. apărută in 
Editura științifică și 
enciclopedică.

Intilnim in această 
carte o interesantă 
dezbatere asupra dina
micii sistemului de 
partide interbelic, asu
pra procesului de 
..disociere" a partide
lor politice. Al. Gh. 
Savu propune într-un 
capitol de sine stătă
tor — intitulat ..Repe
re pentru o clasifica
re a partidelor politi
ce" — argumente pen
tru categorisirea for
mațiunilor politice din 
acea etapă in partide 
si grupuri de presiune, 
forte democratice si 
forte dictatoriale.

Remarcăm, totodată. 
Ionica întregii analize 
întreprinse de autor, 
evidențierea mutații
lor spectaculoase pro
duse după primul 
război mondial în sis
temul democrației par
lamentare burgheze 
care a cedat, treptat, 
locul regimului autori
tar. dictatorial, exerci
tat de regele Carol al 
II-lea.

Un interes îndreptă
țit prezintă analizarea 
de către autor, in ci- 
teva capitole aparte, a 
problemelor legate de 
lovitura de stat din fe
bruarie 1938. prin care 
a fost instaurată dic
tatura regală. Lucrarea

cuprinde date revela
torii — multe inedite 
— privitoare la mo
mentul dizolvării par
tidelor politice de că
tre dictatura regelui 
Carol al II-lea : se fac 
aprecieri de substan
ță cu privire la ceea 
te au reprezentat in 
continuare in viata po
litică partidele ..dizol
vate". Bazindu-se ne 
o întinsă documentare, 
autorul se referă, de 
asemenea, la înființa
rea Frontului Renaș
terii Naționale, la doc
trina si programul său. 
infătisind convingător 
intr-un mod analitic 
nuanțat, ceea ce a re
prezentat de fapt a- 
cest organism ca in
strument de diversiu
ne politică.

Considerăm drepturi 
mare merit al lucrării 
faptul că relevă per
manent aspecte va
riate privind activita
tea desfășurată de 
Partidul Comunist Ro
mân in acei ani pen
tru făurirea Frontului 
Popular Antifascist, 
pentru coalizarea — în 
forme variate — a tu
turor forțelor antifas
ciste : volumul ilus
trează grăitor faptul 
că. în pofida ilegali
tății si valului de te
roare în care a fost 
nevoit să activeze, a 
obstacolelor pe care a 
trebuit să le depășeas
că. P.C.R. s-a afirmat, 
constant ca forța po
litică de avangardă in 
apărarea intereselor 
naționale fundamen
tale. a independentei 
si suveranității tării. 
Reiese limpede că 
dintre toate partidele 
si grupările politice. 
P.C.R. s-a dovedit în 
permanentă — prin 
clarviziune» si consec

venta sa principială — 
factorul principal, ini
țiatorul. organizatorul, 
conducătorul si dina
mizatorul luntel an
tifasciste.

Autorul reliefează, 
totodată, pregnant îm- 
preiurările care au fă
cut ca P.C.R. să devi
nă. in anii dictaturii 
antonesciene. centrul 
de raliere al tuturor 
forțelor democratice si 
patriotice antrenate în 
larga mișcare antifas
cistă.

Cartea relevă con
vingător că voința fer
mă de a realiza pro
funde prefaceri revo
luționare a determi
nat după război po
porul să-și încredin
țeze destinele acelui 
partid care își do
vedise în fapt, de-a 
lungul întregii sale e- 
xistente. atît atașa
mentul fată de cauza 
progresului general al 
României, cît si capa
citatea de a organiza 
si conduce masele largi 
populare sure o orîn- 
duire socială superioa
ră. Această trecere 
treptată la sistemul 
partidului unic (după 
unificarea P.C.R. cu 
P.S.D.) — subliniază
autorul — constituie 
expresia cea mai înal
tă a unității moral- 
nolitice si ideologice 
care caracterizează na
țiunea socialistă ro
mână.

Lectura cărții lui 
Al. Gh. Savu va stîrni 
incontestabil atît inte
resul specialiștilor, cît 
si al cititorilor dor
nici să aprofundeze 
cunoașterea istoriei 
României în perioada 
interbelică.

Conf. unlv. dr. 
Gh. I. ION1ȚA

istorică „FAMILIA" 
Corespondențe de la Plevna

în istoriografia noas
tră. problematica con
tribuției Transilvaniei 
la susținerea războiu
lui de independentă 
din anii 1877—1878 s-a 
impus, mai ales in ul
timele decenii, ca « 
temă predilectă, nu
meroase studii si lu
crări oglindind am
ploarea si semnifica
țiile participării, prin 
forme si modalități 
variate, a românilor 
de peste Carpati la 
lupta pentru dobîndi- 
rea neatîmării statale.

Lucrarea „Familia. 
Corespondente de la 
Plevna", apărută la e- 
ditura „Facla" — 
texte selectate, note si 
comentarii de Stelian 
Vasilescu. cuvînt îna
inte de Viorel Faur—, 
adună între copertile 
sale citeva sute dintre 
cele peste 1 550 de 
note, comentarii, arti-

cole, poezii si ilustra
ții pe care le-a publi
cat prestigioasa revis
tă „Familia" în anii 
1876—1878, privitoare 
la evenimentele din 
Balcani.

Autorul lucrării a 
ordonat iudicios bo
gatul material publi
cistic aflat la îndemî- 
na sa. în capitole co- 
respunzînd unor mo
mente si aspecte esen
țiale ale războiului, 
precum : „Proclama
rea independentei", 
„Cîștigarea indepen
dentei prin luptă, cau
ză a întregului popor 
român", „Sprijinul ro
mânilor din ținuturile 
stăpînite de hab- 
sburgi", „Plevna". 
„Rahova, Smîrdan, 
Vidin", „Lauri pentru 
învingători" etc. Sim
pla enumerare a aces
tor titluri vine să sub-

linieze interesul cu 
care revista a urmărit 
evenimentele politice, 
militare, diplomatice, 
reflex al interesului 
general manifestat de 
cititorii săi fată de 
acțiunea României.

Realizînd o „verita
bilă cronică de război", 
in care au căpătat 
contururi meritate vi
tejia si abnegația pro
bate de ostașii români 
pe cîmpurile de bătă
lie, sprijinul entuziast 
si unanim al maselor 
populare pentru susți
nerea frontului, efor
turile neobosite ale 
românilor ardeleni in 
ajutorul fraților lor de 
peste Carpati, revista 
a înfăptuit o operă de 
vibrant patriotism. în
tărind în inimi si in 
conștiințe încrederea 
în izbînda aspirațiilor 
românești de libertate 
si imitate națională.

Liviu MAIOR

„Transilvania și războiul 
pentru independență
în lucrarea „Tran

silvania si războiul 
pentru independentă 
(1877—1878)“ de Liviu 
Maior — tipărită la 
editura „Dacia" — pe 
lingă datele cunoscute 
deia de literatura de 
specialitate, sînt inte
grate circuitului știin
țific știri si informații 
noi — cu deosebire în 
anexa ce cuprinde 74 
de documente de epo
că — în măsură să 
surprindă mai exact 
starea de spirit a ro
mânilor transilvăneni 
în acei ani partici
parea voluntarilor 
transilvăneni la răz
boiul de independentă, 
contribuția materială 
impresionantă a arde
lenilor la susținerea

frontulul își aveau 
izvorul în convingerea 
generală că biruința 
românească in războ
iul neatîrnării consti
tuie un pas Înainte 
spre împlinirea secu
larului ideal de uni
tate națională. în sfîr- 
sit, un ultim capitol. în 
care se stăruie asupra 
unui aspect mai puțin 
cercetat de istoriogra
fia noastră, analizează 
înrîurirea puternică pe 
care izbînda României 
în lupta sa pentru 
neatirnare a exerci
tat-o asupra mișcării 
naționale românești 
din Transilvania ; sub 
incidența evenimente
lor de dincolo de Car
pati. aceasta a înregis-

(1877-1878)"
trat progrese însem
nate pe calea consoli
dării si unificării sale, 
a clarificărilor asupra 
tacticii si strategiei de 
urmat, fapt cu însem
nate consecințe asu
pra luptei ulterioare 
pentru desăvîrsirea u- 
nitătii naționale.

Pătrundem prin a- 
ceste două lucrări în 
lumea Transilvaniei de 
acum o sută de ani, 
într-o epocă ce a in
trat justificat în isto
rie ca o perioadă de 
puternică intensificare 
a legăturilor ce de 
veacuri uneau pe ro
mâni de o parte și de 
alta a Carpatilor.

Silviu ACHIM

EDITURA POLITICA
Barbu Zaharescu : Știința 

conomicâ marxistâ.
D. Berindei, Csucsu|a Ist

van : 1877. Războiul de 
Independența și Transil
vania (în limba maghiarâ).

Lucia Dumitrescu-’Codrea- 
nu: De la Sisif la Prome-’ 
teu.

Iile Pîrvu: Existența și rea
litate în știința și filozo
fie.

EDITURA 
„JUNIMEA"

Mlhal Ursachl: Marea înfăți
șare (versuri).

Caurea Daniela i Adalbert 
Ignotus (versuri).

Antoine de Saint Exupâry i 
Citadela.

Elena Puhai Umanismul ro
mânesc.

Constantin Dumltrlu șl I. FI. 
Dumitrescu : Acupunctura 
științifică moderna.

EDITURA 
„KRITER1ON”

EDITURA „DACIA"
Tltu Popescu: Specific na

țional în doctrinele este
tice românești.

Ion Mlnulescu: într-un ba
zar sentimental.

Willa Cather: Cuceritorii 
preriei.

Nlcolae Prellpceanu: Ieri, 
azi șl mal ales, mîlne.

EDITURA ACADEMIEI
* * ♦: Repartizarea teri

torială a industriei (coor
donator Vasile Rausser).

• * •: Mobilitatea forței 
de muncă. Eficiența for
melor de pregătire a mun
citorilor (sub redacția Iul 
Gh. Răboacâ și Stellana

Grlgore Geamănu: Dreptul 
Internațional penal șl in
fracțiunile Internaționale.

I. MĂRCULESCU și N. NICHITA

„Serviciile și modernizarea economiei românești"
în ultimele decenii, secto

rul terțiar s-a afirmat că o 
dimensiune de prim ordin 
a sistemelor economice mo
derne, iar unele elemente 
structurale ale sale, cum 
sînt cercetarea științifică și 
proiectarea, licențele, mar- 
ketting-ul, organizarea ști
ințifică și altele sînt cunos
cute. de regulă, sub denu
mirea de multiplicatori ai 
eficientei economice.

Lucrarea prof. N. Nichita 
și I. Mărculescu. apă
rută în Editura științifică 
și enciclopedică, marchează 
trecerea de la studierea 
fragmentară a fenomenului, 
la analiza de ansamblu a 
acestuia. îmbinînd cerceta
rea teoretică cu cerințele 
operaționale și metodolo
gice pe care le implică dez
voltarea planificată a sec
torului terțiar.

O deosebită atenție acor
dă autorii conținutului eco

nomic al serviciilor și, în 
primul rînd, raportului din
tre această activitate și 
crearea de valori necesare 
satisfacerii nevoilor socie
tății. Pornind de la legită
țile dezvoltării, autorii ar
gumentează prezenta servi
ciilor ca o coordonată esen
țială a modernizării struc
turii economiei noastre na
ționale și fundamentează a- 
portul acestora la crearea 
de valori materiale și ne
materiale, caracterul pre
dominant productiv al lor și 
contribuția tot mai eviden
tă la sporirea avuției națio
nale. în același timp se 
subliniază necesitatea ana
lizei diferențiate a servicii
lor care cuprind și presta
ții neproductive sau inutile, 
ceea ce implică măsuri de 
restrîngere in unele dome
nii. Un deosebit interes 
prezintă serviciile care se 
amplasează In extremitățile

procesului reproducției lăr
gite, cum sînt : cercetarea, 
proiectarea, aprovizionarea, 
transportul și telecomuni
cațiile. pregătirea cadrelor, 
comerțul și altele.

Un alt aspect care ocupă 
un loc central în lucrare îl 
constituie clasificarea ser
viciilor. Depășindu-se gru
pările scolastice sau pedant- 
didactice, se acordă atenție 
clasificării ca instrument al 
conducerii proceselor eco
nomice, care să țină seama 
atît de conținutul economic 
al formelor de prestare, cît 
și de caracteristicile co
mune ale acestora.

Desigur, în dezvoltarea 
planificată a serviciilor se 
impun șt metode specifice 
de lucru și clarificări pri
vind raporturile plan-piață 
în acest sector. Problemele 
fiind de regulă mai puțin 
studiate, au reținut atenția 
autorilor în mod deosebit 
efortul de a identifica in

dicatorii cantitativi ce ca
racterizează evoluția servi
ciilor, precum și metodele 
adecvate de prospectare a 
pieței serviciilor si de cu
antificare a creșterii pre
vizibile a lor. schițarea 
unui model al consumului 
de prestații.

