
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii 

Populare Bangladesh
Președintele Republicii Socialiste 

Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de marți, pe

ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh în țara noastră, A. W. 
Shams-ul Alam, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.
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Pînă la încheierea anului, în strînsă 
concordanță cu termenele planificate

TOATE OBIECTIVELE
DE INVESTIȚII-ÎN FUNCȚIUNE!

Știm bine cu toții că în 1978, an de 
mijloc al cincinalului, sarcinile din domeniul 
investițiilor sînt de o amploare fără precedent. 
Chintesența lor este cu claritate ilustrată, în 
primul rînd, de volumul de lucrări prevăzut: 
peste 212,5 miliarde lei, cu 16,8 la sută mai 
mare decît în anul precedent, in al doilea rînd, 
de numărul mare de obiective și capacități de 
producție mai importante care urmează să 
sporească potențialul productiv al economiei 
naționale : 610 industriale și 55 agrozootehnice.

Sînt sarcini complexe, mobilizatoare, a căror 
înfăptuire impune ca pe toate șantierele de 
investiții, fără excepție, să se lucreze în ritm

a se asigura îndeplinirea în 
obiectivului fundamental al pla- 
domeniu : punerea în funcțiune

susținut pentru 
bune condiții a 
nului din acest 
a fiecărei noi capacități la termenul prevăzut 
și chiar mai devreme. Pînâ în prezent, peste 
350 de obiective și capacități și-au făcut debu
tul productiv.

Sarcinile care au mai rămas de realizat din 
planul de investiții pe acest an sînt mari. Este 
absolut necesar ca, în continuare, să fie asigu
rată o puternică concentrare de forțe și mij
loace pe toate șantierele, în unitățile producă
toare de utilaje și de materiale, să se acțio
neze cu mai multă hotărire, mai energic și mai

activ, pentru accelerarea continuă a ritmului 
de execuție, recuperarea mai rapidă a restanțe
lor care mai există și punerea în funcțiune a tutu
ror obiectivelor inscrise in planul pe acest an.

SĂ FOLOSIM DIN PLIN TIMPUL FRUMOS AL 
ACESTOR ZILE! NICI O ZI, NICI O ORĂ DE 
MUNCĂ SĂ NU FIE IROSITEI SĂ ASIGU
RĂM PE FIECARE ȘANTIER, LA FIECARE 
PUNCT DE LUCRU RANDAMENTE SUPERIOA
RE ÎN MUNCĂ I NICI UN EFORT NU TREBUIE 
PRECUPEȚIT ÎN VEDEREA ASIGURĂRII TUTU
ROR CONDIȚIILOR CERUTE DE PUNEREA LA 
TERMEN ÎN FUNCȚIUNE A NOILOR OBIECTI
VE Șl CAPACITĂȚI I

Azi, ancheta noastrâ
Pe platforma industrială Midia-Năvodari

Despre activitatea desfășurată pe 
șantierul marelui Combinat petrochi
mic din Năvodari, ziarul nostru a mai 
scris în citeva rinduri. Revenim as
tăzi dintr-un motiv deosebit. Potrivit 
indicațiilor secretarului general al 
partidului și însuflețitorului angaja
ment al constructorilor de pe această

mare platformă de investiții, la pri
mul obiectiv important al combina
tului — rafinăria — urmează ca pină 
la sfirșitul anului să fie introdus ți
ței pentru asigurarea condițiilor ne
cesare efectuării probelor tehnolo
gice, 
pină

Timpul relativ scurt rămas 
atunci ne determină să apre-

ciem că, pentru colectivul șantieru
lui, numărătoarea inversă a început.

Explicația unor ritmuri 
înaltO ° primă observație : cele 
citeva mii de constructori, montori și 
instalatori aflați pe șantier muncesc

deIn ultima lună, la cele opt instalații ale rafinăriei Combinatului petrochimic
8UU tone utilaje tehnologice. în timp ce o coloană sosită pe șantier este preluată de

echipa condusă de Ion Rotaru pregătește ridicarea unei noi estacade (fotografia din dreapta)

la Midia-Năvodari s-au montat peste 
montori (fotografia din stingă),

susținut, într-o strînsă corelare și suc
cesiune, în ' 
gite, practic 
ponente ale 
luate, toate 
subordonate ___ _ „ -
terea tot mai accentuată a ritmului 
de execuție. Cifrele vorbesc de la 
sine. Pentru terminarea la timp a 
întregii lucrări, este necesar ca, zil
nic, să fie turnate 800 mc de betoane 
și bătute 250 coloane de balast. Sînt 
tot mai numeroase zilele, în ultima 
vreme, cînd aceste prevederi minimale 
au fost depășite, într-adevăr, consi
derabil : s-au turnat peste 1 300 mc 
de betoane și au fost bătute aproape 
400 coloane de balast. Lista exemple
lor ar putea fi, desigur, continuată. 
Ceea ce am reținut în mod deosebit 
este hotărirea constructorilor de a 
transforma aceste producții-record 
intr-o obișnuință. Care este suportul 
acestor intenții ?

— Vizita de lucru efectuată pe șan
tier, în luna august, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a constituit un pu
ternic imbold în munca fiecăruia 
dintre noi, determinînd o adevărată 
emulație în rîndul constructorilor și 
montorilor, hotărirea fermă de a face 
totul pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor încredințate, ne-a precizat 
tovarășul Doru Avram, inginerul-șef 
al grupului de șantiere. în urma indi
cațiilor primite cu acest prilej, între
gul program de lucru a fost reconsi
derat, au fost stabilite măsuri noi, pe 
plan organizatoric și tehnic, care vi
zează intensificarea activității la toate 
categoriile de lucrări.

Cristian ANTONESCU 
Dari CONSTANTIN

două schimburi prelun- 
la toate instalațiile com- 
rafinăriei. Toate deciziile 
măsurile întreprinse sint 
unui singur scop : creș-

(Continuare în pag. a III-a)

Democrația socialistă a culturii face LA HIDROCENTRALA STREJEȘTI-OLT

să rodească în viața întregii societăți 4 fost terminată construcția barajului

COMORI
ALE GENULUI POPULAR

Ieri, 26 septembrie, 
la hidrocentrala de la 
Strejești — Olt a avut 
loc un moment deose
bit de important : o- 
prirea Oltului prin 
terminarea construc
ției barajului. Lacul ce 
se va forma aici va a- 
vea un volum de 240 
milioane metri cubi 
apă și va fi cel mai 
mare din cele 29 ce se 
vor amenaja pe Olt.

Alte detalii ni le-a În
fățișat tovarășul ingi
ner Radu Scutelnicu, 
directorul 
de șantiere Olt infe
rior. „Hidrocentrala 
de la Strejești — 
care urmează să 
tre In funcțiune 
îndată ce nivelul 
lacul de acumulare va 
ajunge la cota minimă 
— va fi cea de-a 6-a 
din cele construite pe

Grupului

În
de 
în

Olt și va avea o pu
tere instalată de 50 
megawați, prevăzută 
cu două turbine de 
construcție româneas
că. Lacul va fi folosit 
atît pentru producerea 
energiei electrice, pen
tru irigarea unor im
portante suprafețe de 
teren din Cîmpia Căr
bunarului, cît și pen
tru navigat. (Emilian 
Rouă).

Trec cîteodată neob
servate 
ne, la 
martori 
același 
semnificative 
noua dimensiune 
culturii în țara noas
tră. Chiar dacă nu ar 
fi să avem în vedere 
decît uriașul interes 
pe care milioane 
milioane de oameni 
manifestă pentru 
seamă de probleme 
au prea puțin comun 
cu profesiile pe care 
le practică, cu statutul 
pe care îl posedă acolo 
unde lucrează, cum 
sint cele privind for
marea viitorilor artiști, 
afirmarea a tot 
poate să însemne 
lent, promisiune 

■ izbindă culturală.

unele fenome- 
care sînțem 

și părtași în 
timp, profund 

pentru 
a

și 
ii 
o 

ce

tă pus la îndoială, dar 
carer nu este poate 
mereu suficient de 
bine scos în evidență, 
cu destulă pricepere. 
Acest adevăr se referă 
la faptul că valorile 
culturale ale României 
socialiste de astăzi se 
creează pretutindeni 
în tara noastră, că toa
tă lumea — direct sau 
indirect — participă la 
făurirea lor. Se consi
deră ca o îndatorire

însemnări de
Gh. ACHIȚEI

Imagine din zona industriala a Sucevei

TEMEIURILE TRAINICE
ALE MARII UNIRI

ce 
fa
de 
și 

încă ar fi suficient. Nu 
știu dacă există, totuși, 
o evidentă exactă a 
diferitelor cercuri și 
cenacluri ce funcțio
nează la ora actuală, 
in formule diverse, pe 
lingă casele de cultură, 
cluburile unor între
prinderi, cămine cul
turale. școli, facultăți 
etc. Cert este că pre
tutindeni pe unde 
mergi întîlnești oameni 
tentați să-și arate, pe 
lingă rezultatele în 
producție, pe lîngă 
marile realizări pe 
plan social obținute, 
și ceea ce se „face" 
pentru cultură. Oame
nii țin parcă să de
monstreze un adevăr 
care nu a fost nicioda-

morală de prim ordin 
sesizarea și susținerea 
talentelor, prin asigu
rarea unor condiții co
respunzătoare de afir
mare, prin încurajarea 
și propulsarea lor spre 
centrul atenției publi
ce. Cineva poate, de 
exemplu, zîmbi de 
naivitatea și stingăcia 
unor lucrări ce for
mează obiectul unei 
expoziții de pictură 
organizate în holul 
unei case de cultură, 
în spațiile destinate 
altor activități ale unui 
club muncitoresc sau 
ale unui cămin cultu
ral. Cineva poate zîmbi 
de efectul poetic facil 
al unor producții li
terare citite într-o șe
dință de cenaclu. Și 
adesea spiritul super
ficial se mulțumește 
doar cu atlt. îi scapă 
tocmai esențialul —

faptul că manifestarea 
la care participi face 
parte dintr-un uriaș 
ansamblu de inițiati
ve urmărind valorifi
carea a tot ce poate 
să însemne talent, a 
tot ce poate să însem
ne șansă de afirmare 
in domeniul literaturii, 
în domeniile diferite
lor arte. Poate că ma
nifestarea la care par
ticipi nu aduce în dis
cuție, într-adevăr. lu
crări de mare specta
culozitate. Poate că, 
într-adevăr, manifes
tarea la care participi 
nu aduce în discuție 
un talent deosebit. Dar 
în absența unor atari 
manifestări care, iată, 
se pot organiza și des
fășura în 
neros al 
național 
României"

cadrul ge- 
Festivalului 

„Cîntarea 
imposibil 

o acțiune, 
la scară

e 
de conceput 
desfășurată 
națională, de cultivare 
a tuturor energiilor 
noastre culturale de 
azi și de mîine. Siste
mele de selecție func- 
ționînd la nivelul con
cursurilor de admitere 
în facultăți, la nivelul 
criteriilor de primire 
în diferite organizații 
profesionale rămîn, de
sigur, valabile. Putem 
însă garanta că nu 
se greșește niciodată, 
chiar atunci 
chemați să 
sînt oameni 
credință ?

cind cei 
aprecieze 
de bună

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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0 realitate străveche. Mă_ 
rețul eveniment al unirii din 1918, 
prin care s-a desăvîrșit edificarea 
statului național unitar român, a 
constituit rodul unor îndelungate stră
danii, produsul legic, necesar și fi
resc al unui ansamblu de premise 
obiective și subiective, ale căror ră
dăcini coboară adine în trecutul nos
tru istoric. Aceste premise sînt de 
ordin teritorial, etnic, lingvistic, po
litic, cultural, de factură psihică și, 
evident, de ordin 
acestora din ur
mă ne propunem 
să stăruim în rîn- 
durile de

De la 
se cere 
că între 
sele amintite e- 
xistă o complexă 
rețea de interde
pendențe, ele al
cătuind un tot 
inseparabil. Evo
carea' sau discu
tarea distinctă a 
oricăreia dintre 
ele nu poate fi 
făcută decît pre- 
supunîndu-le pe 
toate celelalte, 
decit in indisolubilă legătură cu ele, 
ca parte constitutivă a unui întreg 
funcțional.

în al doilea rînd, premisele care 
au dus în final la desăvîrșirea uni
tății statale au cunoscut, în timp, un 
proces de amplificare și îmbogățire, 
dezvoltîndu-se și maturizîndu-se trep
tat, împingînd inexorabil — cu forța 
legităților obiective — spre înfăptui
rea idealului național. Dincolo de im
pedimente temporare izvorîte din 
vicisitudini de variate genuri și în di
verse momente ale zbuciumatei noas
tre istorii, ele s-au afirmat constant 
și durabil, ca necesități și ca realități.

în aceste condiții, înseși legăturile 
economice dintre cele trei țări româ
nești — legături al căror rol determi
nant este îndeobște cunoscut — nu 
acționau, de regulă, sub forma unui 
determinism rece, arid, vizînd numai 
cîștigul, ci dinamizate lăuntric, „în
călzite" de conștiința unor multiple 
afinități și aspirații comune.

Legăturile economice dintre Țara 
Românească, Transilvania și Moldo
va, existente din vechime, se spriji
nă în chip firesc pe elementele con
stitutive ale mediului natural al pa
triei. De mult au fost remarcate — și 
nu numai de autori români — rotun
jimea ideală a spațiului geografic 
românesc, echilibrul formelor de re
lief, caracterul divers și complemen
taritatea organică a resurselor de pe 
ambele versante ale Carpaților. A- 
ceste elemente au stat la baza divi
ziunii (atît naturale, cît și sociale) a 
muncii, a schimbului continuu de ac
tivități între locuitorii pămîntului 
românesc.

Situați în centrul peisajului, ca o 
veritabilă coloană vertebrală, Carpa- 
ții n-au constituit niciodată o barie
ră între Transilvania, Țara Româ-

nească și Moldova. Mijlocii ca înălți
me, de trei ori mai înguști decît Al- 
pii, ei sînt, totodată, puternic frag
mentați tectonic, străbătuți de 
traversați de drumuri și poteci, 
la Porțile de Fier și pînă sus, 
nord, la Prislop. 26 de păsuri și 
cători mari străbat munții ; în
privește potecile, pe care se putea 
trece atît cu pasul, cît și cu calul ce 
transporta poveri — numai între 
Țara Românească și Transilvania îna
inte de anul 1800 erau cunoscute și 
intens folosite 91 de astfel de poteci).

ape, 
(De 

în 
tre

ce

economic. Asupra

față, 
început 
precizat 
premi- 3. Pulsul viu, neîntrerupt 

al legăturilor economice

un veritabil rezervor demografic pen
tru întregul teritoriu românesc. Acest 
fenomen îi privește — cum atestă 
încă documente medievale timpurii 
— atît pe români, cît și pe secui și 
sași, avînd, desigur, nu numai sem
nificații demografice, ci și economi
ce. Amploarea fenomenului este 
atestată, între altele, de faptul că în 
secolul al XVIII-lea, în Țara Româ
nească, un slujbaș special, cu rang 
de ispravnic, se ocupa de problemele 

populație 
de peste 

Conside- 
faptul că 

sfîrși-

dintre țările române
Aceste elemente au favorizat din ve
chime comunicația de pe o parte pe 
cealaltă a lor. Așa se explică și inten
sa locuire a Carpaților (calculată ca 
raport între înălțimea lor totală și 
altitudinea pînă la care sînt populați 
cu așezări umane). în același timp, 
ei n-au fost o stavilă în calea 
rilor frecvente, iar în unele 
chiar masive, de populație din 
silvania spre celelalte două 
Transilvania fiind, secole de-a rîndul,

trece- 
epoci 
Tran- 

țări,

ridicate de afluxul de 
venit

• munte, 
rînd și 
pînă spre 
tul secolului al 
XVIII-lea contac
tele Transilvaniei 
cu Ungaria erau 
serios îngreunate 
de zona joasă și 
mlăștinoasă a Ti
sei, vom înțelege 
că Transilvania 
constituia față de 
aceasta o indivi- 

, dualitgte nu nu- 
' mai' geografică, ' 

dar și economică 
. distinctă, fiind o- 

rientată în chip 
natural spre Țara Românească și 
Moldova.

Un ansamblu de factori contribuiau 
deci la existența unor strînse legă
turi economice între cele trei țări 
românești. în acest context se mani
festă caracterul complementar al eco-

Conf. dr. Vasile BOZGA
Academia de studii economice

(Continuare în pag. a Il-a)

Industria județului Hunedoara 
a îndeplinit planul pe 9 luni

Oamenii muncii din județul Hu
nedoara raportează îndeplinirea cu 
5 zile mai devreme a sarcinilor de 
plan revenite pe primele 9 luni. Ei 
vor pune suplimentar la dispoziția 
economiei naționale 148 milioane 
kWh energie electrică, 26 000 tone 
cocs, 90 000 tone fontă, 38 000 tone 
oțel, 28 000 tone laminate finite, 850 
tone mașini și utilaje pentru side
rurgie, 40 000 mp dale mozaicate, 
15 000 mp placaje de marmură și 
multe alte produse.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Co
mitetul județean Hunedoara al 
P.C.R., se spune între altele :

Realizările de prestigiu cu care 
unitățile economice din județul 
nostru vor încheia primele trei tri
mestre din cel de-al treilea an al 
cincinalului sînt o urmare directă a

activității stăruitoare, plină de devo
tament și responsabilitate comunis
tă, depusă zi de zi de toți oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — pen
tru înfăptuirea exigentă a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a 
prețioaselor indicații date de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru cu care 
ne-ați onorat.

Vă asigurăm că toate colectivele 
de oameni ai muncii, conduse și în
drumate de către organizațiile de 
partid, vor depune în continuare noi 
eforturi pentru a se achita în cele 
mai bune condiții de sarcinile ce 
le revin, pentru a spori și mai mult 
contribuția județului nostru la dez
voltarea în ritm susținut a econo
miei naționale, la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

FORȚELE SATELOR 
LA CULES SI SEMĂNAT!

9

Situația lucrărilor agricole indică necesitatea 
îmbunătățirii transportului produselor și organizării mai 

largi a schimburilor de zi și de noapte

Cu mijloacele mecanice de care dispune agricultura, cu forțele umane 
existente la sate este posibil și necesar ca în aceste zile să se accelereze 
ritmul de recoltare a roadelor toamnei și de însămînțare a cerealelor pă- 
ioase. Ce evidențiază situația generală pe țară ? Potrivit datelor înregis
trate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la data de 25 
septembrie stadiul lucrărilor era următorul :

FLOAREA-SOARELUI. Au mal 
rămas de recoltat 202 000 ha. Pen
tru încheierea acestei lucrări în 
această săptămînă trebuie să se 
acționeze energic, mai ales în ju
dețele Arad, Timiș, Olt. Teleorman, 
Dîmbovița, Vaslui, Iași, unde se 
constată unele rămîneri în urmă.

PORUMBUL. Culesul a început 
In 22 de județe, recolta fiind strîn
să de pe 6 la sută din suprafețele 
cultivate. Lucrarea este mai avan
sată în întreprinderile agricole de 
stat din județele Ialomița, Con
stanța, Tulcea, Dolj, Buzău, Teleor
man și Vrancea.

cantități mai mici decît cele pre
văzute.

CARTOFI. S-a strîns producția 
de pe 48 la sută din suprafața cul
tivată. Recoltatul trebuie 
în județele Dolj, Ilfov, 
Argeș și Dîmbovița.

SEMĂNATUL. Au fost 
țațe 270 500 ha cu orz și 111 700 ha cu 
grîu. Ritmul semănatului trebuie să 
fie Intensificat în toate județele 
pentru încheierea acestei lucrări 
pînă la 15 octombrie.

SFECLA DE ZAHAR. Graficul 
de recoltare stabilit pe luna sep
tembrie a fost îndeplinit în pro
porție de 71 la sută. Restanțe se 
constată în județele Teleorman, 
Ilfov, Constanța, Iași, Vrancea, 
Prahova, Bihor, unde s-au strîns

Situația de ansamblu pe țară relevă necesitatea ca organele județene 
de partid, comitetele de partid și consiliile populare comunale, comanda
mentele locale și conducerile unităților agricole să acționeze energic pen
tru buna organizare a muncii la recoltare și semănat. Mai mult ca în alte 
campanii, întrucît intîrzierea vegetației a scurtat mult termenele optime, 
acum se cer o amplă mobilizare a tuturor forțelor de la sate, genera
lizarea organizării muncii în schimburi prelungite și chiar în două schim
buri, la lumina farurilor, asigurîndu-se, totodată, transportul operativ al 
produselor din cîmp, eliberarea terenului și crearea frontului de lucru 
pentru semănat.

însămîn-

urgentat 
Ialomița,

In aceste zile, cooperatorii din comuna Vișina, județul Olt, acordă o mare 
atenție depozitării în cele mai bune condiții a porumbului
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din Spineni
A venit toamna st berzele 

pornit spre țările calde. Numai 
una din ele nu s-a mai indurat 
să plece. A rămas la Spineni, 
județul Olt. In luna iunie, din 
pricina unei ploi repezi cu grin
dină, patru dintre puii unei 
berze au pierit, iar al cincilea 
s-a prăbușit din cuib. L-au gă
sit cooperatorii de la ferma nr. 1 
din Spineni, care l-au îngrijit 
cum s-au priceput mai bine. 
Puiul s-a tnzdrăvenit, a crescut 
copăcel, dar n-a mai vrut să mai 
plece de lingă cei care l-au în
grijit. Acum l-au „adoptat" ele
vii scolii, care ii aduc mâncare 
pe gustul lui.

O „comoară" 
neobișnuită

au.
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Constructorii efectuau săpături 

la fundația unui nou bloc de 
pe strada Ana Ipătescu din Pia
tra Neamț. La un moment dat, 
cupa excavatorului a scos la i- 
veală o grămadă de bani. In to
tal, peste 30 000 lei. Au fost în
treprinse cercetări stăruitoare 
pentru identificarea celui care 
și-a îngropat banii in pământ, în 
loc să-i păstreze civilizat. Pînă 
în prezent, cu toate investigații
le întreprinse, păgubașul n-a 
fost găsit.

Stalactite
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sub balcoane
Sub balcoanele clădirii de pe 

strada Republicii, colț cu Pia
ța Decebal din Medgidia, în 
care se află agenția C.E.C., tre
cătorul observă un fenomen na
tural pe care, de obicei, îl in- 
tilnește numai in peșteră. Prin 
crăpăturile planșeelor de la bal
coane apa de ploaie a dizolvat 
calciul din beton și a „construit" 
numeroase dantele de... stalacti
te, ca niște țurțuri de gheață. 
Această fantezie a naturii a 
plăcut, se pare, cel mai mult 
rindunelelor, care și-au construit 
numeroase cuiburi ocrotite de 
stalactite.

Pariu fatal
Nu s-ar putea spune că B. C. 

din Ghimbav se îmbătase atit 
de rău incit nu mai putea sta 
pe picioarele lui. Cel puțin așa 
au declarat prietenii de pahar. 
Dar cum omului la o asemenea 
„amețeală" ii trec prin cap idei 
năstrușnice, dar mai afeș începe 
să se grozăvească, nici Una, nici 
alta, B.C. a ținut morțiș să facă 
un pariu că el, personal, va tra
versa înot lacul de lingă balas
tiera de pe riul Birsa. Cei din 
jur nici nu l-au încurajat, dar 
nici nu l-au oprit. Fapt e că 
B.C. s-a aruncat in lac. Dar n-a 
mai ieșit pe celălalt mal.

muzică...
Dorind să ajungă la București, 

Viorel Pricop din Vaslui și-a gă
sit cel mai scurt traseu prin... 
Zalău, in incursiunea sa prin 
Sălaj, s-a ales și cu un număr 
de aparate și instrumente muzi
cale a căror valoare se apropie 
de 20 000 lei. Pină la un moment 
dat, toate ii mergeau strună. In
strumentele muzicale erau bine 
acordate și numai la atingerea 
lor slobozeau sunete care-i picu
rau frumos in ureche. In apro
piere de Ploiești insă, „voiajo
rul" a fost interceptat de un lu
crător de miliție. Și s-a lăsat 
cu... muzică. Pentru aparatele și 
instrumentele muzicale sustrase 
de la Casa de cultură a tinere
tului din Zalău a fost condam
nat la închisoare. Pentru a 12-a 
oară. Să sperăm că e ultima.

Nu-si mai 
vede soacra...

Deși avea o meserie frumoa
să, fiind strungar la o întreprin
dere din Bacău, intr-o zi, E. Pa- 
lasca, din comuna Săncești, nu 
s-a mai dus la lucru. Tinăr, tată 
al unui copil. E.P. a inceput să 
lenevească. Neavind ce face, s-a 
luat la harță cu soacra. De la 
harță au ajuns la ceartă și in
sulte. Văzind că n-o poate „do
vedi" cu vorba, E. P. a folosit 
pumnii. Judecat in fața consăte
nilor săi, sub învinuirea de vă
tămare corporală gravă, E.P. a 
fost condamnat la închisoare. 
Patru ani de-acum încolo gine
rele n-o să-și mai vadă soacra.

I Pentru

I
I
I
I
I
I
I
I
I

viata unui9

copil
Scăpat o clipă de sub supra

vegherea părinților, un băiețel 
de numai trei ani, din comuna 
Spring (Alba), a răsturnat peste 
el o oală cu apă fierbinte, aflată 
pe aragaz. A fost transportat de 
urgență intr-o clinică din Cluj- 
Napoca. Aici a început o luptă 
aspră pentru salvarea vieții 
sale, grav amenințate. In plus, 
era nevoie de o mare cantitate 
de singe pentru transfuzie. I.a 
apelul lansat in comună au răs
puns, ca unul, toți colegii 
muncă ai tatălui copilului, me
canizatorii Ilie Anghel, Vasile 
Paștiu, Iile Tăusan. Albin Co- 
tirlea, Cornel Toader, 
Rotar, Stefan Cotirlea, 
ciu. Ca si alți oameni 
nie care au contribuit 
rea copilului, al cărui 
rlcit, le mulțumește din toată 
inima.

de

Nicolae 
Ioan Sli
de ome- 
la salva- 
tată, fe-

I
Rubricâ realizata da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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La redacție a sosit o scrisoare prin 
care țesătoarea Florica Toth de la 
întreprinderea „Textila" din Lugoj ne 
relatează o serie de deficiențe din 
viața unității în care muncește de 
mulți ani. „în secția țesătorie — se 
arată în scrisoare — producția este 
organizată defectuos. Lunar, între
prinderea plătește milioane de lei pe
nalizări. De asemenea, se înregistrea
ză zeci de ore de stagnări în produc
ție. Cine poartă vina că în țesătorie 
nu este personal suficient, că lipsesc 
șuruburi, bătătură, piese de schimb ? 
Există țesătoare 
care se ocupă de 
treburi adminis
trative, în timp ce 
mașinile stau in 
loc să producă. 
Birourile sint do
tate cu tot felul 
de mașini de scris 
și de calcul. în 
asemenea condiții, 
ce fac 7—8 per
soane într-un 
rou ? De ce e 
voie ca la 
muncitori să 
vină trei funcțio- . 
nari, cind o țesă
toare deservește 
12 mașini ?".

De la început 
trebuie să spunem 
că cele relatate de Florica Toth — 
muncitoare harnică și curajoasă In 
afirmarea opiniilor ei, după cum am 
aflat de la tovarășele el de muncă, 
nu numai că s-au confirmat în cea 
mai mare parte, dar sînt bine cunos
cute de factorii de răspundere ai în
treprinderii, discutate și analizate cu 
diferite prilejuri. Iată, de pildă, ce 
se spunea referitor la organizarea 
producției în darea de seamă prezen
tată la ultima adunare generală a oa
menilor muncii : „După cum se con
stată, atît indicele de utilizare al fon
dului de timp maxim disponibil cît și 
indicele de utilizare intensiv se si
tuează la un nivel scăzut. O influență 
a avut-o și slaba preocupare a maiș
trilor,) reglorilor și a echipelor de în
treținere care nu au efectuat la timp 
și la un nivel corespunzător repara
țiile războaielor de țesut. Sînt cu to
tul inexplicabile staționările cauzate 
din lipsă de șuruburi, de urzeală sau 
bătătură, neajunsuri care trebuie să 
dispară in totalitate...". Numai că a- 
semenea situații „inexplicabile" n-au 
dispărut. Dovada ne-a fost oferită 
chiar de o țesătoare care nu putea să 
lucreze tocmai pentru că lipsea bătă
tura.

In ceea ce privește deficiențele pri
vind folosirea forței de muncă lucru
rile sînt, de asemenea, cunoscute, spi
ritul critic (și mult .mai puțin cel au-

tocrltic) al conducerii întreprinderii 
manifestindu-se din plin. La aduna
rea generală a oamenilor muncii, di
rectorul comercial, Dumitru Belu, 
spunea : „într-adevăr, unii au reușit 
să se strecoare în birouri și cu foar
te mare ușurință șefii de secții și a- 
teliere spun că „nu au oameni", uitînd 
parcă de acele persoane care sînt în
cadrate ca muncitori și sint puse în 
cu totul alte funcții, chiar din dispo
ziția lor". La rindul său, directorul 
întreprinderii, Cristian Cristurean. 
critica într-o ședință din luna iunie a

du-se nedreptățite, unele s-au adre
sat organelor locale de partid mențio- 
nind totodată diferite alte cazuri de 
nefolosire a unor oameni potrivit ca
lificării lor. O activistă a comitetului 
municipal de partid și doi inspectori 
de la centrala de resort au verificat 
situația și au constatat că persoanele 
indicate în sesizare sint trecute în 
cărțile de muncă în funcția de dis- 
tribuitor-primitor și chiar dacă au 
fost țesătoare la data respectivă, nu 
mai îndeplineau această muncă.