Adresindu-se atît econo
miștilor. cit si publicului 
larg de cititori, lucrarea se 
impune atît prin bogăția de 
informare, cît si prin abor
darea științifică și accesi
bilă a unor probleme de 
specialitate. în același 
timp, ea poate constitui un 
punct de plecare pentru 
continuarea investigării, 
mai- ales în direcția propor
țiilor și corelațiilor dintre 
sectorul primar și de pre
lucrarea industrială, pe de 
o parte, și sectorul terțiar, 
pe de altă parte.
Prof. dr.
Constantin IONETE

ÎN LIMBA MAGHIARA
Mehes Gyorgy: Orsolya — 

roman. *
Gâlfalvl Gyărgy: Marad a 

lâz? 11 Interju (11 inter
viuri).

• * ♦ : 1877 Tollal, fegyver- 
rel (Scrieri despre războiul 
de Independență).

Horvâth Istvân i Az Ido vi- 
zesese. Versek (1974— 
1976) (Cascada vremii — 
versuri).

IN LIMBA GERMANA:
* * •: Das Wort Ist eine 

offene Hand (Cuvîntul este 
o 'mină deschisă — Anto
logie de poezie.

D. R. Popescu: Kdnigliche 
Jagd (Vînătoare regală — 
roman).

ȘTIINȚIFICĂ Viorel GLIGORE Constable
„Semiologie medicală"

Semiologia medicală 
(semeion “ semn, lo
gos =■ știintă. stu
diul). se ocupă cu ob
servația. studiul si in
terpretarea simotome- 
lor si a semnelor o- 
mului bolnav, cu me
todele de punere a a- 
cestora în evidentă. 
Din analiza valorii ' 
diagnostice a simoto- 
melor si semnelor cli
nice. precum si a da
telor de laborator, 
printr-un proces de 
sinteză, se elaborează 
diagnosticul, actul fun
damental în activitatea 
zilnică a medicului.

Apariția. în Editura 
didactică si pedagogi
că din București a 
cărții profesorului doc- 
tor-docent Vibrel Gli- 
gore intitulată „Se
miologie medicală" re
prezintă un eveniment 
editorial deosebit, cu 
numeroase si impor
tante implicații didac
tice si practice.

Permanentele con
tacte si colaborări ști
ințifice ale orofesoru-- 
lui Viorel Gligore. cu 
numeroase personali
tăți medicale, atît din 
tară cît si de peste 
hotare, i-au permis să 
realizeze o sinteză ar
monioasă între expe

riența proprie si date
le furnizate de alte 
scoli medicale contem
porane. In acest mod. 
cartea reușește să pună 
la dispoziția cititorilor, 
a studenților în me
dicină. cărora li se a- 
dresează. în primul 
rind. dar si medicilor 
aflati în primii ani de 
formare, o bogată ex
periență practică, la 
care se adaugă o se
rie de noțiuni noi de 
explorare, de interpre
tare științifică si de 
aplicare clinică, no
țiuni necesare investi
gării complexe si sis
tematice a omului bol
nav. Păstrând si. in a- 
celasi timp, reevaluînd 
datele clasice, care au 
rezistat verificărilor in 
timp, autorul tratatu
lui adaugă semiologiei 
clasice toate cunoștin
țele noi înregistrate în 
ultimii ani.

Un atribut Impor
tant al noului tratat de 
semiologie medicală a 
profesorului Viorel Gli
gore si a colaborato
rilor săi este acela de 
a evidenția cu deose
bită putere de convin
gere că. în pofida 
..tehnicizării medici
nii". examenul clinic

rămîne si mai depar
te partea esențială in 
elaborarea diagnosti
cului unei boli. De 
aici si modul de abor
dare originală a stu
diului semiologiei me
dicale. Astfel. în tot 
cuprinsul cărții si. cu 
deosebire. în partea 
generală, autorul in
sistă asupra relațiilor 
..medic-bolnav". care, 
după cum se știe, joa
că un rol- important 
de-a lungul întregului 
act medical.

Autorul atrage aten
ția asupra pericolului 
ne care-1 prezintă 
pentru medicină si o- 
mu’ suferind tendința 
actuală de a socoti că 
aparatele si tehnicile 
moderne vor putea . în
locui cu timpul exa
menul clinic si toate 
acele procese mintale 
complexe care conduc 
la precizarea diagnos
ticului.

Subliniem încă o dată 
că lucrarea analizată 
are o deosebită valoare 
științifică și practică.

Doctor docent 
George RUSSU 
Clinica a ll-a 
Medicală-lașl

Albumul dedicat lui 
John Constable, publi
cat la editura Me
ridiane — printr-o fe
ricită coincidentă la 
putină vreme înaintea 
deschiderii expoziției 
Constable la București 
— constituie o de
monstrație convingă
toare a unui princi
piu fundamental al is
toriei culturii : rapor
turile valorilor artistice 
aparținînd diverselor 
epoci se constituie nu 
neapărat la nivelul 
subiectului, al narațiu
nii (așa cum, la un 
moment dat, socotea o 
întreagă direcție con
servatoare a teoriei 
comparatiste), ci la a- 
cela al unei continui
tăți a ideilor, al viziu
nii filozofice care dă 
inteles si relief fante
lor existentei umane. 
Principalul merit al 
noii cărți a lui Vasile 
Nicolescu este acela 
că respinge ispita 
unor comparații spec
taculoase si caută să 
deslușească sensurile 
unei arte profund spe
cifice în înfățișările ei 
de o impresionantă 
consecventă a ideilor.

Pictura lui Consta
ble — cercetată în re
lație cu datele istoriei 
artei eneleze — se 
demonstrează a fi pur
tătoarea unor înțele

suri complexe. Auto
rul textului românesc 
polemizează implicit 
cu unii interpreti ai 
picturii lui Constable 
care credeau că pot 
afla aici o simbolisti
că ezoterică, o tendin
ță de a se abstrage 
concretului. înfățișă
rilor lui celor mai u- 
mile. Pornind de la 
mărturiile directe, de 
la scrisori ale artistu
lui si de la faptele pe 
care i le relevă o ana
liză atentă si sensibilă 
a peisajelor, a schi
telor. a studiilor de 
nori prin care John 
Constable si-a definit 
cu autoritate locul in 
cuprinsul artei mo
derne. Vasile Nicoles
cu împlinește o operă 
critică substanțială. 
Arta maestrului en
glez isi dezvăluie as
pirația de întoarcere 
„către sufletul curat 
al naturii" si se în
scrie în spiritul unor 
preocupări (existente 
si în poezia engleză a 
vremii, subliniază au
torul exegezei) de 
captare „orintr-un 
limbai mereu nou. cît 
mai mult adevăr des
pre natură".

Constable este — mai 
presus de orice — un 
pictor al peisajului 
englez si armoniile lui 
cromatice vor să sur
prindă o lume a rea

lului. necontenit înno
bilată de participarea, 
de un răscolitor li
rism. a artistului în
suși.

Scris cu elegantă, cu 
un elan poetic (care, 
însă. nu umbrește 
nici o clipă strictețea 
logică a interpretării) 
textul lui Vasile Nico
lescu reprezintă un 
punct de vedere per
sonal. argumentat cu 
multă cumpănire. Au
torul a știut să aleagă, 
dintr-o amplă cu
noaștere a bibliogra
fiei specifice si a ace
leia. mai cuprinzătoa
re. a istoriei culturii, 
datele cele mai grăi
toare. necesare discu
tării unei persona
lități a artei univer
sale si a consecințelor 
viziunii sale in pictura 
modernă. Sensibil si 
erudit, textul albumu
lui românesc are o 
incontestabilă valoare 
critică.

însotit de o anto
logie de citate din is
torici de seamă ai ar
tei. de o suită convin
gătoare de imagini 
(echilibrat n'use in 
pagină), studiul lui 
Vasile Nicolescu con
turează un portret spi
ritual dintre cele mal 
fascinante al unui ar
tist si al unei epoci.
Dan GRIGORESCU

Primele lecții despre ce înseamnă munca (Instantaneu la grădinița din satul Lololasca, |udețul Prahova)
• Foto : S. Cristian

cinema
• Ținutul uitat de timp : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 17,30.
• Căpitan la 15 ani ; CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 0; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor s SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salty : EFORIE — 16; 18,15;
20,30, CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Johnny ChitarA : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate — 
9,30: 11, Zîna apelor — 12,30; 14,30; 
16,30; 18,15; 20 : DOINA.
• Vieți scurte : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pelerina roșie : VOLGA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Spada neagră ; FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Marele singuratic : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Atentatul- de la Sarajevo : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Făgăduiala : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FLAMURA — 9; 11,30; 14; 16,30;
19.
• Comoara din lacul de argint î 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Buzduganul cu trei pecețl ! 
FLOREASCA — 9; 12,15; 15,30; 19, 
LIRA — 15,30; 19, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Corsarul negru : BUCEGI — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MUNCA — 9,15; 
11,45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Telegrame : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Amenințarea î DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Judecătorul Fayard zis »,Șeri
ful** Î COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15,
• Lenin în Pplonia r COSMOS — 
16; 18; 20.
• Prețul vieții — 9,30; 11,30, 13,30, 
Două lozuri — 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
• Logodnic pentru Anna : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Salvați orașul : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 19,30, 
(sala mică) : Valiza cu fluturi — 
15, Acord — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu*
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic susținut de Filarmonica din 
Ruse (R. P. Bulgaria). Dirijor : 
Alipi Najdenov. Solist : Anton Di
kov — pian — 20, (la sala mică a 
Palatului) : Ciclul „Tineri în fața 
capodoperelor**. Trio : Magda
Sârbu—vioară, Mihai Sârbu—pian, 
Emil Klein—violoncel — 18.
• Opera Română : Manon — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 19,30, (sala Gră
dina icoanei) : A 12-a noapte — 
19,30.
• Teatrul Mic : Recital : Leopol- 
dina Bălănuță și Anda Călugă- 
reanu — 19.30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Romanțioșii — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30. (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu** : Răscoa
la - 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece din prispa ca
sei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Po
veștile de aur — 17.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Anotimpurile mînzului — 
17.
• Circul București : Super circ
(premieră) — 19,30. f

Pledoarii pentru 
o înaltă tinută etică 
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Două piese noi românești 
la Teatrul Național „/. L Caragiale“

Moment din spectacolul „Cîștlgătorul 
trebuie ajutat"

După deschiderea acestei stagiuni 
Jubiliare, in al 125-lea an al existen
ței sale, cu „Acord" de Paul Everăc, 
Teatrul Național se dovedește, în 
continuare, hotărît a-și onora titula
tura de „primă scenă a țării" in pro
movarea creației dramatice naționa
le, prezentînd, la scurt interval, două 
noi premiere originale. Diferite atît 
prin sursa de inspirație, cit si nrin 
subiect, structură și mijloace artisti
ce, cele două piese se înrudesc — 
poate nu întîmplător — printr-o la
tură a problematicii abordate, am
bele propunînd, în mod direct sau 
indirect, o denunțare a imposturii ca 
fenomen nociv, primejdios atît in 
viața noastră socială, cît și pe planul 
vieții personale. Ambele constituie 
pledoarii, implicite sau explicite, 
pentru o înaltă ținută etică, pentru 
demnitate morală.

Din familia ultimelor piese ale Iul 
Leonida Teodo- 
rescu — „Evada
re" si „Fortul" 
meditații cu pri
vire la eroism _ si 
sacrificiu — „Cine 
a fost Adam ?" 
reprezintă un mo
ment de progres 
în creația di-ama- 
turgului. în direc
ția unei mai di
recte angajări in
tr-o problematică 
actuală, a unei 
mai limpezi con
turări a persona
jelor. a unei mai 
realiste structu
rări a materialu
lui dramatic. Cei 
trei timpi ai ac
țiunii — prezent, 
trecut, prezent -r- 
configurează cu 
claritate cadrul 
concret istoric în 
care personaje de 
tipul Ralu. Daia. 
Conea își dezvă
luie fără ambi
guitate ticăloșia.
Interesant în această piesă nu este 
insă atit demascarea imposturii, cit 
mai ales semnalarea nocivității unei 
atitudini pasive, de tolerantă, de ac
ceptare. atitudine care favorizează 
instalarea imposturii, a demagogiei, a 
arivismului. Solea. Nana. Danciu cu
nosc exact adevărul. Ei înșiși sînt 
foști luptători antifasciști. Ei înșiși au 
luptat alături de Adam, eroul comu
nist și l-au văzut murind apărîndu-1 
pe ridicolul și nemernicul Ralu. Tă
cerea lor in fața ascensiunii ulteri
oare a lui Ralu, în. fața autoglorifi- 
cării acestuia este mai candamnabilă 
decit însăși fapta lui și, pînă la un 
punct, insuficient justificată. Apari
ția fantomatică a ucigașului hitlerist 
al lui Adam, in final, poartă desigur 
semnul simbolic al ineluctabilei des
coperiri a adevărului, dar ea tine si 
de gustul pentru senzațional și mis
ter al autorului, lăsînd rezolvarea pe 
seama unui „deus ex machina".