In afara celor semnalate în scri-

se opresc aici criticile. Dincolo de 
sala de ședințe nu se mal aude ecoul 
criticilor îndreptățite, sint puține 
semne care să arate efectul acestora.

Cum s-a putut vedea, factorii de 
conducere din întreprindere, organi
zațiile de partid nu Ignoră diferi
tele neajunsuri, manifestînd, insă, o 
nejustificată lipsă de consecvență și 
fermitate în aplicarea propriilor pla
nuri de măsuri, fără să intervină e- 
nergic, operativ, zi de zi, fără să tra
gă Ia răspundere

Cele semnalate

Pe urmele unei scrisori sosite la redacție

bi- 
ne-

12
re

Cind ecoul criticilor
rămine in sala de ședințe...

vi Ița de partidî
ia întreprinderea „Textila" - Lugoj

consiliulul oamenilor muncii folosi
rea incompletă a mașinilor la unita
tea A, cerînd să se efectueze o analiză 
a folosirii personalului din acest sec
tor pentru ca toți care se ocupă ne
justificat de treburi administrative 
să fie dirijați spre munca productivă.

Este drept, de curînd au început să 
fie aplicat,e unele măsuri privind o 
mai bună repartizare a personalului 
muncitor. De pildă, unele muncitoare 
de la serviciul pentru controlul cali
tății au fost repartizate să lucreze e- 
fectiv la mașini. Măsura era justifi
cată, muncitoarelor nu li s-a dimi
nuat prin aceasta retribuția, dimpo
trivă, pot cîștiga mai bine. Dar felul 
în care s-a procedat este o altă latu
ră a problemei. Fără să li se explice 
rațiunea pentru care erau solicitate 
să treacă la un nou loc de muncă, 
direct productiv, raportul dintre inte
resele întreprinderii și cele persona
le, au fost doar... înștiințate să se pre
zinte la alt loc de muncă, ceea ce a 
produs nedumerire. De altfel, simțin-

soare, în activitatea întreprinderii se 
manifestă și alte neajunsuri. Ne vom 
referi la unele ce se văd, de altfel, la 
fiecare pas și care au fost subliniate 
și în darea de seamă a adunării ge
nerale a oamenilor muncii. De pil
dă, reținem : „O altă deficiență care 
a determinat diminuarea realizărilor 
este și faptul că se acordă puțină a- 
tenție gospodăririi materiei prime, 
care de multe ori se depozitează in 
locuri murdare, in lăzi defecte. Ma
nipularea e neglijentă, iar transportul 
baloturilor, sulurilor și canetelor se 
face fără o supraveghere corespunză
toare ; nu se păstrează curățenia la 
locul de muncă, ceea ce determină 
degradarea firelor, cu consecințe ne
gative asupra calității și consumuri
lor specifice". Asemenea critici pot fi 
deseori auzite și în adunările de par
tid, în ședințele consiliului oameni
lor muncii, nu lipsesc nici planurile 
de măsuri. Se spune că recunoașterea 
deficiențelor constituie premisa înlă
turării lor, dar tocmai la acest stadiu

„Mulțumim pentru intenții,
preferăm faptele!"

Printr-un afiș meșteșugit 
tipărit, Uniunea județeană 
Vîlcea a cooperativelor 
meșteșugărești a intenționat 
să aducă la cunoștință ce
tățenilor din municipiul 

; Rm. Vîlcea precum , că, ri
dată cu înființarea unui pect. cantitativ serviciile de 
foarte așteptat „Centru de interes public au cunoscut 
informare, reclamă și dis
pecerat", tot omul poate să 
lanseze comenzi de prestări 
servicii la domiciliul său.

Dispeceratul cooperației 
meșteșugărești peniru pre
stări de servicii la domici
liu există, funcționează, dar 
lipsește cu desăvîrșire. 
Dovadă, cele 269 de comenzi 
primite în decurs de peste 
patru luni de cind funcțio
nează — sau mai bine zis 
de cînd ar vrea să funcțio
neze acest sistem de servi
cii către populație. Cîte 
două comenzi pe zi I în u- 
nele perioade (22—28 au
gust, 29 august — 1 septem
brie etc.) telefonul dispece
ratului nu a fost deranjat 
nici măcar o dată. Să nu 
aibă oamenii nevoie de ast
fel de servicii ? 
numărul respectiv 
fon : 1 45 20.

— Ne-ați putea 
un timplar ? Ni s-a stricat 
șifonierul...

De la celălalt capăt al fi
rului ne răspunde Valeria 
Mititelu, de serviciu la dis
pecerat :

— Eu v-am luat comanda, 
ar fi mai bine să tre- 
pe la secția de timplă- 
să aranjați 

locului; cu

alizările cooperației mește
șugărești din Rm. Vîlcea 
obținute în 1978 sint net su
perioare, avind în vedere 
că volumul prestărilor de 
servicii este mai mare acum 
cu 3? la sută. Dacă; sub as-

un reviriment;pe care .cetă
țeanul îl observă și îl apre
ciază ca atare, în ceea ce 
privește calitatea și promp
titudinea acestor servicii, în

teșugărești — în rețeaua 
noastră persistă încă multe 
neajunsuri și practici neco
respunzătoare în privința 
prestărilor de servicii. Așa 
se explică, de altfel, și re
zultatele slabe obținute de 
la începutul anului și pln.ă 
acum in .sectoarele de trico
taje, piele — încălțăminte, 
marochinărie. Asta dove
dește slaba preocupare a 
tehnicienilor, maiștrilor și 
șefilor de unități pentru

Un posibil răspuns al cetățenilor la desele 
promisiuni ale cooperației meșteșugărești 
din Rm. Vîlcea de a diversifica și îmbunătăți 

CALITATEA SERVICIILOR

Formăm 
de tele-

ajuta cu

dar 
ceți 
rie, 
fața 
Ruxandra...

Mulțumim de
dar de ce mai există dis
pecerat, dacă tot trebuie să 
te duci să „aranjezi" la 
fața locului ?

Fără îndoială, 
comparație cu 
înregistrate anul

acolo, la 
meșterul

sugestie,

luate In 
rezultatele 
trecut, re-

special cele la domiciliu, se 
constată încă multe neajun
suri. Un exemplu îl consti
tuie activitatea centrelor de 
primire ale curățătoriei și 
spălătoriei centrale. Puțini 
sînt cetățenii care au „no
roc" să primească în ziua 
promisă ceea ce au dat la 
spălat. De obicei, pentru a 
injra în posesia obiectelor 
încredințate centrelor res
pective trebuie să suporți 
cîteva amînări și reprogra- 
mări. Situația este similară 
și în cazul secțiilor de con
fecții la comandă. Nu mai 
puțin de trei luni i-au tre
buit lui I. Gheorghițescu 
pentru a Intra in posesia 
pardesiului pe care ii co
mandase la atelierul de 
croitorie din cartierul Os- 
troveni.

— într-adevăr — ne măr
turisea Vasile Palera, noul 
președinte al Uniunii jude
țene a cooperativelor meș-

sondarea și cunoașterea ce
rințelor populației, pentru 
crearea de noi modele. A- 
cestor deficiențe li s-au mai 
adăugat și calitatea neco
respunzătoare a unor lu
crări, nerespectarea terme
nelor, atitudinea ireveren
țioasă a unor meșteri.

între aceste deficiențe 
constatate și de noi, am re
ținut și cîteva aspecte de-a 
dreptul bizare : lipsa regis
trelor pentru comenzi, în
tocmirea superficială a bo
nurilor de lucru (din care 
organele de control nu pri
cep nimic), nespecificarea 
termenului de ridicare a co
menzii etc. In unitățile pen
tru repararea aparatelor de 
radio și televizoarelor, ca 
să nu mai vorbim de auto- 
service, din bonurile înmî- 
nate cetățenilor nu rezultă 
nici defecțiunile aparatelor, 
nici piesele înlocuite, nici 
tarifele legale pentru fie-

care operație. Să fie oare 
posibilă înlăturarea acestor 
neajunsuri ? Iată ce ne-au 
răspuns doi dintre factorii 
de conducere a activității 
de prestări servicii.

Ion Pleșanu, președintele 
cooperativei meșteșugărești 
„Sirguința": „Pentru schim
barea cit mai rapidă a a- 
cestof stări de lucruri am. 
stabilit organizarea unor în- 
tîlniri periodice cu cetățe
nii. pe cartiere, odată cu 
introducerea unei evidențe 
a doleanțelor și preferințe
lor acestora pe fiecare sec
ție în parte".

Ing. Dorin Chiriță, vice
președintele cooperativei 
meșteșugărești „Progresul": 
„Pe baza unui studiu pri
vind diversificarea servi
ciilor pe cartiere, aflat a- 
cum în faza finală, vom 
centraliza activitatea de de
panare a obiectelor de uz 
casnic, cassi a altor presta
ții în treijeentre cu pro
gram In două schimburi, și 
cu puncte de primire aflate 
în toate zonele municipiu
lui. In holurile acestora 
vom amenaja microexpozi- 
ții și vitrine în care se vor 
prezenta pliante, mostre, 
liste de tarife, parametri de 
calitate pe înțelesul cetățe
nilor, tocmai spre a. veni in 
întîmpinarea acestora cu 
explicații limpezi despre 
profilul și calitatea servi
ciilor noastre. In acest scop, 
în foarte scurt timp se vor 
completa normele tehnice 
minimale privind parame
trii obligatorii pentru fie
care categorie de servicii".

Evident, toate aceste mă
suri sint binevenite, cu con
diția să fie cît mai grabnic 
aplicate în practică.

Ion STANCIU
corespondentul „Scintelî

„CA LA ȚARĂ
...și ce înțeles nou are 

cunoscuta expresie în cîteva
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pe vinovați.
de Florica Toth, 
nemembră de 
partid, deși nu 
fac referiri direc
te, vizează, totuși, 
și aspecte ale ac
tivității comitetu
lui de partid. Un 
loc deosebit in 
munca politico- 
educativă și orga
nizatorică ar tre
bui să-l ocupe 
concentrarea e- 
forturilor spre în
tronarea deplină 
a disciplinei mun
citorești. a disci
plinei de partid, 
exigenței și res
ponsabilității pen
tru antrenarea 
tuturor comuniș

tilor și nemembrilor de partid la 
rezolvarea sarcinilor complexe ale 
producției, prin crearea unui cli
mat în care părerile fiecărui om al 
muncii să găsească solicitudinea cu
venită. De asemenea, se simte nevoia 
ca secretara comitetului de partid, 
tovarășa Li via Iordache, o comunistă 
inimoasă și cu multă putere de mun
că, să se bucure de un sprijin mai 
prompt, mai eficient, din partea Co
mitetului municipal de partid Lugoj 
în a găsi cele mai adecvate soluții 
problemelor întreprinderii, cu atît 
mai mult cu cît însuși primul 
secretar al comitetului municipal, 
tovarășul Victor Mureșan, răspunde 
de această întreprindere.

în acest sens ar fi necesar ca, de
pășind stadiul de înregistrare a de
ficiențelor, comitetul de partid, or- 
ganizațile de bază să treacă cu fer
mitate la lichidarea lor grabnică prin 
desfășurarea unei munci politice vii, 
de la om la om, activizarea comisii
lor pe problenie, repartizarea de sar
cini concrete comuniștilor cu expe
riență, vizînd ridicarea calificării 
personalului muncitor din formațiile 
de lucru, combaterea risipei și a în
călcării disciplinei, prin antrenarea 
cercurilor de \nemembri de partid în 
diferite activități, prin conceperea 
unei propagande vizuale de atitudi
ne, combativă și mobilizatoare în 
același timp. Numai așa critica n-ar 
mai rămine un scop in sine ci, odată 
cu măsurile practice care trebuie să 
le însoțească, ar dobîndi atributele 
eficienței. Altfel, ea se transformă în 
retorism lipsit de conținut, nimănui 
de folos.

Centrala industriei bumbacului are 
datoria de a sprijini mult mai efi
cient întreprinderea lugojeană, de a 
trimite aici cadre competente care să 
examineze și să găsească împreună 
cu conducerea unității soluții practi
ce și eficiente — și nu reprezentanți 
avînd mai mult îndatoriri protocola
re, așa cum s-a întîmplat la ultima 
adunare generată a oamenilor muncii.

Textiltștii din Lugoj, care nu o dată 
și-au dovedit hărnicia — cu cîțiva ani 
în urmă întreprinderea lor se situa 
de altfel printre unitățile fruntașe pe 
ramură — au reale posibilități de a 
obține rezultate în producție pe mă
sura experienței și forțelor de care 
dispun. 7

C. VARVARA

comune din Ialomița
...Pe „blazonul" co

munei Căzănești se 
află multe diplome și 
medalii dobîndite pen
tru rezultatele obținu
te în intrecerea cu ce
lelalte comune ialomi- 
țene privind mai buna 
gospodărire și înfru
musețare a acestora. 
Nu de la an la an, ci 
de la un anotimp la 
altul comuna e mai 
prosperă, mai frumoa
să. dar despre Căză
nești s-a mai scris. 
Care sînt, ca să zicem 
așa, noutățile de ulti
mă oră ? în primul 
rind, s-a dat în folo
sință un bloc cu 12 a- 
partamente. iar în ur
mătoarele săptămini va 
fi recepționat altul de 
aceeași mărime. Bene
ficiari — muncitorii de 
la unitățile economice 
din sat. Primarul, Ion 
Moise, are insă alte 
probleme. Pînă în pre
zent, erau 70 de gos
podari care aveau 
prinse pe porțile casei, 
la locul cel mai vizibil 
și de înaltă cinstire, 
plăcuța „Fruntaș în 
gospodărirea și înfru
musețarea comunei". 
Un fel de medalie ce 
atestă vrednicia fa
miliei respective. A- 
cum, această întrecere 
a luat asemenea pro
porții, îneît Ion Moise, 
primarul, împreună cu 
deputății și cu cei mai . 
buni gospodari care 
fac parte din juriu, 
trebuie să inmîneze 
încă pe atîtea plăcuțe.

La magazinul de 
mobilă din Căzănești, 
numai în prima jumă
tate a lunii septembrie 
s-a vîndut mobilă in 
valoare de peste o ju-t 
mătate de milion de 
lei. In ziua cind am 
fost noi se mai vîndu- 
se, pină la prinz, mo
bilă de alte 50 000 lei.

Cooperatoarea Elena 
Tudor, de exemplu,. își 
cumpărase o garnitură 
de sufragerie,, două fo- 
tolii-pat și un reca- 
mier. toate în valoare 
de peste 15 000 lei. Ar 
mai fi vrut să 
cumpere ceva, un cu
ier de hol, cum a vă
zut ea la televizor cind 
s-au prezentat produ
sele de la 
mostre. La 
nu au sosit 
și ce a luat 
tot mobilă ca la expo
ziție.