în spectacolul pus în scenă de 
Cristian Munteanu cu acuratețe și 
claritate, în sala Atelier, apariția a- 
ceasta devine plauzibilă în interpre
tarea lui Emil Liptac. Materia dra
matică aparent dezordonată a piesei 
se organizează într-o acțiune scenică 
structurală coerent, atmosfera haoti
că de pregătire a unei emisiuni de 
televiziune de la început limpezin- 
du-și treptat liniile, sensurile, direc
țiile. O distribuție exactă — prea 
exactă poate, dacă ne gîndim la 
„specializarea" lui Constantin Dinu- 
lescu în roluri de „negativi" — o in
terpretare actoricească egală, din 
care Adela Mărculescu se remarcă, 
totuși, în două ipostaze foarte dife
rite, Mircea Cojan își depășește vi
zibil interpretările modeste, de pînă 
acum, iar Mihai Mălaimare picură

cu sensibilitate nostalgice intermedii 
de muzică folk — numărindu-i pe 
George Moto! (Adam). Matei Gheor
ghiu (Solea), Olga Delia Mateescu 
(Nana), George Paul Avra»n (Dan
ciu) slujesc reliefării patosului etic 
al unui text pe care autorul l-a voit 
și l-a construit în mod manifest 
antipatetic.

în piesa lui Ioslf Naghiu „Cîști- 
gătorul trebuie ajutat" prestigiul 
nemeritat este doar unul din ter
menii ecuației dramatice. Pe primul 
plan al acțiunii se află echilibrul clă
tinat al unei familii — familia unui 
constructor ale cărui îndatoriri pro
fesionale îl țin multă vreme departe 
de casă. Aparent, asistăm la proce
sul unui adulter neconsumat în în
tregime și căruia soțul însuși îi gă
sește în final circumstanțe nu numai 
atenuante, ci chiar anulante. în fond 
însă asistăm la confruntarea a două 

moduri de viață 
șl de înțelegere a 
vieții : un mod 
activ, constructiv, 
pasionat, călăuzit 
de conștiința res
ponsabilității (Pe
tre Petrescu) și 
altul pasiv, găur 
nos, bazat pe a- 
parențe șl pe în
cercarea de a 
drapa nulitatea in 
haina pretențioa
să a creației, a 
gîndiril novatoare 
(Onisie). De fapt 
lucrurile sînt ceva 
mai complicate, 
pentru că Onisie 
este șl vinovat șl 
victimă, el Inspi
ră și milă șl dez
gust. -Iar Clara, 
soția care, spe
riată de singură
tate (cu doi co
pii ?), urrtilită de 
atitudinea distan
tă și indiferentă 
(zice ea) a soțu
lui, caută un su

rogat de demnitate in ajutorarea lui 
Onisie — e un personaj cam labil, cu o 
psihologie cam confecționată. Reuși
ta piesei stă în conturarea figurii lui 
Petre, omul dintr-o bucată, în mintea 
căruia nu poate să-și facă loc mes
chinăria, bănuiala, vanitatea stearpă, 
o imagine generoasă, • convingătoare 
prin simplitate a omului-constructor 
al zilelor noastre, multiplicat în mii 
de exemplare pe șantierele țării.

Interpretarea robustă, jovială și 
șobră totodată, evitind pe bună drep
tate patosul, a lui Ion Marinescu i-a 
dat eroului relieful necesar, rezervă 
făcînd asupra unui exces de simpli
tate, dacă se poate spune așa. Evi
tind, pe bună dreptate, patosul, acto
rul adoptă uneori o atitudine negli
jentă, rostind textul într-un mod 
insuficient articulat, lăsînd să se 
insinueze pericolul manierizării. Este 
o simplă atragere de atenție datorată 
valorii unui actor al cărui farmec 
domină scena.

Substanța dramatică inegal distri
buită a textului, în care motivările 
psihologice sînt uneori cam șubrede, 
s-a răsfrint și asupra spectacolului 
pus în scenă de Ion Cojar (în deco
rul lui Paul Bortnovski). Cojar își 
confirmă calitățile de fin analist al 
psihologiei personajelor, de bun în
drumător al actorilor : Valeria Ga- 
gealov — jucînd „în forță" cu tem
perament rolul Clarei, Mihai Fotino 
preluînd ambiguitatea rolului lui Oni
sie : Eugenia Maci. Gheorghe Visu, 
Radu Gheorghe, Ovidiu Moldovan 
adueîndu-si contribuția, pe măsura 
rolurilor, la realizarea unei atmosfere 
de veridicitate, gravitînd cu anlomb 
în jurul servietei din mijlocul scenei 
obsedant simbol al nimicului agresiv 
cu care se războiește autorul.

Margareta BĂRBUȚĂ.

ROMÂNIA - FILM prezintă : „REGĂSIRE"
O producție a Casei de filme UNU.

Scenariul: Anca Arion, Gheorghe Robu, Dorel Dorian. Regia: Ștefan Traian Roman. Imaginea: Marian 
Stanciu. Muzica: Gabriel Mârgărint. Decoruri: Victor Țapu. Costume: Marilena Șerbănescu.

Cu: Violeta Andrei, Margareta Pogonat, Emil Hossu, Colea Răutu, Florin Piersic, Valeria Seclu, 
Constantin Guriță, Mircea Șeptilicl și Caria Niculescu.

Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „București".
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LA ÎNCHEIEREA TURNEULUI ÎN STATELE UNITE

Echipa feminină de gimnastică a României 
a fost primită la sediul Națiunilor Unite 

de secretarul general al 0. N. U.
La încheierea turneului întreprins 

în S.U.A., echipa feminină de gim
nastică a României, in frunte cu tri
pla campioană olimpică Nadia Co
maneci, a fost primită la sediul Na
țiunilor Unite din New York de Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U.

Felicitînd-o călduros pe gimnasta 
româncă pentru performanțele ei, 
Kurt Waldheim a ținut să sublinieze 
că i-a urmărit cu interes și admira
ție, prin intermediul televiziunii, evo
luțiile la Olimpiada de la Montreal și 
a subliniat importanța întrecerilor 
sportive pentru mai buna cunoaștere

și înțelegere între popoare, obiective 
înscrise in Carta organizației.

Secretarul general al O.N.U. a în- 
mînat Nadiei Comăneci Medalia 
Păcii a Națiunilor Unite și s-a între
ținut, apoi, intr-o atmosferă destinsă, 
cu gimnastele românce, alături de 
care s-a fotografiat. In încheiere, el 
le-a urat ■ noi succese în activitatea 
sportivă și multă sănătate.

Au fost de față conducătorul echi
pei. Nicolae Vieru, secretar al Fede
rației române de gimnastică, si am
basadorul român la Națiunile Unite, 
Ion Datcu.

„Nadia—întruchipare strălucitoare
a perfecțiunii"

Un adevărat triumf, o nouă expre
sie a străluairii scolii românești de 
gimnastică si. totodată, o remarcabi
lă manifestare a prieteniei si apro
pierii prin sport între popoarele 

jnân si american — asa poate fi 
caracterizat turneul echipei femini
ne de gimnastică a României, care a 
purtat, rind pe rind. pe Nadia si pe 
colegele ei la Washington. New 
York. New Orleans. Chicago. Cleve
land si Hartford, pretutindeni evo
luțiile lor fiind urmărite cu însufle
țire si entuziasm, cu manifestări de 
exuberantă rar întîlnite. de către un 
public generos, bun cunoscător al 
gimnasticii. După ce au incîntat ze
cile de mii de spectatori prezenți în 
celebrele arene sportive ..Madison 
Square Garden" (New York). „Uni
versity of Maryland Sport’s Hall". 
..Superdome" (New Orleans), la care 
se adaugă mili
oanele de tele
spectatori (ce-au 
urmărit ulterior 
înregistrările vi
deo), gimnastele 
românce au re
purtat în continuare același mare 
succes si la ..Chicago Stadium", la 
..Cleveland State University Wood- 
ling Gymnasium" si la ..Hartford Ci
vic Center Hali". Comentînd elogios 
recitalurile de virtuozitate sportivă 
oferite de echipa română, ziarele lo
cale au evidențiat, firește, calitățile 
excepționale ale campioanei noastre 
olimpice, titlurile oe întreaga lățime 
a paginii — ca „Nadia — întruchipare 
strălucitoare a perfecțiunii" (..Chi
cago Daily News"), „Nadia — o gim
nastă înnăscută" (..Cleveland Plain 
Dealer"), sau aprecierile despre „in
credibilele calități sportive ale Na
diei" — fiind suficient de elocvente. 
Același ziar din Cleveland reliefea
ză. totodată, omogenitatea de an
samblu a formației române, pe care 
o consideră „cea mai bună echipă 
de gimnastică din lume".

Deosebit de călduroasă * fost. în 
același timp, primirea rezervată 
sportivelor românce de oficialitățile 
orașelor vizitate. La Chicago. Cle
veland si Hartford. Nadia a primit 
din partea primarilor orașelor res
pective diploma de cetățean de 
onoare al acestor trei mari cen
tre. fiindu-1 oferite, totodată, cheile 
lor simbolice. în primele două orașe, 
ziua prezentei fetelor noastre a fost 
proclamată. în mod oficial, „ziua 
Nadiei Comăneci".

Pretutindeni — si In special la 
Cleveland, unde trăiesc, după cum 
se știe, un număr apreciabil de ame
ricani de origine română, plecați din 
tară cu zeci de ani în urmă — gim
nastele românce au fost înconiurate 
cu dovezi mișcătoare de simpatie. La

CORESPONDENȚA 
DIN NEW YORK

Chicago, trei tinere surori i-au tnmî- 
nat o ilustrată pe care scria simplu : 
„Nadia, te socotim cea mai bună 
gimnastă a lumii. Cu dragoste. Su
zanne. Kathleen și Elisabeth Car
ney", iar la „Disneyworld". renumi
tul parc de atracții din Florida, unde 
Nadia și coechipierele ei au fost in
vitate pentru o scurtă odihnă, „toa
te atracțiile au pălit" — după cum 
a scris buletinul zilnic publicat aci 
— „în fata gimnastelor românce".

Sute de ziariști și comentatori 
sportivi dintre cei mai cunoscuți, 
fotoreporteri și cameramani au par
ticipat la ceremonia din New York, 
cu care prilej s-a oferit Nadiei tro
feul „Pinch" — o structură parale
lipipedică formată din patru coloane, 
deasupra cărora este așezat un glob 
pămîntesc — ca răsplată pentru de
semnarea ei drept nea mai bună 

sportivă a lumii 
pe anul 1976 ; 
prezentînd trofe
ul. președintele 
comitetului de 
organizare a sub
liniat că — fapt 

deosebit de elocvent — pe Nadia 
au preferat-o majoritatea covir- 
șitoare a voturilor exprimate de zia
riști si comentatori sportivi, ceea ce 
înseamnă, a spus el. o dovadă a valo
rii excepționale a sportivei românce. 
De asemenea, unul din cei doi com
pozitori ai melodiei ..Nadia’s theme" 
(refrenul Nadiei). deosebit de îndră
gită de tineretul american, a înmînat 
sportivei noastre discul de aur, pen
tru a marca depășirea cifrei de 1 mi
lion de discuri desfăcute pe piață. 
Interviul pe care l-a solicitat Nadiei, 
pentru compania de televiziune ABC, 
campionul olimpic la decatlon Bruce 
Jenner — și care a fost transmis 
vineri, urmînd a fi repetat sîmbătă, 
la o oră de vîrf — conferințele de 
presă improvizate, ai căror partici
pări ti au remarcat conciziunea și 
adesea umorul răspunsurilor „eroinei 
de la Montreal". în fine, interesul 
deosebit stîrnit de prezența tinerelor 
gimnaste românce pe culoarele 
O.N.U. — unde numeroși șefi de 
delegații (între care am remarcat pe 
Andrew Young, cunoscută personali
tate a vieții politice americane și 
lider al populației de culoare), au 
tinut să le strîngă mina — sint alte 
citeva notații din carnetul de repor
ter, notații care întregesc imaginea 
reușitei acestui turneu, fără îndoială 
o remarcabilă expresie a prestigiului 
mișcării sportive din România, în 
continuă dezvoltare, ca urmare a 
condițiilor minunate de care se 
bucură.

Romulus CĂPLESCU

Campionatele mondiale de lupte libere
în orașul elvețian Lausanne au 

început vineri campionatele mondia
le de lupte libere, la care participă 

de sportivi reprezentind 30 de 
k„ri. în primul tur al categoriei 
68 kg. luptătorul român Ludovic

Sandor l-a învins la puncte ne elve
țianul Zbinden. La cat. 74 kg, 
E. Cristian (România) a obtinut de
cizia la puncte în partida cu elve
țianul Tschan.

tv vremea.

încheierea lucrărilor Conferinței 
Internaționale a Crucii Roșii

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a XXIII-a Confe
rințe Internaționale a Crucii Roșii.

In ultima ședință plenară, confe
rința a luat în discuție raportul Co
misiei pentru protecție și asistență și 
al Comisiei pentru probleme generale 
și de organizare, precum și rezolu
țiile adoptate de acestea : Respecta
rea convențiilor de la Geneva și a 
protocoalelor adiționale ; Rolul Crucii 
Roșii în combaterea malnutriției și 
foametei ; Aplicarea și modificarea 
principiilor și regulilor cu privire la 
acțiunile de ajutor în caz de dezas
tre ; Facilități la obținerea vizelor 
pentru delegații Crucii Roșii care iau 
parte la operațiuni de ajutor în caz 
de catastrofe ; Măsuri destinate ac
celerării acordării ajutoarelor inter
naționale ; Difuzarea normelor de 
drept internațional umanitar aplica
bile in conflictele armate si a prin
cipiilor fundamentale ale Crucii 
Roșii ; împotriva luării de ostatici ; 
Rolul radiocomunicațiilor Crucii Ro
șii în situații de urgență ; Aplicarea 
celei de-a IV-a Convenții de la Ge
neva din 12 august 1949 asupra teri
toriilor ocupate din Orientul Mijlo
ciu ; Cu privire la emblema Crucii 
Roșii ; Crucea Roșie și pacea ; Fi
nanțarea Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii ; Condamnarea violen
ței și torturii. Au fost prezentate, 
de asemenea, rezoluții cu privire la 
reevaluarea rolului și misiunii Crucii 
Roșii.