...Comună-parc. co
mună cu milioane de 
flori, Cocora te pri
mește asemenea unui 
pridvor de casă îngri
jită de fată vrednică. 
Cișmelele îmbrăcate in 
plăcuțe de faianță in 
culori pastelate, armo
nios îmbinate, șanțu
rile cu pereții din dale 
de beton, podurile din 
fața porților mari- si 
gardurile vorbesc des
pre hărnicie. Ce nou
tăți numără in această 
toamnă cocorenii? Mai 
întii, un dispensar cu 
parter și două etaje 
aflat în stadiul de fi
nisare. Aici, alături de 
cabinete pentru con
sultații și tratamente, 
va funcționa o casă de 
nașteri, iar la etajele 
1 și 2 sint 4 aparta
mente Și 6 garsoniere 
pentru medici și per
sonalul mediu. Apoi, 
un oficiu poștal cu un 
etaj, unde se află lo
cuințe pentru tinerele 
cadre didactice proas
păt sosite la 7___
Apoi sala de sport a- 
vînd 26 metri lungime 
și 14 metri 
unde pot avea 
competiții de handbal, 
volei, baschet și tenis. 
Tot aici se desfășoară 
în cele mai bune con
diții orele de educație

mai

Tîrgu) cin 
Căzănești 

încă. Dar 
acum este

Cocora.

lățime, 
loc

fizică ale elevilor. Este 
„sora" mai tinără a 
bazinului de natație 
cu dimensiuni olimpi
ce. Să recunoaștem că 
pentru o comună din 
Bărăgan să ai un ba
zin de natație cu di
mensiuni olimpice e 
ceva !

...Iată-ne și în co
muna Grindu, locali
tate cu oameni har
nici, pe cit de har
nici, pe atît de ambi
țioși. Din toamna 
trecută și pînă acum 
ei au 
min 
Și 
sală 
tați.
creație, sală de repeti
ție. Un dar prețios fă
cut artiștilor amatori 
din comună, Care in 
ediția a doua a Festi
valului național „Cin- 
tarea României" vor să 
fie la înălțimea mi'n- 
drei zidiri. Tot aici la 
Grindu, în mai puțin 
de un an, s-a construit 
un complex comercial 
prevăzut la parter cu 
unități de metalochi- 
mice, librărie și cofe
tărie, iar, la etaj, cu a- 
teliere de prestații ser
vicii pentru populație: 
croitorie, atelier foto, 
frizerie, atelier repa
rații radio-tv.

...A sosit toamna. 
Cei mal mici școlari 
din Căzănești, Cocora, 
Grindu și din alte așe
zări ialomițene vor 
învăța să numere. Dar 
nu bobocii, cit bucu
riile muncii întrupate 
în trainice înfăptuiri, 
ale părinților și frați
lor mai mari. înfăp
tuiri ce le vor am
plifica în viitorul 
pe care ei înșiși îl re
prezintă.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul 
„Scinteii"

ridicat un că- 
cultural, frumos 
multifuncțional : 

mare de festivi- 
bibliotecă, săli de

De vineri de Ia prinz pînă duminică seara

Mișcare și sport în mijlocul naturii
Pentru personalul muncitor care 

a trecut la săptămînă de lucru re
dusă, oficiile județene de turism din 
întreaga țară au pregătit programe 
turistice variate și atractive.

In condițiile creșterii perioadei de 
timp liber cu 24 de ore, o excursie 

în stațiunile 
locurile de 
sbcial-cultu- 
alte dimen- 

conținutul,

ta cabanele din munți, 
balnepclimatice sau la 
însemnătate istorică și 
rală din județ capătă 
siuni, își îmbogățește

traseul poate fi mai lung și, deci, 
mai variat.

Pentru recuperarea rapidă a for
ței de muncă, pentru lărgirea ori
zontului cultural, vă recomandăm 
mișcare, sport, natură, cunoaștere, 
in cadrul excursiilor organizate la 
sfirșit de săptămînă de toate ofi
ciile județene de turism din țară.

In fotografie t vedere din Sinaia 
— Cota 1400.

(Urinare din pag. I)
nomiel transilvănene față de econo
mia celorlalte două țări. Transilva
nia furniza, mai ales, produse mește
șugărești, în timp ce Moldova și Țara 
Românească furnizau Transilvaniei 
materii prime (piei, lină, pește, ceară, 
vin etc). In ambele sensuri circulau 
și mărfurile aflate in tranzit dinspre 
Europa apuseană și centrală spre 
Marea Neagră și Orient, produsele 
orientale și balcanice spre centrul și 
vestul continentului.

„Slobozi să umble negu
țătorii peste tot locul". In 
desfășurarea comerțului dintre cele 
trei țări române, rolul principal a re
venit orașelor Brașov, Sibiu și Bis
trița. Privilegiile comerciale ce le-au 
fost acordate de domnii Moldovei și 
Țării Românești —• între anii 1368 și 
1458, deci în 90 de ani, numai negu
țătorii brașoveni au primit 17 ase
menea privilegii — ca și documentele 
vamale, atestă amploarea și varieta
tea acestui comerț. O vastă literatură 
a analizat acest fenomen, relevind 
spiritul de reciprocitate, libertate și 
frățească înțelegere în care era abor
dat. spirit ce constituie numitorul 
comun al tuturor privilegiilor men
ționate. De pildă, Dan al II-lea, ur
maș al lui Mircea cel Bătrin, scria : 
„...s-a învoit domnia mea cu brașo
venii, ca să umble cu negoațe oame
nii domniei mele și să ducă la Bra
șov cine ce voiește... Și iarăși, din 
Brașov să aducă in țara domniei mele 
cine ce voiește și să facă negoț cu 
postav, ori cu argint, ori cu florini, 
sau cu orice ar vrea cineva să aducă 
în țara domniei mele și să vînză, și 
să fie cum a fost în zilele moșului

domniei mele Io Mircea Voievod. 
Tot așa să fie și acum slobode toate". 
Iar în Moldova, cum glăsuia, de 
exemplu, privilegiul acordat brașo
venilor la 1455, aceștia făceau de 
asemenea comerț „peste tot locul in 
țara noastră, prin tîrguri și prin sate". 
Relații similare au existat cu orașele 
Sibiu și Bistrița.

organică șl, în genere, linia ascen
dentă a acestui comerț. în cadrul lui, 
îndeosebi Brașovul a jucat un rol de 
prim ordin, conturîndu-se de timpu
riu ca un veritabil emporiu, ca un 
embrion de piață centrală a țărilor 
române.

Comerțul dintre țările române era 
susținut nu numai prin intermediul

țările române a fost și circulația meș
teșugarilor dintr-o țară in alta, pre
cum și variatele legături dintre ei. 
Meșteșugari din Transilvania — ro
mâni, secui și sași — erau chemați de 
domnii Țării Românești și Moldovei, 
unii dintre ei stabilindu-se definitiv 
și jucînd un rol activ chiar în geneza 
tirgurilor și orașelor moldo-muntene.

clasă, care promovează în prim-plan 
noi forțe sociale interesate in pro
gresul societății, în crearea unul ca
dru adecvat pentru dezvoltarea ei 
nestînjenită. Se ajunge astfel la în
chegarea unității de viață economică 
a națiunii române peste granițele 
ce-i fuseseră impuse. Unirea Princi
patelor din 1859 este ilustrativă in

Pulsul viu, neîntrerupt al legăturilor economice dintre țările române
Oamenii vremii înțelegeau pe de

plin necesitatea și importanța vitală 
a legăturilor comerciale dintre țările 
române. Astfel, in 1558, marele vornic 
muntean Stănilă (din Pietroșani) 
scria brașovenilor : „Știți bine că 
fără noi, voi nu puteți fi și țara voas
tră, Țara Bîrsei, fără țara noastră, 
nu poate". Iar mai tîrziu, peste o ju
mătate de veac (la începutul seco
lului al XVII-lea), vornicul Cîmpu- 
lungului Moldovenesc, Cristian Ro- 
tompan, le reamintea bistrițenilor că 
„acest cap de țară a Mulduvei nu 
poate hi fără dumniavoastră și dum- 
nilor-voastrea încă are hi indemină 
cu noi".

Fără a putea surprinde în spațiul 
unui articol întreaga complexitate și 
varietatea condițiilor politice și de alt 
ordin care și-au pus amprenta pe 
legăturile economice dintre cele trei 
țări române în tot evul mediu, din 
toate informațiile existente apar 
pregnant continuitatea, necesitatea

— foarte important — al schimburi
lor pe scară mare practicat de orașe 
ca Brașov, Sibiu, Bistrița, ci și prin 
comerțul mărunt între satele limi
trofe, „un comerț de vecini", cum îl 
numea N. Iorga. Asemenea legături
— care ocoleau adesea punctele ofi
ciale de vamă — s-au menținut in 
permanență, s-au afirmat mereu cu 
forța necesității obiective. O expre
sie a acestor legături o constituie și 
multiseculara transhumantă a păsto
rilor transilvăneni (mocani, mărgi
neni, birsani etc.), pendulația lor 
periodică între pășunile montane din 
Carpați (vara) și zonele de iernat din 
Cimpia, lunca și bălțile Dunării, pre
cum și din Dobrogea. Mișcarea sute
lor de mii de vite (în special oi) a 
avut, în tot evul mediu și pină în 
plin secol XIX, o mare importantă 
pentru economia celor trei țări româ
nești, ca și pentru alte domenii ale 
vieții poporului nostru.

Un alt aspect al legăturilor dintre

„Dorința generală și cea 
mai UdînC Simțită". Asemenea 
multiple legături s-au afirmat mai 
puternic și s-au ridicat pe o treaptă 
superioară odată cu formarea națiu
nii române, in cursul trecerii la orin- 
duirea capitalistă. In acest proces — 
în care rezultatele de pînă atunci și 
marile permanențe istorice ale dez
voltării anterioare sint preluate și 
duse mai departe — premisele eco
nomice au jucat un rol esențial. Sub 
impulsul noilor forțe de producție, 
formele economiei naturale se diz- 
locă progresiv, se amplifică diviziu
nea muncii și cooperarea, se multipli
că legăturile de schimb, ducind la 
formarea pieței naționale, la afirma
rea complexului economic național 
ca mod de existență a comunității de 
viață economică a poporului nostru, 
a națiunii. Are loc, totodată, și o 
profundă schimbare în structura de

această privință. După această dată, 
legăturile cu Transilvania se intensi
fică. Dezvoltarea manufacturilor și 
fabricilor, dezvoltarea orașelor, creș
terea nevoii de materii prime și de 
alimente, extinderea și modernizarea 
căilor de comunicație, acțiunile de 
creare a sistemului monetar, bancar, 
financiar corespunzător noii etape — 
toate cer și împing, obiectiv, la legă
turi economice din ce în ce mai 
strînse intre vechea Românie și 
Transilvania, Pe măsură ce se con
struiește, de exemplu, rețeaua de căi 
ferate, se realizează și joncțiunile 
dintre căile ferate ale vechii Românii 
cu cele ale teritoriilor aflate încă 
sub stăpînîre străină. Redusă la o 
situație periferică in cadrul imperiu
lui habsburgic — așezat din 1867 pe 
baze dualiste — Transilvania era, 
mai mult decît în trecut, vital inte
resată în relațiile economice cu 
„țara". Stavilele puse de regimul 
dualist în anii 1877—1878 și între 1886

și 1891 — în perioada războiului va
mal ce a urmat după expirarea con
venției din 1875 — au evidențiat și 
ele, o dată în plus, necesitatea orga
nică a acestor legături. Semnificativ 
este în acest sens raportul Camerei 
de comerț din Brașov pe anii 1878—79, 
care remarca : „Pentru industria și 
comerțul transilvănean nu poate fi 
concepută o apăsare mai mare decît 
aceste interziceri. La noi nu există 
o dorință mai generală și mai adînc 
simțită decît reîntoarcerea la comu
nicația liberă cu țara vecină de care 
bunăstarea noastră economică este 
strîns și profund legată".

In luptă acerbă cu politica de asu
prire națională și socială promovată 
de clasele dominante din imperiul 
austro-ungar — îndeosebi de aristo
crația și burghezia maghiară — ro
mânii din Transilvania iși afirmă tot 
mai susținut revendicările, inclusiv 
cele economice. Ei creează, ca și în 
trecut, forme proprii de viață econo
mică, punindu-le in slujba luptei pen
tru unitate naționali 'hSnci, case de 
comerț, cooperative, asociații etc). 
Cu toate acestea, posibilitățile de 
dezvoltare le erau Îngrădite. Așa se 
face că unirea din 1918 va fi nu nu
mai un act de emancipare națională, 
ci și unul de emancipare economică ; 
abia după această dată Transilvania 
se va putea dezvolta plenar, neîncor
setat, în cadrul unitar al patriei În
tregite.

întreaga evoluție Istorică făcuse 
astfel ca în ajunul primului război 
mondial toate premisele desăvirșirii 
unității naționale — între care și pre
misele economice — să fie de mult 
maturizate. Realizarea statului na
țional unitar devenise astfel o cerin
ță imediată, o condiție primordială a 
mersului înainte al poporului român.
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FORȚELE SATULUI - 
LA CULES Șl SEMĂNAT!

Hărnicia Seara, cînd membrii 
comandamentului comunal

dau raportul
Față în fată două stiluri de lucru ale acestor organisme 

cu mari răspunderi pentru bunul mers 
al lucrărilor agricole

și priceperea 
în cifre

A DOLJ. Recoltarea florii- 
” soarelui de pe cele 35 003 

ha a intrat în stadiul final. Da
torită bunei organizări a mun
cii în cîmp, viteza zilnică pla
nificată a fost depășită, în me
die, cu 40—50 la sută. Bunăoa
ră, în ultimele zile, față de 
2 020 hectare planificate s-au 
recoltat peste 2 500 hectare, 
în vederea grăbirii ritmului re
coltării, în consiliile intercoo- 
peratiste unde lucrările sînt ră
mase în urmă, în aceste zile au 
fost mutate 52 de echipamente 
pentru recoltarea florii-soarelui 
din unitățile agricole care au 
încheiat recoltarea. O atenție cu 
totul deosebită trebuie acordată 
și transportului, întrucît la a- 
ceastă dată se mai află pe cîmp 
10 000 tone de semințe. (Nicolae 
Băbălău).

•
 CONSTANȚA. La I.A.S.

Hîrșova, cei 14 mecaniza
tori care lucrează la recolta
tul porumbului au preluat de 
la tovarășii lor care munci
seră noaptea cele 7 combi
ne și remorcile folosite la 
transportul știuleților și masei 
vegetative și au intrat în pri
mul schimb de lucru. Aici, după 
o pregătire minuțioasă făcută de 
specialiști, pe baza unei inițiati
ve proprii, se aplică recoltatul 
porumbului în două schimburi, 
ziua și noaptea. în felul acesta 
se folosesc mai bine mașinile și 
timpul bun de lucru. Ca urma
re, în 24 de ore s-au recoltat 
50 ha de porumb, astfel că uni
tatea a reușit să strîngă, pînă 
în prezent, producția de pe 
2 010 ha, reprezentînd 31 la sută 
din plan, fiind fruntașă pe ju
deț. (George Mihăiescu).

A VRANCEA. De la o zi la
” alta, în podgoriile Vran- 

cei, care trec de 28 000 hec
tare vie pe rod, ritmul cu
lesului crește în intensitate. 
La cooperativa agricolă Ure- 
chești, de exemplu, 70 de echi
pe, avînd un efectiv de pes
te 1 000 de țărani cooperatori, se 
aflau în plină întrecere la cu
lesul strugurilor de masă și al 
celor destinați prelucrării. Și în 
cooperativele agricole Tîm- 
boiești, Dumbrăveni, Slobozia 
Bradului, Jariștea și altele se 
află în vii mii de țărani coope
ratori și elevi, producția recol
tată fiind expediată imediat la 
centrele de vinificație, iar stru
gurii de masă — în piețe. în 
vii, alături de miile de țărani 
cooperatori și lucrători ai între
prinderilor agricole de stat, par
ticipă zilnic la muncă aproape 
14 000 de elevi și peste 1 000 de 
studenți. (Dan Drăgulescu).

A BOTOȘANI. Numeroși
” oameni ai muncii din 

agricultura județului, spriji
niți de elevi și cadre di
dactice, se află in cîmp, la 
recoltatul cartofului. La Buce- 
cea, după cum ne informa tova
rășul Gheorghe Alexa, președin
tele cooperativei agricole, mai 
rămăseseră de recoltat doar 34 
de hectare cultivate cu cartofi. 
O activitate intensă se desfășoa
ră și în cooperativele agricole 
Lunca. Cîndești, Mihăileni și 
Dersca. în județ, pînă marți sea
ra cartofii au fost recoltați de 
pe mai bine de 70 la sută din 
suprafața cultivată. Totuși, la 
fondul de stat a fost predată 
doar 20 la sută din cantitatea 
contractată. Motivul ? Lipsa 
mijloacelor de transport. (Silves
tri Ailenii).

A SUCEAVA. într-o singu-
" ră zi în bazele de prelua

re au fost transportate circa 
7 000 tone cartofi, iar in depo
zitele cooperativelor agricole 
circa 4 000 tone. Pină la această 
dată, 15 unități cooperatiste au 
încheiat recoltatul cartofilor, iar 
în alte 30 lucrarea a fost efec
tuată pe 80—95 la sută din su
prafață.

•
 ARAD. S-a încheiat re

coltatul cînepii. Transpor
tul ei din cîmp insă intîrzie. în
deosebi în unitățile din consiliile 
intercooperatiste Nădlac așteap
tă să fie transportate 5 000 tone 

cînepă. Aradul Nou — 1 200 tone, 
Pecica — 800 tone, Sîntana — 
500, tone. (Constantin Simion).

•
 IAȘI. — Vremea care se 

menține destul de rece 
prin părțile Iașiului îngreu
nează coacerea culturilor tîr- 
zii. Totuși, cooperatorii și cei
lalți lucrători ai ogoarelor, 

îndrumați de specialiștii agro
nomi, se află zilnic pe tar
la și recoltează operativ tot 
ce se pretează. Astfel, în tot 
mai multe unități agricole se 
reușește zilnic să se adune de pe 
cîmp însemnate cantități de le
gume, cartofi, fasole etc., cul
turi la care recoltarea se apro
pie de sfîrșit. Culesul este însă 
în toi la floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr. Concomitent cu 
aceste lucrări, în județul Iași se 
însilozează furajele. Au fost 
puse deja în silozuri aproape 
240 000 tone furaje din cele 
332 000 tone stabilite în grafice 
pînă la 15 octombrie a.c. (Ma- 
nole Corcaci).

ARHITECTURA CALCULATOARELOR - 
INTR-0 PERIOADA DE SCHIMRARI RADICALE

Comandamentele pentru agricul
tură, organisme care concentrează 
în rîndurile lor cele mai competen
te cadre ale comunelor, au datoria 
să asigure o mobilizare eficientă a 
întregului potențial tehnic și 
uman pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a lucrărilor în tot 
timpul anului. Cum acționează con
cret comandamentele comunale în 
aceste momente de vîrf ale lucră
rilor agricole ?

în locul unui răspuns, tovarășul 
Ion Bucur, membru al comanda
mentului județean Dîmbovița, ne 
propune să vizităm cîteva din 
punctele de lucru din unitățile 
situate în cîmpie, acolo unde, de 
cîteva zile, s-a intrat în fluxul con
tinuu al marii bătălii agricole de 
toamnă.

...La Cornești, cîmpul era plin de 
oameni, tractoare și autocamioane, 
care într-o organizare și ordine de- 
săvîrșite recoltau și transportau la 
bazele de recepție floarea-soarelui, 
porumbul și sfecla. Concomitent, se 
lucra la arat și pregătirea terenului, 
iar semănătorile trecuseră de-acum 
la grîu. în total, în cele trei coo
perative agricole — Cornești, Cătu- 
nu și Frasin — se acționa în 17 
puncte cu 51 de formații de lucru, 
care participau cu efectivele com
plete. în lanul de sfeclă al coope
rativei agricole din Cornești aceste 
..efective complete" numărau 240 
de oameni, împărțiți în 8 echipe 
conduse cu competență și răspun
dere de Ion Dinu, Elena Nae, Ma
rin Barbu, Gheorghița Stuparu — 
ca să-i amintim numai pe cei care 
se află în fruntea celor mai har
nici gospodari din Cornești. Dar la 
Cornești ei pot fi întîlniți și acolo 
unde, acum, zi de zi, 210 oameni 
lucrează la recoltarea porumbului, 
în urma culegătorilor veneau plu
gurile. „Un nou front de lucru li 
se va crea în această noapte" — ne 
asigură inginerul șef al cooperati
vei, Mihail Băicoianu. Programul 
stabilit de către comandamentul co
munal prevede ca, pînă la 30 sep
tembrie, pe această solă să fie în
cheiate atît recoltarea și eliberarea 
de coceni, cit și arăturile, pentru a 
se trece apoi la semănat. Aceasta a 
impus organizarea muncii în schim
buri de zi și de noapte — de fapt 
aceleași 7 formații mixte care ziua 
culeg și transportă porumbul in 
bază, iar noaptea taie cocenii și ii 
scot la capătul tarlalei.

De la Cornești ne continuăm dru
mul spre Cătunu, apoi spre Frasin, 
unde formațiile mecanizate înche- 
iau recoltarea ultimelor parcele cu 
floarea-soarelui și se pregăteau 
pentru porumb. Modul exemplar 
in care se desfășoară aici cam
pania agricolă de toamnă, orga
nizarea și disciplina ce caracte
rizează activitatea fiecărei forma
ții de mecanizatori și cooperatori 
nu ar fi fost posibile fără o îndru
mare de zi cu zi și un control 
exigent, la fața locului. Prac
tica statornicită la Cornești, ca 
la analiza operativă de seară fie
care membru al comandamentului 
— de la primarul comunei, pre
ședintele cooperativei, Constantin 
Frățilă, pînă la cooperatorii Marin 
Barbu, Nicolae Cristea sau direc
torul școlii — să informeze exact 
cum și-a îndeplinit sarcina pe ziua 
respectivă, este de natură nu nu
mai să asigure îndeplinirea progra
melor stabilite, dar mai'ales să asi
gure din timp bunul mers al mun
cii intr-un punct sau altul de lucru. 
Așa se explică cum, in unitățile 
agricole de aici, despre recoltatul 
florii-soarelui și semănatul orzului 
se vorbește acum doar la trecut.

Cu cite probleme nu se confruntă 
în aceste zile comandamentele pen
tru agricultură ? La Cornățel, la 
Răcari, la Mircea Vodă sau Odo- 
bești trebuiau rezolvate urgent 
transportul în bază al unor mari 
cantități de floarea-soarelui sau de 
sfeclă ori să se găsească un alt be
neficiar pentru ceapa pe care 
I.L.F. nu vrea s-o mai primească.

•
 SATU MARE. Ameliora

rea vremii după precipi
tațiile abundente căzute în ulti
mele zile a permis ca și în ju
dețul Satu Mare să se înceapă 
semănatul culturilor păioase. 
Astfel, în cooperativele agricole 
s-au însămînțat peste 6 000 hec
tare cu orz și aproape 4 000 
hectare cu grîu. (Octav Gru- 
meza).

(Urmare din pag. I)
Care sînt coordonatele esențiale ale 

acestor măsuri ?
Organizarea riguroasă și mecaniza

rea lucrărilor constituie unul din 
punctele forte ale activității de pe 
șantier. Spre deosebire de perioada 
anterioară, consemnăm acum atenția 
cu totul specială acordată asigurării 
fronturilor de lucru pentru montori 
și instalatori, pe baza unui program 
lunar, clar și cuprinzător, al frontu
rilor ce trebuie asigurate și puse la 
dispoziția fiecărei subantreprize, a 
cărui îndeplinire este urmărită zilnic. 
„Toate lucrările sînt repartizate pe 
bază de planuri fizice, ceea ce pre
zintă avantajul că stimulează oame
nii să-și îndeplinească riguros și 
chiar să-și depășească sarcinile ce le 
revin", ne-a spus tovarășul Ilie Pas- 
cu, șeful serviciului de mecanizare.

Montajul utilajelor se desfășoară, 
de asemenea, pe fronturi largi, in 
schimburi prelungite, iar în cazul a- 
numitqr operații — la sudura auto
mată, tratamente termice, control 
gama defectoscopic și transporturi — 
în două schimburi.

— In august, realizările obținute 
s-au situat sub prevederi, în primul 
rînd din cauza întîrzierilor în livrări, 
ne-a spus din capul locului tovarășul 
Nicolae Trandafirescu, directorul 
grupului de șantiere de montaj. Mo
tiv de nemulțumire pentru noi. Am 
luat măsuri hotărîte pentru a recu
pera aceste rămîneri în urmă și, în 
trei zile, am reușit să realizăm cam 
un sfert din volumul de lucrări pe 
care il efectuam înainte într-o lună. 
Este un argument elocvent privind 
posibilitățile de care dispunem.

Și trebuie s-o spunem că soluții 
s-au găsit pentru fiecare in parte. 
Nu puține erau problemele ce aș
teptau o rezolvare operativă și la 
Conțești. în cîmp, grămezile de 
sfeclă așteptau, de mai multe zile, 
să fie duse în bază, recoltatul fura
jelor se desfășoară anevoios, ca și 
cel al florii-soarelui, de altfel. La

Ancheta noastră In unități 
din județul Dîmbovița

secția de mecanizare, la multe cea
suri după răsăritul soarelui, șapte 
tractoare se aflau în curte, cît des
pre remorci — nu știa ce fac nici 
măcar șeful secției, Nicolae Dincă. 
Dar forța de muncă ? Din 600 de 
membri cooperatori am găsit în 
cîmp circa 100. Lipseau și multe 
din tractoarele despre care pre
ședinta cooperativei, tovarășa Ilea
na Georgescu, garanta că sînt 
la arat și pregătirea terenului, 
lipseau mulți, mult prea mulți din 
cooperatorii pe care președintele 
comandamentului comunal, tovară
șul Moise Lăzăroiu, ii pusese la nu
mărătoare la operativa de dimi

Biroul de lucru al primarului din Cornești, al tuturor cadrelor de conducere 
din comună este acum cîmpul, acolo unde, din zorii zilei pînă noaptea tîrziu, 
cooperatorii și mecanizatorii recoltează sfecla de zahăr, porumbul, legumele, 

pregătesc terenul și insămințează

La Conțești, în cîmp, lucrurile nu stau tocmai atît de bine cum figurează 
în evidențele tovarășului Moise Lăzăroiu, primarul comunei. Și după 
cum am putut constata la cele cîteva puncte de lucru pe la care am 
trecut, treburile nu merg bine nici la secția de mecanizare și nici chiar la 
grădina de legume, ca să nu vorbim de participarea la muncă, aceasta 

fiind departe de ceea ce se cere acum

Cum poate fi accelerat 
ritmul de lucru ? Inainte de 3 
aborda problema deschisă a utilaje
lor, trebuie să arătăm că pe șantier 
au mai rămas de făcut multe lucrări 
pînă la punerea în funcțiune a rafi
năriei. Și constructorii și montorii 
cu care am discutat au apreciat în 
unanimitate că stă în puterea lor să 

Pe platforma industrială 
Mid ia-Năvodari

execute la timp și în bune condiții 
toate sarcinile ce le revin. în acest 
scop, se impune ca, pe lingă direcțiile 
de acțiune abordate, să se ia măsuri 
energice și hotărîte pentru accelera
rea ritmului de lucru.

1) îmbunătățirea asistenței tehnice 
se desprinde ca o condiție indispen
sabilă pentru întărirea disciplinei in 
muncă și folosirea la maximum a 
timpului de lucru

2) Creșterea gradului de folosire a 
tuturor utilajelor de construcții, fără 
excepție, cît și completarea, cu spri
jinul direct al ministerului, a nece
sarului de excavatoare, autoîncărcă- 
toare și instalații la filtre aciculare.

3) Asigurarea tuturor materialelor 
necesare montajului — conducte su
date elicoidal, țevi de cazane, armă
turi, flanșe, fitinguri etc. — capitol 
la care rămîn serios datoare I.U.C.F. 
Rimnicu Vîlcea și I.U.C. Făgăraș. 

neață. Am ținut să nominalizăm 
doar pe trei din cei 12 membri ai 
comandamentului repartizați aces
tei cooperative pentru că de fapt 
erau singurii pe care i-am găsit to
tuși la datorie. La fel de gravă este 
și lipsa din cîmp tocmai a unor spe
cialiști și șefi de echipă. Așa cum 
de altfel lipseau și la vecinii lor 
din Bolovani, unde de organizarea 
și munca celor 300 de oameni 
aflați la recoltatul sfeclei și legume
lor răspundea... paznicul Vaier 
Constantin.

Desigur, nu asemenea cazuri de 
excepție nedorită caracterizează ac
tivitatea ce se desfășoară în aceste 
zile în unitățile agricole dîmbovi- 
țene. Dimpotrivă : concluzia gene
rală este aceea a unei activități pă
trunse de răspundere, ordine și dis
ciplină, care fac posibile mobiliza
rea zilnică în cîmp a 40 000—45 000 
de oameni, precum și a unei forțe 
mecanice capabile să însămînțeze 
între 4 700 și 5 000 hectare. Dacă am 
insistat însă asupra lor este numai 
și numai pentru că, acum, ne aflăm 
într-o perioadă a lucrărilor agricole 
în care nu se mai poate admite nici 
cea mai mică abatere de la disci
plina muncii, intr-o perioadă în 
care flecare zi, fiecare ceas cîști- 
gat inseamnă un ciștig de recoltă,

Iosit POP

Cînd veți livra utilajele 
restante Lucrările de montaj 
pe șantier au intrat într-o fază deci
sivă. întreaga organizare a activității 
loturilor de montaj are drept „cheie" 
livrarea la termen a tuturor utilaje
lor, în ordinea tehnologică a monta
jului. Iată de ce SUPUNEM ATEN
ȚIEI CONDUCERII MINISTERULUI

INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI o serie de cazuri de încăl
care a prevederilor contractuale de 
către întreprinderi din subordine, care 
se află la ora actuală in postura ne
onorantă de restanțieri :
• ÎNTREPRINDEREA mecanica 

DE UTILAJ TEHNOLOGIC MORENI 
are restanțe în livrarea cuptoare
lor pentru instalația de hidrofinare 
benzine și a trei răcitoare destinate 
stației de aer comprimat ;

O ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC PLOIEȘTI nu a respectat 
termenul de livrare la o coloană de 
38 tone pentru reformarea catalitică 
și la 4 bucăți vase presurizare, pen
tru stația de epurare finală ;

• ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" DIN BUCUREȘTI, restantă 
cu 5 bucăți compresoare cu piston, 
care trebuiau livrate în perioada 
aprilie-august pentru a fi montate în

Este o realitate faptul că, în con
dițiile contemporane, tehnologia are 
implicații nu numai pentru economie, 
dar și pentru politica economică și 
socială a unei națiuni. Prima și a 
doua revoluție industrială vor fi pro
babil cunoscute în istorie ca etape ale 
mașinismului, automatizării și inteli
genței electronice. Mașinile, automa
tele și uneltele informaționale pure 
(spre exemplu, o bancă de date știin
țifice sau un program inteligent de 
diagnostic medical) au început să fie 
puternic influențate de apariția mi
croprocesorului. încă în urmă cu 
cîțiva ani, apariția minlcalculatoare- 
lor a început să zguduie structura 
sistemelor informatice. Astăzi, mini- 
calculatoarele și microprocesoarele au 
dus la elaborarea conceptului de in
formatică distribuită.