Toate documentele prezentate con
ferinței au fost aprobate prin con
sens și majoritate de voturi.

Conferința a aprobat, totodată, 
competența Comisiei permanente a 
Crucii Roșii Internaționale.

Președintele Comisiei de redactare, 
T. W. Sloper, președintele Crucii 
Roșii din Brazilia, a prezentat apoi 
o rezoluție în care se exprimă mul
țumiri președintelui Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru faptul de a fi onorat cu pre
zența sa și de a fi rostit o elocventă 
cuvîntare la ședința inaugurală, pre
cum și tovarășei Elena Ceaușescu. 
In rezoluție sint exprimate, totodată, 
cuvinite ■ de recunoștință guvernului 
țării noastre pentru sprijinul acordat 
în pregătirea și desfășurarea confe
rinței și orașului-gazdă București. 
Rezoluția a fost adoptată prin acla
mații.

Mulțumiri pentru buna desfășurare 
a lucrărilor conferinței au adresat 
de asemenea, J. A. Adefarasin, pre
ședintele Ligii Societăților de Cruce 
Roșie, Semilună Roșie, Leul și Soa
rele Roșu, și Alexandre Hay, pre
ședintele Comitetului International 
al Crucii Roșii, precum și reprezen
tanți ai mai multor societăți națio
nale.

Luînd cuvintul la Închiderea lucră
rilor, președintele conferinței, gene- 
ral-maior Constantin Burada, pre
ședintele Societății de Cruce Roșie 
din România, a subliniat faptul că 
această manifestare a fost menită să 
efectueze o amplă reexaminare și 
reevaluare a rolului Crucii Roșii In
ternationale. impusă de importantele 
schimbări pe care le cunoaște însăși 
mișcarea internațională de Cruce Ro
șie în procesul de profunde mutații 
care au loc în' viața internațională. 
Sîntem convinși — a spus vorbitorul 
— că această conferință a prilejuit, 
pe planul general, o dezvoltare a re
lațiilor de prietenie. colaborare și 
întrajutorare a diverselor entități 
care constituie mișcarea internațio
nală de Cruce Roșie.

★
După-amiază, Comisia permanentă 

a Crucii Roșii Internaționale, întru
nită în prima sa ședință, a ales ca 
președinte al comisiei pe sir Evelyn 
Shuckburgh, președintele Crucii Roșii 
britanice. (Agerpres)

Sosirea unei delegații militare 
din R. P. Angola

Vineri seara a sosit în Capitală 
comandantul Henrique Teles Carrei- 
ra, membru al Biroului Politic al 
C.C. al M.P.L.A. și al Consiliului 
Revoluției, ministrul apărării al Re
publicii Populare Angola, care, îm
preună cu o delegație militară, face 
o vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de general-colonel Ion 
Coman, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
de primul adjunct și adjuncți al mi
nistrului, de generali și ofițeri su
periori.

Erau de față atașați militari acre
ditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Angola, coman
dantul Henrique Teles Carreira și 
generalul-colonel Ion Coman au 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

A apărut 
REVISTA ECONOMICA 

nr. 42 
din 21 octombrie 1977

Vineri seara a sosit in Capitală dr. 
Agah Oktay Gtiner, ministrul co
merțului al Turciei, președintele 
părții turce în Comisia mixtă eco
nomică turco-română, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a IV-a se
siuni a acestei comisii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ion

Pățan, vlceprfm-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, președintele părții române în 
Comisia mixtă economică româno- 
turcă, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Nahit Ozgur, am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc mult pentru cordialul. mesaj pe care mi l-ați trimis cu 
prilejul Zilei naționale de la 12 octombrie. Aș dori să răspund urărilor pe 
care le-ați adresat, transmițindu-vă, la rîndul meu, cele mai bune urări de 
fericire personală a Excelenței Voastre, de bunăstare și progres continuu al 
poporului român.

JUAN CARLOS I
' Regele Spaniei

Conferință de presă 
la Ambasada Uniunii Sovietice

Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București. ' V. I. Droz
denko, a organizat, vineri, la Amba
sada U.R.S.S.. o conferință de presă 
pentru ziariștii români si corespon
denții presei străine.

In expunerea prezentată, amba
sadorul sovietic a relevat însemnăta
tea Revoluției din Octombrie, orga
nizată si condusă de partidul comu
nist. în frunte cu V. I. Lenin, victo
riile obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice în transpunerea în viată a 
programului celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

Ambasadorul V. I. Drozdenko a 
relevat tradiționalele relații dintre 
poporul român si poporal sovietic, 
dintre P.C R. și P.C.U.S.. dintre 
România si Uniunea Sovietică, subli

niind rolul de o deosebită • impor
tantă al întîlnirilor si convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
pentru întărirea prieteniei româno- 
sovietice, pentru intensificarea si 
adîncirea relațiilor de colaborare din
tre cele două partide, țări si po
poare. Vorbitorul a subliniat că oa
menii sovietici se bucură de succe
sele poporului român, care a trans
format tara intr-un stat socialist cu 
o economie în dezvoltare rapidă, cu 
o știintă si o cultură înaintate. 
România aducînd. totodată, o mare 
contribuție la lupta pentru pace si 
colaborare internațională.

A fost vizionat. în încheiere, un 
film documentar consacrat realizări
lor contemporane ale Uniunii So
vietice.

(Agerpres)

U. R. S. S. La Ulianovsk,, azi

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : „Mizerabilii" — 

episodul 2
13,05 Concert de prlnz. Serenada pentru 

orchestră de coarde op. 68 de 
Ceaikovski. Interpretează orches
tra Radlotelevizlunil. Dirijor Petre 
Bocotan.

13.40 Anchetă socială : A trăi pe picioa
re proprii

14,10 Film documentar de știință : Uni
versul materiei cenușii

14.20 Din muzica și dansurile popoare
lor : Ritmuri gruzine

14.40 Un fapt văzut de aproape
15,00 Stadion. Emisiune realizată șl 

prezentată de Cristian Țopescu
10.40 Patria în inimi. Emisiune de ver

suri
17,00 Clubul tineretului. O emlsiune- 

dezbatere despre Festivalul pentru 
tineret, ■ ediția I, de la Costineștl

18,00 Săptămîna politică internă și in
ternațională

18.20 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Stan șl Bran... nomazi

19,30 Telejurnal • Participare de masă 
în campania electorală

19,50 Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-soclală a ță
rii. alro — cote alte progresului 
socialist

20.05 Teleenciclopedla
20.45 Film serial : Regan
21.35 întilnlre cu satira șl umorul
22,15 Telejurnal • Sport
22.35 Romanțe, tangouri șl melodii liri

ce interpretate de Dorina Drăghlcl
23,00 închiderea programului

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 octombrie. In țară : Vremea se 
va încălzi treptat, menținîndu-se însă 
relativ rece la începutul intervalului în 
sudul și estul țării. Cerul va fi tem
porar noros. Izolat vor cădea burnițe. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, iar cele 
maxime între 8 și 18 grade, local mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. Ceață, 
mai ales în regiunile din vestul țării. 
In București : Vremea relativ rece la 
început, apoi în încălzire treptată. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil bur
niței. Vînt slab pînă la potrivit. Dimi
neața ceață, mai ales în a doua parte a 
Intervalului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 OCTOMBRIE 1977
.Extragerea I : 48 39 77 55 59 24 9 

70 87
Extragerea a Il-a: 35 79 1 36 82 

34 10 52 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

872 645 lei. din care 255 660 lei re
port la categoria 1.

Cronica
Președintele Comisiei mixte guver

namentale de cooperare economică, 
științifică si tehnică româno-france- 
ză. Gheorghe Rădulescu. viceprim- 
minist.ru al guvernului, a primit vi
neri pe Jean Pierre Bouyssonnie, 
președinte, director general al firmei 
..Thomson — C.S.F." din Franța.

Cu prilejul convorbirii au fost 
examinate stadiul acțiunilor de coo
perare intre întreprinderile românești 
si firmele franceze, preoțim si noile 
posibilități de cooperare. 1

★
Vineri s-au încheiat convorbirile 

Intre Angelo Miculescu, vlceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, și 
Ianco LazareVschi, ministrul agricul
turii al R.S. Macedonia.

S-a convenit dezvoltarea în urmă
torii ani a colaborării directe între 
cele două ministere în producția ve
getală și animală, în pomicultură și 
viticultură, precum șl in alte dome
nii de interes reciproc.

★
La invitația Consiliului National al 

Frontului Unității Socialiste, o dele
gație a Frontului Patriei din R. P. 
Bulgaria, formată din Andrei Niko- 
lof Beskovski, adjunct de șef de sec
ție la Consiliul Național, și Ivan 
Danev Skodrov, secretar ai Consiliu
lui județean Kîrdjali, a făcut, în pe
rioada 17—21 octombrie, o vizită in 
tara noastră.

Delegația a vizitat obiective econo
mice si social-culturale din munici
piul București, județele Buzău si 
Vrancea si a studiat aspecte din ac
tivitatea consiliilor F.U.S. în orga
nizarea si coordonarea controlului 
oamenilor muncii.

în încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

★
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 

XIII-a aniversări a proclamării inde
pendenței naționale a Republicii 
Zambia, vineri după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, ai Ministerului Aface
rilor Externe și Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

A fost prezent Ferdinand E. Mwan- 
za, consilier al Ambasadei Republicii 
Zambia în țara noastră.

★
Vineri seara a avut loc inaugurarea 

ciclului de manifestări dedicate săr
bătoririi Zilei Națiunilor Unite in 
tara noastră. Sub egida Asociației 
pentru Națiunile Unite din România 
— ANUROM — a Centrului eu
ropean al asociațiilor pentru Națiu
nile Unite si Asociației tineretului si 
studenților pentru Națiunile Unite 
din România s-a desfășurat la sediul 
ANUROM un simpozion consacrat 
acestui eveniment aniversat de toate 
țările membre ale O.N.U. la 24 oc
tombrie.

zilei
La această reuniune, prezidată de 

prof. Alexandra Bălăci, președintele 
ANUROM. au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. profesori universitari, stu- denți.

★
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

din Ruse a prezentat vineri seara, ' 
la Ateneul Român, un concert de 
gală organizat de Consiliul Culturii;, 
si Educației Socialiste.

Au fost prezenți Petăr Danailov- 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, aîți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste. vineri la 
amiază s-a deschis in rotonda sălii 
mici a palatului Republicii Socialiste 
România o expoziție documentară a 
pictorului englez John Constable 
(1776—1837).

La deschiderea expoziției, au ros
tit alocuțiuni Vasile Nicoleseu. di
rector in Consiliul Culturii si Educa
ției Socialiste si Richard Timms, ata
șatul cultural al Marii Britanii la 
București.

★
Cu prilejul a 20 de ani de la în

ființare. are loc „Decada Muzeului 
literaturii române", organizată în co
laborare cu Uniunea scriitorilor, sub 
genericul „Literatura română, lecție 
permanentă de educație umanist-pa- 
triotică". Cu acest prilej, la sediul 
muzeului a avut îoc o ședință festi
vă. A fost inaugurată apoi expoziția 
de bază a muzeului.

★
La Institutul de cercetări și proiec

tări pentru minereuri și metalurgie 
neferoasă Baia Mare s-au încheiat 
vineri lucrările oelei de-a doua Con
ferințe balcanice pentru prepararea 
substanțelor minerale utile, manifes
tare care a reunit specialiști din Bul
garia, Iugoslavia, Turcia și România.

(Urmare din pag. I)
nume' si prenume. Imediat. Cam 
incomodă treabă ! Pentru unii care 
n-au tăria morală de a răspunde, pe 
loc și deschis, pentru întâmplătoarele 
lor greșeli. A insistat. Intii ca să 
determine smulgerea din inerție a 
unor eșaloane administrative. Și în 
același timp (si poate că aceasta a 
fost bătălia cea mai grea) a trebuit 
să înfrunte si să „demonteze" men
talitatea unora dintre tovarășii lui de 
muncă, nu tocmai dispuși să accepte 
ca o mai riguroasă răspundere fată 
de muncă să le fie impusă orintr-o... 
mașină. Și care, de cite ori se ivea 
orileiul. aruncau in calea realizării 
inovației lui vorbe in doi peri.