Se ridică, de aceea, probleme noi 
legate de arhitectura calculatoarelor 
electronice și a sistemelor informa
tice, probleme la care aș dori să mă 
refer în cele ce urmează. Arhitec
tura unui calculator electronic este 
alcătuirea care se prezintă în fața 
utilizatorului, este un automat des
tul de abstract, constituit, ca struc
tură, din echipamente și progra
me de calcul (de prelucrare a sim
bolurilor). Prea puțin interesează pe 
utilizator cît anume din arhitectura 
care i se prezintă se realizează prin 
echipament (hardware) și cît anume 
prin programe (software). Important 
este ca arhitectura care i se oferă să 
prezinte maximum de conveniență și 
ușurință în utilizare. Din acest punct 
de vedere, o arhitectură ideală limită 
ar fi aceea care la exprimarea verbală 
a unei dorințe, a unei comenzi, 
într-un timp infinit de scurt utiliza
torul să primească răspuns. Evoluția 
arhitecturii calculatoarelor depinde, 
pe de o parte, de modul în care uti
lizatorul concepe arhitectura ideală 
și, pe de altă parte, de progresele 
extraordinare ale microelectronicii 
din ultimii ani. Conceperea arhitec
turii ideale nu este o problemă sim
plă, nu se găsește încă definit un 
calculator abstract ideal.

Cert este însă că mult mai repede 
se petrece dezvoltarea tehnologică 
în măsură să ne oblige la reorientări 
urgente și ar fi de dorit ca în eta
pele următoare modificările pe care 
le vom aduce să se înscrie pe o tra
iectorie sigură a evoluției tehnicii 
de calcul în România. Elementul cel 
mai pozitiv din ultimii ani îl consti
tuie definirea de către Institutul cen
tral pentru conducere și informatică, 
Institutul pentru tehnică de calcul, 
Institutul politehnic București, prin 
catedra de dispozitive, circuite și a- 
parate electronice și catedra de cal
culatoare electronice, împreună cu 
întreprinderea de calculatoare elec
tronice, a unei familii de micro și 
minicalculatoare realizate prin efort 
propriu, la nivelul produselor simi
lare din străinătate. Deși cu unele 
întîrzieri, introducerea în fabricație 
și în utilizare a acestor echipamente 
va marca înscrierea țării noastre pe 
o linie modernă in domeniul tehnicii 
de calcul, direcție sigură, avînd în 
vedere că unitățile superioare ale 
gamei de minicalculatoare se vor ri
dica și chiar vor depăși calculatoa
rele de capacitate medie pe care le 
utilizăm astăzi.

Problema care se pune este ur
mătoarea : ce se va întimpla cu ar
hitectura calculatoarelor de capacita
te medie, în cazul nostru de tipul 
Felix—C-256,, Felix—C-512 și Felix— 
C-1024, dar și al celor de generație 
superioară ? Linia celor patru gene
rații, calculatoarele Felix făcînd 
parte din generația a 3-a, s-ar pu
tea să se stingă, arhitectura calcu
latoarelor trecînd pe o nouă traiec
torie determinată de componentele 
microelectronice extrem de puterni
ce care au și apărut in industria e- 
lectronică mondială. Calculatorul dc 
capacitate medie tinde să fie reali
zat într-o singură pastilă de siliciu. 
Este normal, atunci, ca puteri de 
calcul importante și programe de 
calcul înmagazinate în volume foar
te mici și la prețuri incomparabil 
mai reduse să ducă la schimbarea 
concepțiilor noastre privind arhitec
tura calculatoarelor și sistemelor in
formatice. Majoritatea specialiștilor 
din centrele științifice cele mai pu
ternice și din întreprinderile cele 
mai inovante — țâre se găsesc în 
fruntea acestui domeniu — sînt de 
părere că arhitectura calculatoarelor 
intră într-o perioadă de schimbări 
radicale. Domeniul este atît de des
chis îneît cel mai bun lucru pe care 
îl avem de făcut este să-1 atacăm 
și prin cercetare proprie. Calculato
rul nu trebuie să mai fie o unitate 
concentrată și compactă, ci o sumă 
de unități distribuite care pot înde
plini fiecare funcții bine determina
te, dar care pot coopera și pentru 
realizarea unor funcții comune de 
mare amploare. Se desprind mai 
multe linii de atac ale viitoarelor 
arhitecturi, care se referă la modul 
de conlucrare al unui ansamblu de 
microprocesoare. în același timp, se 
revizuiește și modul de structurare 
al microprocesorului sau al unității 
monolitice funcționale realizate în
tr-o singură pastilă de siliciu.

instalațiile de hidrofinare petrol și 
motorină. La acestea se adaugă re
zervoare sferice însumînd 800 tone ;

• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC ȘI FORJA DIN RM. VÎL
CEA nu a livrat 4 bucăți coșuri de 
evacuare gaze pentru instalația de 
desulfurare gaze și un rest de 138 
tone din gazometrul de mare capa
citate ;

• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" BUCU
REȘTI este restantă cu 169 tone uti
laje — răcitoarele de aer pentru in
stalațiile de distilare atmosferică și

, în vid și reformare catalitică ;
• „INDEPENDENȚA" SIBIU a în

târziat livrarea a 159 tone diverse uti
laje necesare montorilor la instalațiile 
de fracționare și desulfurare gaze ;

• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC BUZĂU este restantă 
cu 50 tone utilaje — cuptoarele pen
tru reformarea catalitică și intalația 
hidrofinare motorină ;
• ÎNTREPRINDEREA DE CAZANE 

MICI ȘI ARZĂTOARE DIN CLUJ- 
NAPOCA nu a livrat 10 tone utilaj 
pentru instalația fracționare gaze și 
agregatul de pompare păcură desti
nat gospodăriei de combustibil lichid.

Redacția noastră așteaptă răspun
suri prompte și ferme din partea con
siliilor oamenilor muncii, a organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
vizate, care să demonstreze că lichi
darea neîntîrziată a acestor restanțe, 
onorarea integrală a contractelor de 
livrare a utilajelor către șantierul 
Combinatului petrochimic Midia-Nă- 
vodari constituie preocuparea centra
lă a colectivelor care participă, la 
realizarea acestui important obiectiv 
de investiții.

Pentru moment, acest val revolu
ționar se manifestă in domeniul 
calculatoarelor personale ; personale, 
în sensul că la dimensiunile unui 
calculator de buzunar se poate dis
pune de o puternică unitate de calcul 
programabilă echivalentă cu ceea ce 
acum 15—20 de ani era considerat 
un calculator puternic și avea ne
voie de spațiul unei camere. Al doi
lea moment al noului val îl consti
tuie calculatorul complet pe o sin-
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gură placă, calculator care atinge 
deja și poate depăși nivelul mini- 
calculatorului uzual.

în fața unor asemenea transfor
mări, ce anume ne putem propune 
ținînd cont de ceea ce economia 
noastră a acumulat pînă acum în 
domeniul echipamentelor șl progra
melor de calcul, de tehnologia însu
șită în industria electronică ?

Am arătat mai înainte că este ne
cesar să acționăm în cercetare în 
direcția noilor structuri, dar în așa 
fel îneît colectivele valoroase care 
creează prototipuri viabile să poată 
găsi terenul unei desfășurări indus
triale pe măsura succesului lor. Pe 
de altă parte, nu se justifică schim
barea tipului de calculator mediu 
Felix—C-256, în ceea ce privește e- 
sențialul în arhitectura sa, deci in 
privința programelor de care dispu

- - - - - - CONTRASTE- - - - - -
Poveste neterminată despre o „invenție 

senzațională"
Clupa este un in

strument simplu cu a- 
jutorul căruia munci
torii forestieri măsoară 
diametrul copacilor. 
Un fel de șubler ceva 
mai mare. Ei bine, deși 
atît de simplă, clupa 
forestieră a devenit o 
problemă. De ce ? în 
urmă cu ani și ani, 
muncitorii forestieri 
foloseau o clupă din 
lemn, apoi una din 
metal. Erau bune aces
te clupe, dar prezen
tau unele dezavantaje. 
Clupa din lemn era 
ușor de purtat, dar nu 
măsura prea exact.

„Amărăciunea"... sfeclei de zahăr
Ploua mărunt, cum 

ades se-ntîmplă toam
na. Descumpănit, me
canizatorul Constantin 
Purcărea, de la secția 
S.M.A. Viziru, județul 
Brăila, făcea rondul 
grămezilor de sfeclă 
de zahăr — peste 80 
tone — lăsate pe 
cîmp, sub cerul liber, 
chiar în marginea sa

Foraj... în buturuga
Dacă întîmplarea vă 

aduce la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, 
nu încercați să intrați 
în sectorul sape de fo
raj. Nici n-o să reu
șiți. Doar dacă vă veți 
încumeta la un slalom 
prelungit printre cele 
6 000 de sape cu role 
depozitate în fața ușii. 
O să vă întrebați 
de ce stau aici, cînd 
ar fi trebuit să ple
ce la beneficiar ? 
Răspunsul e simplu: 
nu sînt gata. De ce au 

Clupa din oțel măsura 
exact, dar nu era 
prea ușor de purtat. Și 
așa, acum 3—4 ani, 
specialiștii din Centra
la de exploatare a 
lemnului și Centrala 
de utilaje și piese de 
schimb au hotărît să 
facă o clupă nouă. 
Din aluminiu. Clupa 
din aluminiu era și 
ușor de purtat, mă
sura și exact, dar se 
deforma prea ușor. 
Trebuia găsită altă so
luție. Și specialiștii 
ceior două centrale au 
căzut pe gînduri. Au 
stat așa, pe gînduri, un

tului (fotografia de 
jos). Ați pierdut ceva 7 
— l-am întrebat.

— Timpul de dimi
neață și pînă acum — 
răspunde mecaniza
torul, uitîndu-se la 
ceas. Este ora 8,30 și 
încă nu a venit ni
meni de la cooperativă 
(C.A.P. „V. I. Lenin" 
din Viziru — n. r.)

fost scoase din hală 7 
Pentru că ei, ploiește- 
nii, au făcut ce aveau 
de făcut. Și atunci 7 
Sapele costă între 
4 000 — 10 000 lei bu
cata. în interior au 
niște duze. Sau, mai 
bine zis, ar trebui 
să le aibă. Aceste 
duze le fabrică între
prinderea de mecanică 
fină din București. De 
fapt, ar trebui să le 
fabrice. Din aproape 
50 000 de bucăți prevă
zute în contractul anu-

nem în economie pentru acest calcu
lator. Trecerea Ia un calculator din 
generația 3,5 sau 4 cu o altă progra
mare nu poate fi admisă dacă pro
duce eforturi de reprogramare, dar 
și de reciclare a cadrelor — efor
turi care nu sînt de conceput din 
punct de vedere economic. Continui
tatea în programare pe linia celor 
patru generații de calculatoare re
prezintă o restricție economică de 
care fabricantul trebuie să țină sea
ma. Nici chiar preluarea unui calcu
lator „nou", care să fie făcut com
patibil cu Felix—C-256, nu poate fi 
acceptată în condițiile actuale, decît 
în cazul în care un partener străin 
s-ar baza pe producția acestuia rea
lizată în țara noastră. Pînă la găsi
rea noilor arhitecturi viabile, care 
cu siguranță vor avea o anumită 
convergență pe plan mondial, cel 
mai bun lucru ar fi dezvoltarea ac
tualului calculator Felix—C-256, îm
bunătățirea continuă a performanțe
lor sale, odată cu renunțarea la fa
bricația lui în momentul în care 
sarcinile sale pot fi preluate de 
noile arhitecturi, deosebite de tradi
ția celor patru generații. Țara va 
avea totuși nevoie de un anumit 
număr de centre de calcul foarte pu
ternice, dotate în cele din urmă cu 
supercalculatoare pentru probleme 
științifico-tehnice de anvergură, ca 
și pentru baze de date foarte volu
minoase, acest rol trebuind să revi
nă în mod firesc centrelor teritori
ale de calcul electronic, care vor 
constitui și punctele de sprijin ale 
rețelei naționale de calculatoare e- 
lectronice și ale sistemului informa
tic național.

în întreprinderi, ca și în celelalte 
unități din economie, informatica va 
fi însă distribuită, funcțiile locale se 
vor realiza cu putere de calcul loca
lă, într-un calculator distribuit, deci 
într-un calculator care se divide și 
fizic la locurile de muncă. Acest pro
ces va fi întărit și amplificat odată 
cu apariția utilajelor celei de-a doua 
revoluții industriale, care toate vor 
fi echipate cu microprocesoare și 
programe proprii, inclusiv de inteli
gență artificială.

Noua arhitectură și structură a 
sistemelor de prelucrare automată a 
datelor va determina atunci o nouă 
structură tehnologică și organizato
rică a producției, modificînd viața 
întreprinderii, celula de bază a sis
temului social. Eficiența economică 
a calculatoarelor electronice va creș
te continuu, determinînd în cele din 
urmă creșterea productivității mun
cii sociale la nivelul cerințelor so
cietății comuniste. Cu toate defici
ențele eficienței economice de as
tăzi în utilizarea calculatoarelor e- 
lectronice, a nu vedea potențialita
tea uriașă a acestui instrument 
în creșterea productivității muncii 
sociale înseamnă a merge pe dru
mul greu al vechiului, pe drumul 
care te duce la o muncă tot mai 
grea, în loc de a munci sistematic 
pentru ca munca ființei umane să 
devină tot mai apropiată de idealu
rile comunismului, mai ușoară deși 
mai complexă.

an, doi, trei... între 
timp, muncitorii din 
sectorul forestier soli
citau clupe. Situația 
nu putea să continue 
la infinit. Așa că, 
după atîta gîndire, 
specialiștii din cele 
două centrale au hotă
rît : vom fabrica clupe 
din... oțel. După atîta 
efort, o astfel de ho- 
tărîre nu a fost prea 
greu de luat, mai grele 
sînt clupele pe care le 
vor primi muncitorii 
forestieri. Dar poate 
că povestea încă nu 
s-a terminat... (Ion 
Teodor).

pentru a încărca re
morcile.