Inertia are. uneori, aparenta unor 
situații foarte trainic justificate. Des- 
curaiante pentru unii. Dar nu si 
pentru un comunist care cunoaște 
valoarea luptei pentru izbînda unei 
idei generoase. Să știi să primești cu 
brațele deschise noul pentru că el 
include ideea de progres, de perfec
ționare si. deci, să privești cu neîn- 
săduintă complacerea în rutină, este

• „LUMINA RECE" 
IN MEDICINĂ. Facultatea 
de biologje a Universității din 
Kazan este unul din centrele so
vietice care se ocupă de proble
ma calităților „netermice" ale 
laserului. Experiențele efectuate 
în laboratoarele sale au demon
strat că o rază roșie „rece" in
fluențează asupra schimbului de 
substanțe, accelerează sau Înce
tinește procesele chimice și fi
zice din celula vie. Pe baza a- 
cestor constatări, cercetătorii 
combină metodele vechi de tra
tament medical, pe bază de lu
mină și acupunctură, cu cele 
moderne, cum este reflexotera- 

•pla cu laser. La spitalul repu
blican din Alma-Ata există un 
cabinet special echipat cu la

sere, unde sint tratate cu ajuto
rul razei laser „reci" boli ale 
sistemului nervos și articulații
lor. tuberculoza osoasă etc.

• GHEJARII - SUR
SĂ IDEALĂ DE APĂ 
POTABILĂ. Sub auspiciile 
Universității de stat din Iowa 
(S.U.A.), în orașul Ames a avut 
loc o conferință internațională 
privitoare la posibilitatea folo
sirii ghețarilor, la care au 
participat reprezentanți din 18 
țări. Participanții au căutat să 
demonstreze posibilitatea prac
tică a remorcării aisbergurilor 
din regiunea Antarcticii și 
transportarea lor pe mare spre 
zonele aride de pe glob, pentru 
a suplini lipsa de apă potabilă.

Compania „Iceberg Transport 
International" a calculat că un 
metru cub de apă, obținută in 
acest fel, ar costa doar 50—60 
cenți, față de 80 cenți cit este 
în prezent prețul unui metru 
cub de apă realizat prin desa
linizarea apei de mare. Și, pen
tru ca delegații Ia conferință să 
fie convinși de calitatea apei 
aisbergurilor, ei au fost serviți 
cu cuburi de gheață aduse cu 
elicopterul dintr-un ghețar din 
Alaska. „A fost o apă cam pi
perată" — au afirmat unii de
legați cînd au aflat că „de
monstrația" a costat... 5 000 do
lari !

• „KOR-1". Este de
numirea unei instalații realizate 
la Centrul de studii și construc

Chiar de la întemeierea 
sa. orașul Simbirsk s-a 
vrut a fi orașul-cunună al 
Rusiei centrale. N-a putut 
fi. deși natura-i hărăzise 
parcă acest destin. (Pină-n 
zilele noastre, zvîcnitura 
în sus a podișului Valdai, 
pe care este situat orașul, 
se cheamă Veneț — cu
nuna). Spre a ajunge la 
adevărata sa menire, ora
șul a trebuit să străbată 
un lung și greu drum, 
presărat de acele nesfir- 
șite „insule de flăcări și 
singe", cum se arăta in
tr-un raport secret al 
guberniei Simbirskului in 
secolul trecut. Erau ma
rile mișcări țărănești, 
ecouri ale răscoalelor con
duse de Emelian Puga- 
ciov. Stepan Razin, ale 
răzvrătirii edecarilor de 
pe Volga.

Ulianovskul de azi, fos
tul Simbirsk, își găsește 
adevărata cunună in co
tidianul încărcat de fapte 
al cetățenilor săi.

Cum Înțeleg să fie con
temporani locuitorii Ulia- 
novskului aveam să con
stat în timpul vizitei în a- 
cest oraș-istorie unde, în 
1870, a văzut lumina zilei, 
în casa familiei Ulianov, 
de pe fosta stradă Streleț- 
'kaia. Vladimir Ulianov 
(Lenin). Astăzi, aici este 
un impunător complex 
mertiorial .,Lenin", ridicat 
in cinstea celei de-a 100-a 
aniversări a nașterii înte
meietorului partidului 
comunist și al statului 
sovietic. Zilnic trec prin 
fața exponatelor mii și 
mii de vizitatori.

...Scene de familie ar
monioasă, duioșii de pă
rinți cu șase vlăstare, 
mișcătoare dovezi ale 
preocupărilor copiilor de-a 
fi utili în viată, stoicisme 
în fata unor grele lovi
turi năpustite asupra fa
miliei — moartea tatălui, 
spînzurarea răzvrătitului 
Alexandr Ulianov, unul 
din cei sase copii, zgu
duitorul tablou — o 
mamă răpusă de durere 
la vestea că fiul ei a 
fost ucis si tăria din pri
virea încă adolescentului 
Vladimir : „Noi vom mer
ge pe alt drum !“ Pe 
drumul revoluției, al ri
dicării celor multi. Des
tinul lui Vladimir Ulia
nov intrase în contempo
raneitatea concetățenilor 
săi prin poarta viitorului.

„Să trăim, să învățăm 
si să muncim ca Lenin"

— iată una din devizele 
oamenilor din orașul na
tal al marelui vizionar și 
conducător. îmi spune 
Vladimir Sverkalov. se
cretar al Comitetului re
gional Ulianovsk al 
P.C.U.S. Iar aceasta în
seamnă a fi contemporan. 
Implicat total în prezent, 
împlintat în viitor. ,

...Micuța Marina Ural- 
teva din clasa a șasea 
ne-a întîmpinat în holul 
școlii numărul 1. unde a 
învățat Vladimir Ulianov. 
Ne-a prezentat intii ciți- 
va din absolveritii acestei 
școli : I. V. Kurceatov, 
fizician de renume mon
dial, V. P. Filatov, me
dic celebra în întreaga 
lume. Dmitri Gadovnikov, 
autorul unor cîntece

toți sub 30 de ani. După 
ce comisia de recepție a 
acordat mașinii calificati
vul „excelent". în cinstea 
realizatorilor a fost orga
nizat un spectacol. A cîn- 
tat corul de muzică popu
lară din Omsk. Scena — 
păpușa fixă a uriașului 
strung-freză. ..Poate că 
rezonanta n-a fost chiar 
ca într-o sală de spec
tacole. dar melodiile au ră
sunat minunat de oe «sce
na» mașinii noastre, dă
ruită lui Octombrie. A 
fost un spectacol contem
poran". Alte fapte con
temporane : in cinstea ce
lei de-a 60-a aniversări a 
lui Octombrie, muncitorii 
uzinei au organizat 60 de 
zile de muncă-model. 
timn în care au fost a-

INSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

populare despre Volga și 
oamenii ei... Ne, oprim în 
fata unei cărți : „Viața 
popoarelor Europei — 
Spania. Franța, Italia, 
Grecia, România, Turcia, 
Suedia" — unul din pre
miile elevului Ulianov 
Vladimir.

...Secretarul comitetului 
de partid al uzinei de 
masini-unelte mari unica
te. Boris Pakarski. ne-a 
spus zîmbind că între-- 
prinderea sa n-a izbutit 
încă să-și scrie istoria. 
Pentru simplul motiv că 
e prea tînără. De-abia 
si-a ales emblema : un 
cap de elan. De ce 7 Pen
tru că. atunci cînd a a- 
părut aici primul buldo
zer. un elan a încercat 
să-1 atace. Acum, ma
sini-unelte de 750 de tone 
poartă embletna frumosu
lui si puternicului animal. 
750 tone de otel. 18 ki
lometri de cabluri folosite 
la sistemul de diriiare au
tomată a acestei forte, 
care prelucrează piese de 
200 tone.

Pină acum, asemenea 
masini-unelte. adevărate 
uzine, au fost produse in 
cantităti mici : una pe an. 
Anul acesta. în cinstea ce
lei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, s-au pro
dus două. Un nou munte 
de otel, rod al muncii în
cordate. inspirate a bri
găzii conduse de Alexandr 
Martinov — 12 oameni.

plicate 150 de raționalizări 
si inovații, cu un „efect" 
de sute de mii de rable ; 
multi din ei s-au anga
jat să termine sarcinile 
cincinalului în ziua celei 
de-a 110-a aniversări a 
nașterii lui Vi fj. Lenin, 
deci cu 8 luni mai de
vreme.

Pe zi ce trece se îmbo
gățește lista oamenilor 
muncii din orașul si re
giunea Ulianovsk, care 
o iau înaintea timpului, 
transpunînd în viață sar
cinile celui de-al 10-lea 
plan cincinal, consacrîn- 
du-și victoriile lor celor 
două mari evenimente din 
viața poporului sovietic : 
a 60-a aniversare a Ma
relui Octombrie și adopta
rea noii Constituții a 
U.R.S.S. Am întîlnit-o pe 
țesătoarea Valentina Hra
mova, de la fabrica de 
postav „Gladîșev", care 
lucrează în contul anului 
1979. De la începutul cin
cinalului, a țesut stofă 
pentru 20 000 de paltoane. 
Tine să precizeze de la 
bun început că nu deține 
nici un... monopol in lup
ta cu timpul. Alți 14 mun
citori de la fabrică au în
deplinit planul pe trei 
ani, 150 țesătoare se în
trec spre a-și Îndeplini 
sarcinile de plan anuale 
pină la 7 noiembrie.

Constructoarea Elena Fe
felova este contempora
nă in toate sensurile cu 
orașul-satelit Novoulia- 
novsk. De la prima cără

midă. A învățat meserie 
de la soțul ei Dmitri. Pri
vește cu ochi de adevăra
tă stăpînă la clădirile fa
bricii de ciment, la cele 
șase școli, la blocurile cu 
ferestrele strălucind in a- 
pusul de peste Volga, la 
rezervoarele zidite de ea 
pentru conducta de apă 
industrială. „Acolo lo
cuiesc oameni. Acolo lo
cuiesc eu. Dac-ar fi să 
socotim, cel puțin 8 000 de 
oameni trăiesc în casele 
la care am lucrat și eu”. 
Lucrează acum la finisa
rea unui bloc cu 70 apar
tamente, care urma să fie 
dat in folosință in luna 
mai 1978. Va fi dat in 
cinstea lui 7 Noiembrie. 
Pe Elena Fefelova am 
mai intilnit-o in urmă cu 
7 ani și ceva. Lucra la 
clădirile complexului me
morial „Lenin" din Ulia
novsk. Avem și amintiri 
comune : momentul cînd 
brigada tinerilor construc
tori români care lucrau 
la clădirea școlii medii 
din orașul natal al lui Le
nin, alături de tineri con
structori din alte țări so
cialiste, a primit steagul 
de cîștigător al întrecerii 
socialiste. Era în luna 
martie 1970.

— Nu v-ați schimbat 
deloc — observ eu. îmi 
răspunde cu o sclnteie ti
nerească în priviri :

— Ba da, am mai înti
nerit. Căci, o'dată cu fie
care obiectiv, îmi con
struiesc o viață. Princi- 
palu-i să nu lași viața să 
treacă pe lingă tine, ci 
s-o trăiești. Și-atunci în
tinerești oftată cu ea.

Deci să fii contempoț-an 
cu viata, să ti-o trăiești. 
Si atunci...

Ulianovskul e contem
poran. Bulevardul Mina
ev, străjuit de luminile 
din ferestrele blocurilor 
mari, era în urmă cu nu
mai cîțiva ani o străduță 
cu case mici din lemn, 
vopsite în roșu. Zeci de 
mii de apartamente noi 
l-au întinerit. Ulianovskul 
e contemporan și prin că
suțele mici, roșietice și 
galbene, unde s-au năs
cut și au trăit visătorii, la 
renumele de contemporan. 
Unde oamenii vin, apoi 
le cinstesc memoria 
transformindu-le visele în 
fapte.

Laurentiu DUȚA
Ulianovsk

o datorie morală de prim ordin a 
comunistului.

La întreprinderea de ceasuri din 
Arad, un alt comunist. Gavril Uy- 
vari, a fost, de asemenea, promoto
rul unui asemenea act. (Totdeauna 
există un om. o conștiință, care face

dar l-a sfătuit să nu-și irosească 
timpul... Și alții i-au zis cam ace
lași lucru. „Știm noi că se poate 
orice, dar nici așa să n-o luăm !“. 
„Ba s-o luăm chiar așa !" a răspuns 
matrițerul. Și, cu meticulozitate, cu 
îndîrjire, între treburile lui curente,

De cine se sperie „inerția"?
primul pas, care „deschide focul" me
nit să spulbere o mentalitate, o op
tică rutinieră). O mașină adusă din 
străinătate, extrem de productivă, 
dar și extrem de complicată, o pre
să ale cărei matrițe sint de o pre
cizie greu de imaginat, era folosită 
doar parțial, pentru că matrițele u- 
zate trebuiau aduse mereu din im
port. In termeni economici, faptul 
se cheamă efort valutar. Cînd. într-o 
zi, Uyvari a spus : „Știți, eu am să 
încerc să fac o matriță pentru ma
șina asta", conducerea secției a zim- 
bit, l-a felicitat pentru curajul său.

s-a apucat Si de acea delicată pie
să. Putin cite puțin, șlefuind-o cu 
lupa, măsurînd de sute de ori. trans- 
pirind de efort și de emoție, a dat-o 
gata. Ca la un moment de sărbătoa
re s-au adunat multi cînd mașina 
aceea, cu matrița lui Uyvari, a în
ceput să producă minuscule piese 
de ceasornic, perfecte, printr-o sin
gură operație în loc de zece. Sigur 
că o mai văzuseră. Dar niciodată 
nu-i incîntase mai mult ca acum. 
Pentru că era, în fapt, un moment 
de izbîndă morală, momentul lui 
„uite că se poate !“ Cu condiția —

demonstrată atunci pe viu — ca o- 
mul să învestească in ceea ce face 
întreaga sa voință și capacitate, să 
creadă în izbindă.