Și Constantin Pur
cărea se urcă pe trac
tor și, cu remorcile 
goale după el, dă fuga 
la C.A.P. Probabil ca 
să-și fixeze ceasul 
după „meridianul" 
președintelui unității. 
(A. Papadiuc).

mică
al, nu au ajuns la „1 
Mai" decît vreo cîteva 
mii. Știți cît costă o 
duză 7 Cîteva sute de 
lei. Deci un fel de bu
turugă mică ține pe loc 
carul... producției fizi
ce a celor de la 
Ploiești, punînd la în
cercare și răbdarea be
neficiarilor acestora.

Se mai speră totuși 
ca dinspre București 
să sosească în sfîrșit 
vești bune. Adică, du
zele cu pricina. (Con
stantin Căpraru).
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IN MARAMUREȘ, LA IZVOARELE

Creatorii populari au dăruit 
flori alese ale talentului 

și sensibilității lor
Prin grija Consiliului Central al 

U.G.S.R. și a conducerii Uniunii 
artiștilor plastici, precum și prin 
sprijinul larg al Consiliului jude
țean Maramureș al sindicatelor, 
stațiunea montană Izvoarele a găz
duit recent cea de-a doua ediție a 
taberei naționale a creatorilor 
populari. Celor 55 de pictori veniti 
din toate județele tării li s-au adău
gat și 13 „lemnari'1, invitați aici 
de Consiliul municipal al sindica
telor din Baia Mare. Alegerea Ma
ramureșului drept gazdă a acestei 
întîlniri se bazează pe frumoasele 
tradiții din această vatră a spiritu
lui creator popular, pe bogata ex
periență a valorificării talentelor 
din popor și a colaborării fructuoa
se dintre profesioniști și amatori. 
Programul taberei a cuprins și ex
cursii de documentare, de studiere 
a arhitecturii specifice acestei zo
ne, vizite in unitățile industriale, 
mai multe întîlniri cu oameni de 
artă și cultură.

Expoziția pe care el au organi
zat-o la încheierea taberei — care 
poate fi văzută acum la Casa de 
cultură din Baia Mare — oferă o 
galerie de portrete și momente in
spirate din istoria de ieri și de azi 
a tării. Este ceea ce mărturisesc 
peisajele lui Paul Teodorescu (Con
stanța), Ioan Marie (Bacău), Ion 
Radu (Brăila), Constantin Zeltec 
(Suceava), Constantin Stoenică 
(Slatina), Dorica Corduneanu (Bo
toșani), Emil Răchițan (Drobeta- 
Turnu Severin), Octavian Vinătoru 
(Dolj), Rodica Buhuși (Baia Mare),. 
Gabriel Gheorghiu (Iași), C. Boga- 
tu (București), autoportretul mun
citoarei Ana Ulici (Sighet) etc.

Din dragoste 
pentru artă

Ce-și poate propune să realizeze 
o astfel de tabără de creație, ținînd 
cont că participanții sînt foarte di
feriți ca vîrstă, pregătire profesio
nală șl culturală, talent și, cind e

cazul, personalitate artistică ? De
sigur, ea reprezintă, mai presus de 
orice, o șansă acordată oricui, o po
sibilitate de afirmare, de confrun
tare. Dar la această întrebare ne-a 
răspuns pictorul băimărean Nicolae 
Apostol, membru al Consiliului de 
conducere al U.A.P., conducătorul 
acestei tabere : „în primul rind, 
tabăra constituie un bun prilej de 
a face educație. O educație a mun
cii de calitate, a muncii cinstite 
pentru artă, care poate să împli
nească o vocație reală și care nu 
admite rabatul. în ce ne privește, 
pe unii îi obișnuim cu un sistem de 
lucru, pe alții trebuie să îi învățăm 
cum să descompună culorile, în 
timp ce altora încercăm să le 
transmitem legile armoniei. Obser
vațiile merg in acest cadru de la 
simple retușări de detalii și pină la 
logica ansamblului. Unii dintre 
acești oameni sînt, după opinia 
mea, artiști formați, iar aici lși îm
bogățesc doar fantezia, își exersea
ză sistemul de selecție. în cazul a- 
cestora, orice intervenție se cere 
făcută cu grija de a nu disloca uni
versul deja închegat, stilul deja for
mat. Un lucru rămîne însă limpe
de : noi, profesioniștii, în „asisten
ța" pe care o acordăm din convin
gerea că merită să 0 facem, 
n-aveam nicidecum dreptul să-i în
vățăm pe acești amatori în mod 
greșit gramatica artistică. Tuturor 
îi se cere calitate, toți năzuim spre 
ceva mai înalt, din respect pentru 
artă. Pentru că artiștii amatori sînt 
iubitori de artă trebuie să-și gă
sească sprijin și in propria lor -cul
tură, nu numai în afară. Dacă ori
cine iși poate încerca puterile, ta
lentul. într-un cuvînt, șansele, ca
racterul democratic al acestei între
ceri presupune că supremul cuvînt 
trebuie să-1 aibă calitatea. După 
credința mea, multe expoziții per
sonale ale amatorilor nu sînt de 
natură să promoveze, fiecare îp 
parte, o artă de calitate, ci doar 
cele colective — și acestea supuse 
unor criterii de selecție mal exi-

Imagine din tabâra de la Izvoarele : „Șantierul sculptorilor

gente. Sub nici o formă nu trebuie 
să cochetăm cu un anumit gust ar
tistic îndoielnic. Procedind așa, pu
tem stimula și mai puternic intere
sul și ambiția pentru calitate, iar 
participarea la o expoziție ar fi ast
fel privită ca un adevărat act de 
cultură, memorabil. Cred că intrăm 
intr-o fază cind ne putem permite 
o selecție mai exigentă, tocmai pen
tru a pune astfel in valoare și mai 
bine decit pină acum exemplarele 
cu adevărat reprezentative, florile 
cele mai alese ale geniului nostru 
popular".

LUI GHIAȚĂ

„Iubirea mea pentru țară“
Alfabetul poeziei cere 

să fie mereu descope
rit, Talentul este o 
condiție nu doar in li
teratură, ci și in ma
tematică, arte plastice, 
muzică și in orice alt 
domeniu de activitate, 
unde, stăpînind o in
tensă cultură — cel 
puțin în specialitate — 
creezi cu antenele ne
liniștite ale spiritului 
acea sămință nouă din 
miezul oricărui lucru 
nou creat și adăugind 
culturii o esență ne
rostită incă.

Este prima lecție pe 
care o invafâ copiii 
dotați la cenaclul de 
lucru al poeziei.

în rotonda Muzeului 
literaturii române — 
lăcaș al valorilor cul
turii românești unde 
poți trăi poezia prin 
fiecare fibră, unde poe
zia lui Eminescu, Ba- 
covia, Blaga, Arghezi, 
Barbu, Sadoveanu sint 
vii, unde intri sfios și 
cu mari speranțe — 
am ascultat în multe 
dimineți de duminică 
vocile limpezi, timide, 
pure ale copiilor, pio
nieri ai căror ochi 
proaspeți privesc in o- 
chii marii poezii, con- 
templindu-și propria 
lume și existență cu 
uimire și redescope- 
rind-o în abura gin
gașă a gîndurilor și a 
sentimentelor rostite in 
vers.

Cenaclul național al 
pionierilor „Mihai E- 
minescu" funcționează 
din anul 1976 prin e- 
forturile conjugate ale 
Casei centrale a pio
nierilor și Muzeului 
literaturii române. 
Multe dintre poeziile 
realizate de copii și 
discutate în ședințele 
de lucru ale cenaclului 
au luat premii și men
țiuni la concursurile 
din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea 
României". Cenaclul 
„Mihai Eminescu" a 
fost adesea invitat să 
iși prezinte producții
le pe scenele diverse
lor instituții de cultu
ră, pe scene deschise 
din ce în ce mai frec
vent oricărui talent, 
care are ceva de spus.

Ceea ce învață co
piii în ședințele de lu
cru sînt unele reguli 
ale măiestriei cuvin- 
tului, ale comunicării, 
faptul că poezia des
coperă frumusețea lă
untrică din om, ii re
levă ceva despre esen
ța sa. Despre unitatea 
dintre gînd, sentiment 
și expresia ce le dez
văluie. . Despre bunul 
gust, necesitatea im
plicării civice, patrio
tice, etice. Despre fap
tul că marii poeți sint 
unicate purtind fiecare 
amprenta personalită
ții sale, personalitate 
ce se formează nu nu
mai scriind versuri, ci 
și invățind mult, mun
cind in societate, ca și 
asupra propriului ta
lent. Ei învață acolo 
să înțeleagă folclorul, 
opera înaintașilor, a 
cronicarilor, își însu
șesc comorile limbii

vii a poporului. Și în
țeleg faptul că fără să 
iubești oamenii și fără 
să te intereseze tot ce 
se întimplă în artă, in 
societate, in lume și 
fără o profundă cul
tură nu iți poți fruc
tifica forța talentului 
pe care îl ai, dacă ii 
ai. Ei învață că talen
tul decantează o nouă 
valoare printr-o inten-

lnsemnări 
despre 

Cenaclul 
național al 
pionierilor 

„Mihai 
Eminescu" 

de Violeta 
ZAMFIRESCU

să participare afecti
vă și un puternic simț 
al limbii. E greu de 
concentrat. într-un suc
cint articol tot ceea ce 
pionierii învață des
pre poezia care, deși 
se face totuși, fără ta
lent, nu se învață. Ei 
știu asta. Fiecare se 
descoperă prin poezie. 
La aceste ședințe sînt 
deseori invitați poeți 
cunoscuți și prețui ți 
de copii, participă re
gulat la ședințele de 
lucru lingviști, istorici 
literari, profesori. Ana 
Maria Lalu, Radu Bag- 
dasar, Alexandru O- 
prea din partea Casei 
centrale a pionierilor 
și Muzeului de litera
tură. Dintre profeso
rii de română, mode
latori ai viziunii co-

piilor asupra poeziei, 
ii intilnesc aici, dumi
nical. pe istoricul lite
rar Popescu Cadel și 
pe profesorii Florica 
Novicov, Paulina Ma
rinescu. Elena Popes
cu. Viorica Grigoraș. 
La fiecare ședință a 
cenaclului participă și 
elevi de la Liceul de 
artă „George Enescu", 
com'pletînd cultura 
pionierilor cu muzică 
clasică executată la vi
oară, pian sau violon
cel. Avem în cenaclu 
și un autor de versuri 
și muzică pop, pe 
Daniel Popescu. Mulți 
pionieri care scriu 
poezie notabilă pot fi 
menționați : Hristea
Anca Maria, Nechita 
Camelia, Scirlătescu 
Liliana, toate eleve în 
clasa a VIII-a care au 
primit diplome la 
„Cîntarea României", 
sau pionierele din 
clase mai mici : Anca 
Dumitrescu, Antuza 
Popescu, Veronica Pe- 
traru. E greu să-i citez 
pe toți cei ale căror 
versuri au fost alese 
pentru alcătuirea unui 
florilegiu de poezie ce 
va fi publicat. Poate că 
printre acești copii se 
găsesc sau vor fi des
coperit! mari poeți de 
miine. Nu știu. Ceea 
ce este evident însă 
este grija Partidului 
Comunist Român față 
de cultură, față de 
manifestările spirituale 
deosebite ale fiecărui 
om, mai ales față de 
cei ce se disting în rîn- 
dul copiilor, al tinere
tului, viitorul națiunii. 
Permiteți-mi ca din 
florilegiul de versuri 
alcătuit pentru publi
care să exemplific cu 
trei nume numai de 
foarte tinere speranțe.

in Poiana Soarelui 
statui ale eroilor 

îndrăgiți de popor
Pentru sculptori — „lemnari" 

care i-au avut ca indrumători 
artiștii profesioniști Traian Moldo
van și Dumitru Ciocotișan, zileie 
de tabără au fost zile de lucru. Ei 
au împodobit Poiana Soarelui de la 
Izvoarele cu figuri de mineri (Iosif 
Ady — Baia Sprie) și de ciobani 
(Gheorghe Bărbuș —- Baia Mare), 
săpate adine în fibra de stejar ma
siv, alături de chipuri de haiduci, 
precum Pintea (Vasile Sălăjan din 
Bontăieni, Vasile Marian din Cav- 
nic), adine intrate în conștiința oa
menilor de pe aceste meleaguri. 
Pentru entuziasmul cu care acești 
amatori au învins vremea nepriel
nică (au lucrat toată ziua cu pele
rina pe umeri și cu cizmele de cau
ciuc în picioare, in vînt și ploaie) 
și emoția primei încercări de a 
sculpta la dimensiuni mari, de 5—6 
metri, lucrări Cu amplasare in aer 
liber, răsplata izbînzii este imensă. 
Păcat că organizatorii nu i-au aju
tat cu utilajul necesar spre a-și 
vedea sculpturile ridicate înainte 
de plecarea lor. Oricum, ele rămin 
ca mărturii emoționante ale talen
tului și gîndului întruchipat artis
tic al unor electricieni, turnători, 
tîmplari, vîrstnici și tineri, care au 
lăsat ceva din sufletul lor in Poia
na Soarelui. Cei care le-au văzut 
pină acum lucrările, inclusiv spe
cialiștii, și-au exprimat aprecierea 
la adresa lor, a talentului și meș
teșugului autorilor. Ceea ce spune 
destul despre bucuria de a ' crea, 
despre dorința de a înfrumuseța 
fiecare loc al vieții noastre de zi cu 
zi cu semne durabile ale spiritului 
artistic popular. Iată de ce, păs- 
trînd în orice împrejurare măsura 
exigenței, este bine, este frumos să 
încurajăm asemenea manifestări 
în care se afirmă și se împlinește 
talentul din popor.

Simion Pop: ..Peisaj maramure
șean"

MANUELA COVALIU, cl. VIII, „Sint 
iubiri..." : „Sint iubiri fi iubiri... / Iubirea 
soarelui pentru pămint / E plină de lu
mină, plină de strălucire, / Iubirea nopții 
pentru lună, pentru stele / E plină de 
șoapte, plină de taine, / Iubirea mamei 
pentru pruncul din leagăn / E plină de 
căldură, plină de griji și speranțe, / Iu
birea mea pentru țară / E iubire adincă, 
e datorie, e dăruire, faptă fi viitor".

LUCIAN TUDORANCEA, cl. VIII, „Re
venire" : „Calc încet / Pe nisipul firav al 
Pontului / Și las in urmă / Cetăți și is
torie / Bintuie briza / Ca năframele zei
lor / Peste aceste nisipuri minerale / Peste 
viața lor / Peste istoria lor. / Calc încet 
pe nisipul firav al Pontului / Marea imi 
inundă privirea / Corăbii vin din trecut 
spre prezent / Corăbii plecate din To
mis / Ajunse in Constanța / Plecate din 
Callatis / Ajunse in Mangalia / Corăbii 
plecate din noi / și ajunse in noi".