— Acum două luni — snune 
Uyvari — înainte de a pleca eu în 
concediu, i-am dat unui tânăr de lin
gă mine să facă o piesă. Foarte di
ficilă pentru el. A crezut că glu
mesc. Cînd a văzut că e serios, a 
început să dea înapoi. I-am zis „Poți 
s-o faci ! Numai să crezi și tu asta !“ 
L-am ajutat să înceapă lucrul, i-am 
arătat. Și-i spuneam mereu „Vezi că 
se poate ? Să nu te dai bătut, să 
nu-ti precupețești efortul !“. Cînd 
m-am întors din concediu l-am găsit 
cu matrita terminată. Si parcă alt 
om. E mai vesel, mai degajat. Eu 
cred că a dobindit ceva, o trăsătură 
morală care-1 va ajuta mult în viată.

A știut să-1 ajute, exact la momen
tul potrivit, un comunist Nu strict 
pe planul meseriei, ci nrintr-un 
transfer moral, prin sniritul său ..în
căpățînat". ofensiv fată de laturile 
dificile ale muncii. I-a transmis 
astfel una din acele însușiri de aur 
ale comunistului. înscrise în Codul 
etic.

ții de mașini-unelte din Prusz- 
kow (R.P. Polonă). Ea este ca
pabilă să înlocuiască 30—40 de 
mașini-unelte simple, tradițio
nale. Comandată de la distanță 
de două miniordinatoare, insta
lația efectuează in mod automat 
multiple operațiuni de prelucra
re a unor piese din cele mai 
complicate. Diferitele sale com
ponente se schimbă în funcție 
de obiectul prelucrării, intrînd 
în mod automat în acțiune. Sfe
ra de aplicare a acestei reali
zări se lărgește și mai mult în 
cazul in care Instalația este de
servită de un sistem de trans

port automatizat și de dispoziti
ve de alimentare și evacuare a 
pieselor. ,.KOR-1" este, suprave
gheat de o singură persoană.

• STOCAREA ENER
GIEI SOLARE PE CALE 
CHIMICĂ. Un grup de cer
cetători australieni au Inventat 
un dispozitiv de stocare a ener
giei solare pe cale chimică. Con
centrată de niște oglinzi parabo
lice, căldura solară este utili
zată la descompunerea amonia
cului in hidrogen și azot în pre
zența unui catalizator de nichel.

Cele două elemente chimice pot 
fi stocate fără pierderi pînă in 
momentul cînd este nevoie de 
recombinarea lor într-un reactor 
termogen care ar putea acționa 
un generator electric.

• CIUPERCILE OTRĂ
VITOARE. O originală expo
ziție de ciuperci a fost deschisă 
de curînd la Geneva, din inten
ția de a răspîndi în rindul popu
lației cunoștințele despre va
riatele soiuri de ciuperci și, in 
special, despre cele otrăvitoare, 
în standuri sint prezentate su
gestiv principalele specii de ciu
perci otrăvitoare, simptomele 
intoxicațiilor pe care le provoa
că consumul lor, tratamentele 
recomandabile. Rezultă că exis
tă nu doar 5 sau 6 ciuperci uci

gătoare, cum pretind majorita
tea publicațiilor de resort, ci 
peste 30. Mai există 150 de spe
cii de ciuperci toxice, chiar dacă 
nu mortale, și o serie de ciu
perci comestibile devenite noci
ve datorită poluării mediului 
înconjurător. Speciile toxice ac
ționează simultan asupra ficatu
lui, intestinului, plămînilor, sîn- 
gelui, sistemului nervos, inimii, 
rinichilor.

• PĂIANJEN GI
GANT. în localitatea Barking 
din Marea Britanie a fost cap
turat și ucis un păianjen uriaș, 
despre care se crede că este a- 
celași cu păianjenul gigantic 
care, prin aparițiile sale, a tero
rizat, la începutul lunii trecute, 
vreme de o săptămînă, locui

torii micului orășel Basildon, a- 
flat la 40 de kilometri de Bar
king. Păianjenul, cu un diame
tru de circa 15 centimetri, avea 
corpul acoperit cu peri. El s-a 
dovedit capabil să facă salturi 
de aproape un metru. A . fost 
descoperit, seara, de o tînără în 
incinta instituției in care aceas
ta lucra. Inspăimîntată, ea a dat 
alarma. In ajutor i-a venit un 
bărbat care a izbutit să locali
zeze primejdioasa vietate sub un 
copac. După aceea a stropit-o 
cu conținutul cîtorva spray-uri. 
Păianjenul a sucombat într-uu 
nor de lacuri și deodoranți. Au
toritățile locale au emis ipoteza 
că veninosul păianjen ar fi „de
barcat" în insulele britanice cu 
prilejul descărcării unor banane 
aduse din America de Sud.

minist.ru
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LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

„Tînăra generație trebuie să fie 
asociată la procesul de edificare 

a securității în Europa"
Document de lucru al Republicii Socialiste România 

referitor la activitatea general-europeană
în rîndul

BELGRAD 21. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în cadrul dez
baterilor grupului de lucru care exa
minează problemele cooperării în do
meniile științei, culturii, educației șl 
în alte domenii, ambasadorul Valen
tin Lipatti, șeful delegației române 
la reuniunea de la Belgrad a repre
zentanților țărilor participante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa, a prezentat un 
document de lucru al țării noastre 
referitor la activitatea general-euro
peană în rîndul tineretului.

Reprezentantul român a subliniat 
că tînăra generație trebuie să fie 
asociată la procesul de edificare a 
securității și de dezvoltare a coope
rării în Europa, că tineretul trebuie 
să contribuie din plin și în mod 
direct la aplicarea prevederilor Ac
tului final al Conferinței de la Hel
sinki. Propunerea prezentată de țara 
noastră pornește de la ideea nobilă 
conform căreia colaborarea în rîndul 
tineretului trebuie să contribuie la 
creșterea încrederii reciproce și să 
întărească relațiile de prietenie și în
țelegere între popoare.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la activitatea desfășurată 
și la inițiativele prezentate de Româ
nia pe plan european și, in general,

ÎN AFRICA DE SUD

Mari manifestații de protest împotriva 
represiunilor rasiste

• La Garankua și Graaff-Reinet poliția a deschis focul • Au fost 
operate numeroase arestări

PRETORIA. — Ca răspuns la mă
surile de prigoană introduse de auto
ritățile rasiste de la Pretoria împo
triva numeroaselor organizații anti- 
anartheid, în mai multe localități de 
pe teritoriul Republicii Sud-Africane 
au avut loc joi mari acțiuni de pro
test ale populației de culoare. De
monstrații ale tinerilor de culoare 
au fost organizate în așezările urba
ne locuite de nopulatia de culoare 
din apropierea unor orașe ca Jo
hannesburg, Pretoria si Capetown. In 
ciuda măsurilor speciale adoptate de 
politie, tinerii au demonstrat la 
Sharpsville.

Școlile primare din orasul-ghetou 
Soweto au fost pustii joi. ca urmare 
a faptului că majoritatea copiilor 
s-au alăturat celor 27 000 de colegi 
mai mari, din școlile secundare. în 
acțiunea de boicotare a cursurilor.

Alte manifestații au avut loc in 
localitățile Garankua și Graaff- 
Reinet. unde forțele polițienești au 
deschis focul.

Forțele de represiune rasiste au 
operat noi arestări. Potrivit agenți
ilor internaționale, numărul liderilor 
de culoare arestat! oină în prezent 
se ridică, la 42.

PARIS. — într-o declarație difu
zată vineri de Ministerul de Exter
ne. guvernul Franței declară că 
dezaprobă măsurile represive luate 
de regimul sud-african, care ..agra
vează într-o manieră neliniștitoare 
politica de apartheid".

„Această sporire a măsurilor re

tineretului
pe plan internațional pentru crearea 
unor raporturi noi de colaborare în
tre tineri, între o/ganizațiile de ti
neret. Ca urmare a acestor acțiuni 
ale României și a colaborării cu alte 
țări, Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o serie de rezoluții în aceas
tă problemă, un rol important avîn- 
du-1 Declarația cu privire la promo
varea în rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare, adoptată în 
1965.

Pornind de la aceste considerente 
și de la necesitatea punerii in apli
care a dispozițiilor Actului final re
feritoare la întîlnirile tineretului, în 
propunerea delegației române se cere 
ca statele participante să favorizeze 
realizarea de acțiuni paneuropene 
privind tineretul, cum sint intilniri 
și vizite de studii, seminarii perio
dice consacrate examinării proble
melor care interesează tînăra gene
rație. Un accent special se pune pe 
utilitatea organizării de intilniri cu 
caracter cultural și artistic, care ar 
urma să aibă loc, prin rotație, în di
ferite țări participante la conferință.

Proiectul de document prezentat de 
delegația română va face obiectul 
discuțiilor în cadrul ședințelor urmă
toare ale grunului de lucru.

presive și a discriminării rasiale — 
se arată în declarație — nu poate 
decît să ducă la creșterea violenței 
și să complice și mai mult căutarea 
unei soluții pașnice pentru proble
mele Africii australe".

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliu! 
de Securitate a hotărît vineri, la ce
rerea țărilor africane membre ale 
O.N.U., să se întrunească luni pen
tru a lua în dezbatere măsurile de 
reprimare a luptei populației africa
ne adoptate zilele acestea de regi
mul rasist al Republicii Sud-Afri
cane, a anunțat un purtător de cu- 
vînt al O.N.U.

*
STOCKHOLM. — Sub titlul „Biko 

a fost asasinat", cotidianul „Ex
pressen", care apare la Stockholm, 
publică un articol sub semnătura 
ziaristului Eric Sjoqvist, în care se 
ărată că liderul studenților de cu
loare din Africa de Sud a decedat 
în celula închisorii centrale din Pre
toria ca urmare a brutalităților la 
care a fost supus. Ziaristul suedez 
relevă că a citit raportul complet al 
autopsiei, în care toate rănile ce se 
aflau pe trupul neînsuflețit al mili
tantului negru erau descrise în ter
meni medicali preciși, afirmind că 
în nici un caz Biko nu ar fi putut 
avea astfel de plăgi dacă ar fi avut 
vreun accident. Concluzia este că 
Biko a fost lovit în mai multe rîh- 
duri cu multă brutalitate, scrie 
ziaristul suedez.

sesiunea adunării generale a o. n. u.
„Este imperios necesară elaborarea 
unei strategii globale pentru pace"
Dezbaterile din Comitetul pentru probleme politice și de 

securitate
NAȚIUNILE UNITE 21 — De la 

trimisul nostru special : în Comite
tul pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale se 
desfășoară in continuare dezbaterile 
cu privire la dezarmare. în cuvintă- 
rile unui mare număr de vorbitori se 
evidențiază, in mod deosebit, legătura 
nemijlocită dezarmare-dezvoltare, 
subliniindu-se pe bună dreptate că 
spirala continuă a Înarmărilor înde
părtează perspectiva lichidării deca
lajelor economice, așa după cum se 
relevă, de altfel, în raportul secreta
rului general al O.N.U. asupra con
secințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, întocmit de un 
grup de experți, sub președinția 
României.

Pentru țările in curs de dezvoltare, 
a arătat în acest sens reprezentantul 
Ghanei, este de neconceput ca mili
arde de dolari să continue să fie chel
tuite anual pe arme, în timp ce mi
lioane de oameni nu reușesc să-și 
satisfacă necesitățile elementare ale 
traiului. Situația este cu atit mai in
acceptabilă cu cit propunerile pentru 
stabilirea unui fond comun in valoare 
de 6 miliarde dolari pentru spriji
nirea prețurilor materialelor de bază 
nu pot fi traduse în viață tocmai din 
cauza alocării unor mijloace finan

Consiliul de Securitate a prelungit 
mandatul forțelor O.N.U. din Sinai 

Intervenția reprezentantului țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 21 — De la 

trimisul nostru special : întrunit vi
neri, Consiliul de Securitate a 
aprobat prelungirea cu încă un an a 
mandatului forțelor de pace ale 
O.N.Ut ;din Sinai.

Luînd cuvintul. reprezentantul 
x țării noastre, ambasadorul Ion Datcu, 

a declarat că delegația română 
sprijină reînnoirea mandatului, por
nind de la considerentul că activita
tea forțelor de pace constituie o 
contribuție a O.N.U. la menținerea 
unui climat favorabil căutării unor 
căi menite să ducă la reglementarea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Dar — a arătat vorbitorul 
— deși constituie un act pozitiv și 
necesar, menținerea torțelor de pace 
nu trebuie să devină un scop in sine. 
Activitatea lor a fost concepută ca o 
măsură provizorie, deci limitată în 
timp, cu scopul de a permite țări
lor interesate să inițieze negocieri, 
pentru a soluționa, în spiritul rezolu
țiilor O.N.U., conflictul în care sint 
implicate de peste 30 de ani.

România este convinsă de necesi
tatea ca O.N.U., toți factorii intere
sați să-și multiplice eforturile, să 
acționeze cu fermitate în vederea 
unei reglementări politice în Orien
tul Mijlociu, obiectiv care comportă 
o urgentă extremă. în concepția 
României, o pace justă șl durabila 
implică retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, rezolvarea 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu aspirațiile sale le
gitime — inclusiv crearea unui stat 
propriu, liber și independent — ga
rantarea suveranității, independenței 
și integrității teritoriale a tuturor 
statelor din regiune.

în acest scop — a continuat am
basadorul român — un rol pozitiv 

ciare tot mai mari în scopul perfec
ționării si acumulării de armament.

Este de-a dreptul revoltător că re
surse uriașe, care ar putea îmbună
tăți condiția umană pe întinse regiuni 
ale planetei, sint folosite pentru fa
bricarea de mijloace îndreptate spre 
anihilarea oamenilor, declara la rîn
dul său reprezentantul Nepalului, a- 
trăgînd, totodată, atenția asupra pe
ricolului pe care îl prezintă tendin
țele de atragere în cursa înarmărilor 
și a țărilor în curs de dezvoltare, ceea 
ce nu poate decît să accentueze și 
mai mult decalajele.

în aceste condiții, după cum sub
linia reprezentantul Italici, dezarma
rea devine „un factor esențial și vital 
al vieții internaționale", ceea ce se 
impune cu prioritate absolută fiind 
„elaborarea unei strategii globale 
pentru pace, care să îmbrățișeze toa
te aspectele, de la cele politice la cele 
economice, de la cele militare la cele 
sociale". Apropiata sesiune specială a 
Adunării Generale trebuie să acțio
neze ca un catalizator în ce privește 
tratativele de dezarmare, stimulind 
toate statele lumii să contribuie efec
tiv la oprirea cursei înarmărilor, la 
crearea unei lumi mai sigure, in care 
să nu mai existe arme.

ar putea fi jucat de Conferința de la 
Geneva în problemele Orientului 
Mijlociu cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Astăzi este îndeobște recunoscut că 
problema palestineană constituie 
însăși esența conflictului, pacea în 
zonă neputând fi restabilită fără 
participarea celor mai autorizați re
prezentanți ai poporului palestinean.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
speranța că părțile direct interesate 
vor folosi noua prelungire a manda
tului forțelor O.N.U. pentru deblo
carea căilor îndreptate spre restabi
lirea păcii în Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. se va întruni la 
27 octombrie pentru a examina ra
portul Comitetului pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinean — s-a anuntat 
joi oficial, la sfirsitul consultărilor 
dintre membrii consiliului.

Lărgirea coaliției 
guvernamentale 

în Israel
TEL AVIV 21 (Agerpres). Mișcarea 

Democratică pentru Schimbare, pină 
acum partid de opoziție în Israel, a 
hotărît să se alăture coaliției guver
namentale formate de L.I.K.U.D., a- 
ducînd astfel un important număr de 
voturi cabinetului Begin în parla
ment. Cu cele 15 voturi ale M.D.S.. 
guvernul va dispune de o majorita
te de 78 din cele 120 de mandate ale 
Knessetului. Drept urmare, liderului 
M.D.S., Yigael Yadin, i se va conferi 
funcția de vicepremier. iar partidu
lui său trei portofolii ministeriale.

Manifestări consacrate 
centenarului 

Independenței de stat 
a României

ROMA. — în cadrul manifestări
lor consacrate marcării în Italia a 
centenarului Independentei de .stat a 
României, la „Accademia di Roma
nia", din Roma, a avut loc o întil- 
nire intre participantii italieni la cel 
de-al II-lea Congres international al 
umanismului avînd ca temă ..Condi
țiile progresului în timpurile noas
tre". desfășurat la București si 
Brașov in vâra acestui an. si re
prezentanți ai vieții politice, științifice și cultural-artistice italiene. In 
cadrul intilniri! s-a relevat că, alături 
de Festivalul european al prieteniei 
organizat de tara noastră în luna iu
nie. congresul pe tema condițiilor 
progresului se înscrie ca o nouă con
tribuție a României socialiste la pro
movarea cooperării ne toate planu
rile. a cunoașterii reciproce a ade
văratelor valori ale culturii si știin
ței din țările continentului nostru, a 
creării unui climat de încredere si 
de securitate. Vorbitorii au scos în 
relief contribuția relevantă a tării 
noastre Ia îmbogățirea tezaurului cul
tural si științific universal.

Subsecretarul de stat la M.A.E. 
italian, Franco Foschi, a prezen
tat pe larg aspecte ale istoriei 
poporului român legate de ori
ginile sale latine și, pe aceas
tă bază, dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele român si italian, dorința 
celor două țări de a coopera tot mai 
intens între ele. cu popoarele conti
nentului nostru si din întreaga lume.

Cu acest prilej a fost deschisă si 
expoziția de grafică a artiștilor ro
mâni Gheorghe Ivancenco si Dana 
Pacepa.

Cu prilejul Zilei armatei 
Republicii Socialiste România

în numeroase capitale ale lumii 
au avut loc manifestări consacrate 
Zilei armatei Republicii Socialiste 
România. La ambasadele României 
din Praga, Viena, Berna, Berlin, 
Budapesta, Sofia. Ankara si Damasc, 
atașații militari ai tării noastre au 
organizat gale de filme documentare 
și expoziții de fotografii cu aspecte 
privind dezvoltarea patriei noastre, 
tradițiile de luptă ale poporului și 
armatei române în lupta pentru, 
neatîrnare și independentă, viata și 
activitatea ostașilor români. La ac
tivitățile prilejuite de Ziua armatei 
Republicii Socialiste România au 
participat generali și ofițeri supe
riori din țările respective, reprezen
tanți ai ministerelor de externe și 
ai altor instituții centrale, atașați 
militari străini, ziariști. Au fost 
prezent!. de asemenea, ambasadorii 
României din țările respective.

■ ■■■»■■■■■■■■■■■■■■■
agențiile de presă transmit:

0 întîlnire de lucru a avut 
loc la Budapesta între Nicolae 
Bozdog. prim-adiunct al ministrului 
comerțului interior, si Vilmos Sagi. 
ministrul comerțului interior al R.P. 
Ungare. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
schimburilor de mărfuri si relațiilor 
de colaborare dintre cele două mi
nistere de comerț interior. La discu
ții a participat Victor Boloian. am
basadorul României la Budapesta.

Cu prilejul participării la Congresul P. C din Japonia

REPREZENTANTUL P.C.R. S-A ÎNTÎINIT CU COMUNIȘTII 
DIN YOKOHAMA

TOKIO. — Tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., re
prezentantul Partidului Comunist 
Român la cel de-al XîV-lea Congres 
al P.C. din Japonia, s-a întilnit cu 
comuniștii din organizația de partid 
a orașului Yokohama.

In cursul discuțiilor a fost evocată 
cu deosebită satisfacție vizita făcută 
în orașul Yokohama de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, moment de cea 
mai mare semnificație pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie dintre 
poporul român și poporul japonez.

Prima conferință internațională cu privire la stocarea și reciclarea 
combustibilului nuclear

Analiza posibilităților de evitare a pericolelor 
proliferării armelor atomice

WASHINGTON. — La Washing
ton se desfășoară lucrările primei 
conferințe internaționale cu privire 
la stocarea si reciclarea combustibi
lului nuclear, la care participă repre
zentanți din aproximativ 40 de state 
ale lumii, printre care si România, 
si ai unor organizații internaționale.

Participantii analizează posibilită-

La Lima și Quito

Reuniuni consacrate extinderii 
cooperării latino-americane

LIMA. — în capitala peruană se 
desfășoară lucrările unei reuniuni a 
cinci organisme de cooperare latino- 
americane. avînd drept scop coordo- 
nareta eforturilor pentru dezvoltarea 
agriculturii în regiune. Desfășurată 
sub auspiciile Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.). la lucrări 
participă exporti ai Grupului. Andin, 
ai. Corporației Andine de Dezvoltare 
(C.A.F.). ai Secretariatului cooperării 
economice din America Centrală si 
din partea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.)

ÎNCETAREA din VIAțA a tovarășei vera husakova
PRAGA 21 (Agerpres). — C.C. al 

P.C. din Cehoslovacia și guvernul 
federal cehoslovac anunță că, la 20 
octombrie, a încetat din viață în mod 
tragic, intr-ur. accident ■ aviatic, în 
apropiere de Bratislava, Vera Husa- 
kova, soția tovarășului Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia,

încheierea Congresului 
„fîpimondiei". Adelaide (Aus
tralia) s-au încheiat lucrările celui 
de-al XXVI-lea Congres internatio
nal al Federației asociațiilor de api- 
cultură ..Apimondia". Ministrul pen
tru sectorul industrial primar din 
guvernul federal australian. Ian Sin
clair. a avut o întrevedere cu prof, 
dr. ing. V. Harnai (România), care 
a fost reales președinte al ..Apimon- 
diei".

Tovarășul Emil Bobu a făcut o pre
zentare a muncii și activității comu
niștilor români, a întregului nostru 
popor pentru Îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. La rîndul lor, gazdele au 
făcut cunoscute aspecte ale activității 
și luptei lor pentru aplicarea în via
ță a orientărilor trasate de documen
tele celui de-al XIV-lea Congres al 
P.C.J.

întîlnirea șf schimbul de informații 
prilejuite de această vizită s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească.

țile evitării pericolelor pe care le im
plică proliferarea armelor atomice, 
finind seama, în același timp, de 
nevoile de combustibil nuclear in 
scopuri pașnice ale statelor.

Coferința a fost salutată de pre
ședintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter.

QUITO. — în capitala Ecuadoru
lui au fost inaugurate lucrările reu
niunii organismelor latino-americane 
pentru promovarea comerțului. Par
ticipă reprezentanți din 13 state ale 
regiunii. Punctul central de pe ordi
nea de zi îl constituie problema co
mercializării produselor latino-a- 
mericane pe plata S.U.A Vor fi a- 
bordate, de asemenea, teme privind 
lărgirea cooperării între instituțiile 
regionale specializate în promovarea 
comerțului exterior.

președintele R. S. Cehoslovace. în 
legătură cu accidentul. în care și-au 
pierdut viața și alți pasageri, pre
cum și trei membri ai echipajului 
elicopterului, transmite agenția 
C.T.K., guvernul cehoslovac a con
stituit o comisie guvernamentală 
pentru a cerceta cauzele accidentului.

Convorbiri sovieto-indie- 
jțg. La Moscova au început, vineri, 
convorbirile sovieto-indiene, la care 
participă Leonid Breinev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. Aleksei Kosîghin. pre
ședintele Consiliului de Miniștri. An
drei Gromîko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.. si primul mi
nistru al Indiei. Morarii Desai, so
sit într-o vizită oficială în U.R.S.S.

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ A LICHIDĂRII DECALAJELOR, A INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Accesul liber al tuturor statelor la tehnologia modernă 
ROMÂNIA — MILITANT ACTIV PENTRU FOLOSIREA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII 

ÎN BENEFICIUL TUTUROR NAȚIUNILOR, AL PROGRESULUI GENERAL AL UMANITĂȚII
Reglementarea transferului de tehnologie constituie o problemă de 

mare importantă si actualitate a economiei mondiale. Ea formează obiec
tul dezbaterilor in numeroase foruri și reuniuni internaționale, ăn ca
drul cărora țările în curs de dezvoltare, alte state se pronunță pentru 
solutionarea ei judicioasă, corespunzător intereselor tuturor popoarelor, 
ale economiei mondiale. în ansamblu. Sub semnul acestor preocupări se 
va desfășura în curind la Geneva o nouă sesiune a Grupului interguver- 
namental de experți ai U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare), a cărui misiune este de a pregăti textul Codului 
internațional de conduită în domeniul transferului de tehnologie, ce ur
mează să fie adoptat, anul viitor, de O.N.U.

Interesul deosebit fată de această 
problemă decurge din rolul capital 
pe care stiinta și tehnologia il joa
că în dezvoltarea națiunilor. în lu
mea contemporană, progresul econo
mic si social al statelor nu este de 
conceput fără utilizarea celor mal 
noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, a 
tot ceea ce a produs mai de preț 
geniul uman.

Realitatea arată însă că în acest 
domeniu, mai mult decît în oricare 
altul, persistă decalaje între statele 
avansate din punct de vedere econo
mic și majoritatea țărilor lumii — 
nedezvoltate sau în curs de dezvol
tare. care sînt lipsite de una dintre 
pîrghiile esențiale ale lichidării ră- 
mînerii lor în urmă. Cifre si date, 
furnizate de divense organisme Inter
nationale. sînt edificatoare pentru 
această stare de lucruri : volumul 
cheltuielilor pentru cercetare si dez
voltare în țările lumii a treia este 
aproximativ de o sută de ori mai 
scăzut decît in statele capitaliste a- 
vansate ; 90 la sută din cercetarea 
științifică si tehnologică din lume are 
Ioc în țările industrializate : 86 la 
sută din totalul oamenilor-de stiintă 
lucrează în aceleași țări.

întrucît nivelul de dezvoltare al 
unei țări este determinat într-o în
semnată măsură de gradul de încor
porare în procesul de producție a 
științei si tehnicii, decalajele științi
fice si tehnologice adîncesc si mal 
mult inegalitatea economică dintre 
state. în plus, obstacolele, barierele 
ridicate în calea țărilor în curs de 
dezvoltare în ce privește utilizarea 
rezultatelor revoluției tehnico-stiinti- 
fice. mecanismele si condițiile ine
chitabile în care se efectuează, in 
prezent, transferul de tehnologie per
petuează si agravează cercul vicios al 
subdezvoltării și dependenței. Or, 
asa cum arată evoluțiile economice 
din ultimii ani. situația existentă în 

acest domeniu, menținerea si chiar 
aprofundarea dereglărilor au conse
cințe serioase nu numai pentru ță
rile puțin dezvoltate, ci si pentru 
statele avansate, pentru economia 
mondială în ansamblu, pentru pro
gresul general al umanității. Din a- 
ceasta decurge necesitatea obiec
tivă a desfășurării unei largi colabo
rări si cooperări între toate statele 
lumii. în interesul tuturor popoare
lor. „Trebuie asigurat accesul tutu
ror statelor la cuceririle stiintei si 
tehnicii modeme — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu — tinînd seama de 
faptul că lichidarea subdezvoltării, 
progresul rapid al tuturor națiunilor 
nu se pot realiza decît pe baza celor 
mai noi cuceriri ale stiintei si tehni
cii contemporane".

Pdntru ca stiinta si tehnologia să 
devină într-adevăr pirghii de dezvol
tare accelerată, instrumente de reali
zare a apropierii relative a nivelu
lui de progres economic al statelor, 
ele trebuie să beneficieze de un sis
tem de cooperare internațională, cu 
programe și instituții concrete, baza
te pe principiile dreptului internațio
nal, ale echității și avantajului reci
proc.

Necesitatea transferului de tehno
logie '— ca modalitate concretă a cir
culației ideilor științifice, a valorifi
cării lor tehnologice. în folosul pro
gresului tuturor popoarelor — este 
îndeobște recunoscută si. de fapt, au 
loc multiple acțiuni în acest sens.

Ce arată însă practica ?
Națiunile angajate De calea dezvol

tării — pentru care transferul de 
tehnologie reprezintă piatra unghiu
lară a realizării programelor initiate 
— plătesc. în multe cazuri, accesul Ia 
rezultatele stiintei si culturii la pre
turi prohibitive. Date ale U.N.C.T.A.D. 
araită că. în deceniul actual, impor
tul de tehnologie va costa țările în 
curs de dezvoltare peste 9 miliarde 

de dolari. Acest fapt grevează pu
ternic asupra programelor lor națio
nale. mai ales dacă se are in vedere 
si continua deteriorare a termenilor 
de schimb.

Practica arată, de asemenea, că. în 
multe cazuri, transferul de tehnolo
gie este grevat de diferite clauze 
restrictivă;. Un studiu a 409 contracte 
de ..transfer de tehnologie". încheia
te în. Ecuador. Bolivia. Peru. Chile 
si Columbia, arată, de exemplu, că 
aproape 80 la sută dintre acestea au 
clauze ce interzic total folosirea teh

• Volumul cheltuielilor pentru cercetare în 
țările lumii a treia este de 100 de ori mai 
mic decît al celor industrializate • Disparitățile 
științifice și tehnologice - factori de adîncire 
a inegalității economice dintre state • Inte
resele eliminării subdezvoltării justifică un tra
tament preferențial pentru țările în curs de 

dezvoltare

nologiei cumpărate pentru produce
rea de articole de export. Studii ale 
U.N.C.T.A.D. au constatat existenta 
unor asemenea clauze si în situația 
unor contracte încheiate în India. Pa
kistan. Mexic si Filipine.

Un alt aspect important constă în 
aceea că tehnologia transferată este 
cel mai adesea destinată unor ne
cesități de consum. Or. țările în cura 
de dezvoltare sînt preocupate de a- 
chizitionarea sl dezvoltarea de tehno
logii cît mai adecvate intereselor pe 
termen lung, care să contribuie la 
solutionarea problemelor economica 
specifice cu care se confruntă.

Multe dintre aspectele nega- ' 
tive menționate îsi au expli
cația în faptul că. în econo
mia capitalistă, marile companii 
multinaționale concentrează în mîini- 
le lor rezultatele cercetării științifi
ce și tehnice și le dirijează în func
ție de scopul global al firmei — pro
fitul maxim — ignorînd interesele 
reale ale țărilor în care acționează, 
fără a manifesta preocupare pentru 

asigurarea condițiilor favorabile care 
să permită dezvoltarea cercetării la 
fata locului, pentru formarea de ca
dre naționale. După cum recunoaște 
Jose Epstein, de la Banca latino- 
americană de dezvoltare economică, 
„un punct dintre cele mai slabe ale 
economiei țărilor latino-americane 
este lipsa de dezvoltare a unei capa
cități interne de cercetare, care să le 
permită să termine cu dependența 
zdrobitoare de tehnologia externă".

Desigur, nu în toate cazurile trans
ferul de tehnologie îmbracă forme

le înfățișate mai sus, dar practica — 
așa cum s-a verificat — oferă mul
tiple exemple de neconcordantă între 
scopurile „multinaționalelor" și o- 
biectivele de dezvoltare ale țărilor în 
cane acționează.

Care sânt consecințele acestor, 
practici ? Chiar si la un preț atît de 
ridicat, date fiind condițiile inechita
bile si mecanismele discriminatorii 
prin care se efectuează. în prezent, 
transferul de tehnologie nu contri
buie. în măsura dorită, la consolida
rea potențialului tehnico-stiintific al 
țărilor receptoare, la dezvoltarea ac
celerată a economiilor lor.

Tocmai de aceea, dezbaterile care 
au loc. atît în cadrul Grupu
lui interguvernamental de experți 
ai U.N.C.T.A.D., însărcinat cu elabo
rarea Codului international de con
duită în domeniul transferului de 
tehnologie, cît și în alte orga
nizații internaționale, subliniază ca
racterul de urgentă al adoptării unor 
măsuri în acest domeniu. în ca
drul discuțiilor s-a propus : re

vizuirea structurilor juridice exis
tente in ce privește transferul de 
tehnologie și adoptarea unui Cod de 
conduită, universal obligatoriu : insti
tuirea de aranjamente regionale care 
să favorizeze cooperarea între țările 
in curs de dezvoltare, îndeosebi în ce 
privește știința și tehnica ; măsuri 
pentru formarea de cadre naționale 
de înaltă calificare pentru ameliora
rea posibilităților locale de cercetare 
și dezvoltare ; orientarea cu priorita
te a efortului tehnic și științific spre 
problemele interesînd țările în curs 
de dezvoltare.

Considerînd facilitarea transferului 
de tehnologie o cerință primordială 
a unei noi ordini economice interna
ționale, țările în curs de dezvoltare, 
printre care și România, urmăresc 
consacrarea în Codul de conduită a 
principiilor esențiale de natură să fa
vorizeze o cooperare rodnică, și anu
me : respectarea suveranității și in
dependenței naționale, egalitatea în 
drepturi a tuturor țărilor, indiferent 
de sistemul lor politic sau gradul dc 
dezvoltare economică. Avînd în ve
dere disparitățile existente in prezent, 
este deosebit de important să se a- 
corde țărilor în curs de dezvoltare 
un tratament preferențial în ce pri
vește transferul de tehnologie, spriji- 
nindu-le în eforturile de a-și adapta 
noua tehnologie la condițiile specifi
ce, eliminînd orice clauze restrictive. 
Aceste cerințe au fost, de altfel, con
sacrate de documente fundamentale 
ale O.N.U., cum sint Declarația și 
Programul de acțiune, adoptate de 
cea de-a Vl-a sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U., Carta 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor — documente care înscriu 
participarea țărilor în curs de dezvol
tare la avantajele științei și tehnicii, 
promovarea transferului de tehnici și 
crearea unei structuri tehnologice 
autohtone în interesul acestor țări, în 
forme și modalități corespunzătoare 
economiei lor. ca obiective prioritare 
ale noii ordini economice interna
ționale.

România socialistă, militînd activ 
pentru edificarea noii ordini econo
mice mondiale, s-a pronunțat și ac
ționează consecvent pentru asigura
rea accesului larg, nestînjenit, fără 
bariere și discriminări, al tuturor 
popoarelor Ia cuceririle revoluției 
tehnico-științifice. Experiența țării 

noastre relevă însemnătatea efortului 
propriu — factor hotărîtor al dez
voltării — și. totodată, al unei largi 
cooperări internaționale în acest do
meniu. Din acest punct de vedere 
este semnificativ faptul că actualul 
plan cincinal, parte a programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră, 
se desfășoară sub semnul revoluției 
tehnico-științifice. Atribuind cea 
mai mare atenție cercetării proprii, 
tara noastră manifestă o preocupare 
constantă pentru introducerea celor 
mai noi cuceriri ale stiintei și teh
nologiei din alte țări. Pe de altă 
parte. România dezvoltă relații de 
colaborare bilaterală științifică si 
tehnică cu peste 30 de țări în curs 
de dezvoltare, relații care urmăresc 
să vină în înitîmpinarea nevoilor 
stringente de tehnologie ale acestor 
țări, contribuind la realizarea planu
rilor lor de dezvoltare economică.

Prezentă în sectoarele de activi
tate științifică a 40 de organi
zații internaționale, cu caracter gu
vernamental sau neguvernamental. 
România și-a adus o contribuție 
constantă la adoptarea. în cadrul 
O.N.U. și a instituțiilor sale specia
lizate. a unor măsuri concrete, pri
vind intensificarea colaborării teh- 
nico-știintifice dintre statele lumii. 
Inițiativa tării noastre, care a în
scris pe agenda O.N.U. punctul Inti
tulat „Rolul științei si tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiunilor", 
s-a bucurat de o largă adeziune, du- 
cînd în cele din urmă la convocarea 
pentru anul 1979 a „Conferinței Na
țiunilor Unite pentru stiintă si teh
nologie în slujba dezvoltării". Ca 
autoare a inițiativei, tara noastră 
nutrește convingerea că această 
conferință mondială va încununa 
eforturile depuse în această direcție 
prin stabilirea unui program de ac
țiune cu caracter angajant. conți- 
nînd măsuri concrete de aplicare a 
cuceririlor științei si tehnologiei mo
deme pentru dezvoltarea economică 
și independentă a statelor. în pri
mul rînd a celor în curs de dezvol
tare. aducînd astfel o contribuție la 
realizarea dezideratului istoric : edi
ficarea unei noi ordini economice și 
politic? mondiale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Valentin PAUNESCU

Filarmonica „George Enescu" 
se află de la începutul lunii oc
tombrie intr-un lung și presti
gios turneu peste hotare. După 
o serie de concerte susținute in 
R.P. Ungară și R.S. Cehoslova
că, orchestra a oferit publicului 
din Viena un concert care a 
întrunit elogiile unanime ale 
presei din capitala Austriei. 
După concerte susținute la Vil
lach, Graz, Salzburg, turneul Fi
larmonicii bucureștene continui 
in R.F. Germania, Elveția, 
Franța și Belgia.

Primul Congres al asigu
rărilor tarile *n curs de dez
voltare si-a început lucrările joi la 
Manila. Congresul, la care iau parte 
delegați din peste 50 de țări din 
Asia. Africa și America Latină si 
din alte zone, printre care si Româ- 

, nia. urmează să dezbată căile si mij
loacele de stringere a relațiilor de 
cooperare în domeniul asigurărilor, 
astfel îneît acestea să răspundă mai 
bine nevoilor țărilor în curs de dez
voltare. în ședința de inaugurare, 
președintele Filipinelor. Ferdinand 
Marcos, a rostit o cu vini»—».

f
Vizita vicecancelarului 

R.F.G. în Bulgaria. Todor Jlv- 
kov, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, l-a primit, vineri, 
pe Hans-Dietrich Genscher, vicecan
celar federal, ministrul afacerilor ex
terne al R.F. Germania, care face o 
vizită oficială în Bulgaria. în cursul 
convorbirii a fost abordat un cerc 
larg de probleme ale relațiilor bilate
rale și internaționale, subliniindu-se 
importanța deosebită a procesului 
destinderii și. necesitatea consolidării 
sale pe calea dezarmării.

Militari sud-coreeni au 
trecut în R.P.D. Coreeană. 
Locotenent-colonelul Ryu Un Hak, 
comandantul unui batalion al arma
tei sud-coreene, și telegrafistul ba
talionului. O Bong Ju, au trecut în 
jumătatea de nord a țării, punînd 
astfel capăt serviciului lor în ar
mata regimuluî-marionetă din Co
reea de sud. Ei au declarat că vor 
lupta pentru reunificarea tării sl con
strucția socialistă.

Contacte în Berlinul occi
dental. ° nou® convorbire a avut 
loc între reprezentanți ai Ministeru
lui Transporturilor al R.D. Germane 
si ai senatorului vest-berlinez pen
tru problemele construcțiilor sl lo
cuințelor. în legătură cu amenajarea 
unor instalații de transport în car
tierele sudice ale Berlinului occiden
tal.
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