LEFTER ADRIANA, cl. VII, „Ilustrată" : 
„Să trăiești intr-o ilustrată e minunat / 
Veți zimbi, desigur / Și totuși o clipă să 
te visezi / Intr-o căsuță mică, curată / Să 
privești prin ferestrele cit palma / Tot ce 
se petrece afară. / Omătul cade neconte
nit / Peste pădurea de argint / Iar noi 
ne simțim bine / Pentru că trăim intr-o 
ilustrată / Pierdută printre filele unei
cărți".

în dimineața de 8 
octombrie 1978, Cena
clul național al plonie-

riior „Mihai Emi
nescu" își redeschide 
activitatea.

• Cianura și... picătura de ploaie: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, GRI VITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Miiițiencele din insulă (gala fll- 
mulul din R.P. Chineza) : CINE
MA fcTLDIO — 20.
• Star : PATRIA — 9: 12.30; 16;
19.30, FESTIVAL — 9; 12,30; 16;
19.15.
• Pasiența : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Revanșa : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15,
AURORA — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Al treilea jurămint : LUCEA
FĂRUL — 9,15; 12; 16; 19,30, ME
LODIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
GLORIA — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 
20.
• întoarcerea proscrișilor : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.16.
• Cele 12 munci aJe lui Asterix : 
DOINA — 9,15; 10,45; 12,15; 13,45; 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30.
• insula egretelor argintii — 15,30, 
Albul Bim — ureche neagră — 
18 : DOINA.
• Urgia : FLACARA — 16; 18; 20.
• Orchestra ambulantă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; TOMIS — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• E atit de aproape fericirea :
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Ghinionistul : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20.30. MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Aventurile lui Don Juan : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Omul pe care nu trebuie să-l 
uităm : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,16.
• Soțul meu : BUCEGI — 9: 12; 
16; 19. MIORIȚA — 9; 12: 16
• Curierii diplomatici roșii : LIRA
— 15,30; 18; 20.
• Un pod prea îndepărtat : DRU
MUL SĂRII — 16; 19.15.
• Melodii, melodii : FERENTARI
— 15.30; 17,45; 20.
• Avaria : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15: 15,30: 17,45: 20.
• Reportaj despre fericire î CO- 
TROCENI — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.15.
• Mark polițistul la Genova : 
PACEA — 16; 18: 20.
• Drum fără întoarcere : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20.
• Capcana din munți : VOLGA — 
9: 11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni In Rusia — 11: 20. Plopii 
de la marginea satului — 15,30: 18: 
VIITORUL.
• Colonel în rezervă î POPULAR
— 16: 18: 20.
• Căpitan la 15 ani — 9: 11.15;
13.30, Visul roz — 15.45: 18; 20 :
MUNCA.
• Transamerica Express : COS
MOS — 15; 17.45 : 20.
• Corsarul din insulă ! ARTA — 
— 9: 11.13ț 13 30: 15.45: 18: 20.
• Umbra păsării în zbor î PRO
GRESUL — 16: 18: 20.

Celui ce o contemplă 
cu stăruință, și sensi
bilitate, pictura româ
nească din prima ju
mătate a acestui secol 
îi descoperă o extra
ordinară bogăție de va
lori, vădind, fără echi
voc, o neobișnuită în
zestrare pentru nobilul 
limbaj al culorilor.

Prin tragica sa exis
tență dăruită picturii, 
Ștefan Luchian înfăp- 
tuise miracolul con
vertirii luminii în cu
loare. direct și necon
trafăcut, fără artificia
le și pedante divagații 
de expresie formală. 
De la el pornind, o ge
neroasă constelație de 
artiști avea să dea șco
lii românești de pic
tură modernă o perso
nalitate originală și ro
bustă, un prestigiu re
cunoscut de toți marii 
critici ai epocii. în rîn- 
dul acelor mari maeș
tri cărora le datorăm 
nu numai prețuirea 
noastră, ci chiar o bu
nă parte din frumuse
țea sălășluită în noi, 
Dumitru Ghiață se a- 
șază cu înțeleaptă li
niște, învăluit în lumi
na violacee a peisaje
lor sale, aducind cu 
sine strălucirea molco
mă a smalțurilor și 
murmurată destăinuire 
a florilor de cimp.

într-o epocă atit de 
tulburată ca aceea in 
care s-a ivit seninul 
artei sale, Dumitru 
Ghiață (de la a cărui 
naștere s-au împlinit 
de curînd 90 de ani) a 
înțeles că poate servi 
vieții și năzuințelor 
spre măi bine prin 
rostirea calmă, dar ho- 
tărîtă, a încrederii în 
valorile autentice : in 
armonie și in echitate, 
în munca făuritoare a 
tuturor frumuseților 
omenești, în natura 
bună și dăruită a pa
triei. Iubind cu un de
votament fără pereche 
oamenii și locurile de 
la noi. în mijlocul că
rora se regăsea pe 
sine, cu toate corzile 
sensibilității vibrind, el 
a trăit și a creat cu un 
nestrămutat sentiment 
al duratei și tocmai de 
aceea nu s-a lăsat fu
rat de efectele ime
diatului, de aparențele 
trecătoare ale pitores
cului. Din întîlnirile 
cu pictura înaintașilor, 
ca și din contactul cu 
experiențele postim- 
presioniste, Dumitru 
Ghiață a reținut tot 
ceea ce putea sluji tăi-

măririi în forme noi a 
universului de frumu
seți cu care era de
prins din locurile na
tale și care îi revelase 
treptele desăvîrșirii din 
arta populară. Aseme
nea artistului popular 
care, prin învățul tăi
nuit al mileniilor, 
transferă lemnului, lu
tului sau țesăturii în
semnele devenite fi
rești ale necesarului și 
armoniosului. Dumitru 
Ghiață a urmărit să 
inculce in materia pic
turală a tablourilor 
sale înțelegerea acelor 
adevăruri prin care 
arta însăși se logodește 
cu perenitatea.

Fără convulsii apa
rente și fără schimbări 
spectaculoase de atitu
dine, opera sa a cres
cut și s-a 
răbdarea 
rența unui 
diamante, 
rile sale 
măreția clasică a pei
sajului românesc, ri
goarea armoniilor com
poziționale, deplina 
consonanță dintre om 
și natură. în numeroa
sele lucrări cu scene 
de tîrg, Ghiață elimină 
accidentalul, accen- 
tuînd, dimpotrivă, so
lemnitatea și ținuta 
gravă a țăranilor, ale 
căror siluete consună 
cu dealurile și cu pă
durile. Aceeași gravi
tate se regăsește in 
peisajele cu sonde, 
care, chiar in lipsa fi-

Împlinit cu 
și perseve- 
șlefuitor de 
Prin pictu- 
s-a relevat

gurii umane, reușesc 
să sugereze munca as
pră a sondorilor de 
altădată, constituin- 
du-se în adevărate do
cumente sociale.

Pe suportul consub
stanțialității cu arta 
populară românească, 
Dumitru Ghiață a reu
șit să dea identitate 
națională fiecărui mo
tiv tratat, de la dealul 
înflorit Ia pădurea în
flăcărată de toamnă 
tîrzie, de la banalele 
mere pină la florile 
cîmpului. Această 1- 
dentitate dobîndită fă
ră imixtiunea unor or
namente etnografice 
de ocazie, este expre
sia firească a ritmuri
lor. a acordurilor cro
matice specifice și, mai 
ales, a unei inconfun- 
dabile sensibilități pen
tru armonia imaginii. 
Toate aceste calități 
au justificat aprecierea 
că Dumitru Ghiață este 
un clasic, prin pictura 
lui rostindu-se una 
dintre atitudinile defi
nitorii ale artei noas
tre în general.

Astăzi, cînd prin e- 
xemplul și prețuirea 
operei marilor înain
tași înțelegem cit este 
de necesar să servim 
aspirațiilor de azi si 
ale viitorului, pictura 
lui Dumitru Ghiață își 
dăruiește cu sporită 
putere luminoasa 
frumusețe.

19.

Gheorghe SUSA

MR

Gabriela llieș: „Peisaj de iarnd

C. Bogatu : „Flotațla din Baia Sprie

(Urmare din pag. I)

Pentru realitățile contem
porane din țara noastră, 
mișcarea artistică de ama
tori, înglobind persoane de 
formație foarte diversă, cu 
preocupări cit se poate de 
diferite, animate insă de 
dorința de a-și cultiva ceea 
ce consideră că dețin ca vo
cație sau talent, animate de 
dorința de a participa la 
creația de valori specifice 
societății socialiste, se cere 
înțeleasă tocmai din per
spectiva preocupării de a 
nu se ignora nici una din 
posibilitățile de afirmare pe 
planul culturii a tot ce ar 
putea să se impună miine 
prin contribuții de răsunet. 
E totuși riscant de stabilit 
în grabă, de la o zi la alta, 
cine are mai multe sau mai 
puține șanse de a se afir
ma in viitor. Dar ce putem 
face șl ceea ce se face este 
să asigurăm cadrul necesar 
emulației spiritului creator 
pentru ca nimic din ceea ce 
poate fi presupus ca stînd 
sub semnul unei posibili
tăți de dezvoltare artistică 
ulterioară să nu se piardă. 
Căci, să nu uităm, destul 
s-a pierdut în trecut, din 
nepăsare, din cauza vitre
gelor condiții de afirmare a 
celor mulți, nevoiți adesea 
să-și îngroape talentul, ca 
în parabola biblică, pentru 
vremuri mai bune. Aceste 
vremuri au venit, le trăim 
noi azi : o epocă în care 
gîndirea creatoare, îndrăz
neață, talentul cutezător iși 
pot întinde aripile spre a 
zbura oricît de sus, spre 
gloria poporului, liber și 
stăpln pe soarta sa. Din 
„blocul de marmoră" cu 
care Maiorescu compara po
tențialul creator al unei na
țiuni se înalță azi lucrarea 
viguroasă a unui popor a- 
nimat de idealul păcii și al 
împlinirii destinului său fe
ricit. Iar căutătorii de co
mori în marea adincă a ge
niului popular se cuvine să 
fie priviți din acest unghi 
al înțelegerii misiunii loț-.

Privit la scara întregii 
noastre țări, fenomenul miș
cării artistice cuprinse în 
festival se 
sionant.

Desigur, 
funcții ale
de amatori, pe lingă cele 
care privesc cultivarea vo
cațiilor artistice, a talente
lor. Dintre acestea trebuie 
reținută, mai întîi, funcția 
de păstrare și cultivare a 
tradițiilor locale, a spiritu
lui specific manifestărilor

prezintă impre-

intervin și alte 
mișcării artistice

culturale cu o influență pre
dominantă într-o anumită 
zonă geografică. Se cere 
luată in considerare apoi 
funcția formativă a mani
festărilor artistice de ama
tori. In condițiile in care 
oamenii dispun de tot mai 
mult timp liber, ocuparea 
acestuia cu activități inte
grabile fenomenului cultu
rii nu poate să nu aibă efec
te pozitive pe planul respec
tului față de ceea ce poate 
să însemne efort artistic, 
angajare artistică. Mai exis
tă și o altă funcție pe care o 
îndeplinesc unele manifes
tări artistice de amatori, 
în condițiile aceluiași timp

Vasile DRĂGUȚ

Dumitru Ghioțd: ȚĂRANCA LA PIAȚA (1926)

Decada cârtii românești
In programul „Decadei cărții ro

mânești" se află înscrise expoziții 
de carte social-politlcă, științifică, 
tehnică, beletristică, de artă, pentru 
copii și tineret, expoziții care ur
mează să se deschidă in librării, bi
blioteci, întreprinderi, in unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, insti
tuții, școli și facultăți. în toată aceas
tă perioadă vor fi inițiate întîlniri

achizițiemare reprezintă o 
a noastră. Ea se înscrie în 
contextul strategiei cultu
rale a Partidului Comunist 
Român și se bazează pe 
convingerea că valorile spi
rituale ale noii societăți nu 
pot avea decit un profund 
caracter popular, venind în 
intimpinarea aspirațiilor 
pentru frumos și consti
tuind expresia tuturor dis
ponibilităților creatoare ale 
poporului.

Am avut ocazia, nu de 
mult, să urmăresc, în sta
țiunea „Izvoarele" din ju
dețul Maramureș, o mani
festare care a venit să-mi 
confirme, o dată în plus, a- 
ceste convingeri. Uniunea

Inepuizabilele comori
ale geniului popular

liber sporit, de care oame
nii ajung 
mai 
rile 
ziua 
cru, 
spirituale a omului, a con
tinuării efervescenței crea
toare în alte forme de acti
vitate. Un spectacol văzut, 
în condițiile in care insti
tuțiile profesioniste existen
te nu reușesc să acopere 
întreaga dimensiune a tim
pului liber activ al omului, 
se constituie într-un „mo
ment" de regăsire cu sine, 
de îneîntare în fața ener
giei umane în expansiune 
creatoare.

Atari funcții nu mi se par 
totuși ca fiind in exclusi
vitate proprii doar mișcării 
artistice de amatori afir
mate în condițiile realită
ților culturale socialiste. 
Ele puteau fi sesizate — e 
drept la dimensiuni incom
parabile cu cele de azi — și 
în trecut. Ele pot fi întil- 
nite și in contextul mișcă
rilor artistice de amatori 
din alte părți. Preocuparea, 
însă ca prin intermediul 
mișcărilor artistice de ama
tori să se poată afirma și 
impune pe planul culturii, 
indiferent de statutul pro
fesional al oamenilor, în
tr-un proces firesc de selec
ție, talentele care au șan
sele cele mal mari de afir-

_ _ să dispună tot
mult. După preocupă- 
grave presupuse de 
sau săptămîna de lu- 
apare nevoia refacerii

Generală a Sindicatelor din 
România — Consiliul Cen
tral — a organizat, cu spri
jinul Consiliului județean 
al sindicatelor, o tabără de 
creație pentru pictorii și 
sculptorii amatori din toată 
țara, la care au participat 
ca invitați și artiști profe
sioniști. Nu aș vrea să vor
besc aici despre lucrările 
artistice ce s-au constituit 
ca rezultat concret al scurtei 
șederi la „Izvoarele", a unor 
oameni veniți din toate ju
dețele țării, lucrări ce au 
făcut obiectul unei expoziții 
de remarcabilă acuratețe și 
de reală diversitate. Aș vrea 
să vorbesc despre altceva. 
Despre bucuria încercată de 
niște oameni cărora, prin- 
tr-o acțiune demnă de toată 
lauda, li s-a acordat posi
bilitatea de a se dedica u- 
nei activități prin care ei 
consideră, că sînt în drept 
să contribuie la afirmarea 
valorilor culturale ale so
cialismului. Toți acești oa
meni nu și-au ascuns deloc 
bucuria, dimpotrivă, că ci
neva se ocupă de ei, că se 
manifestă infinită solicitu
dine față de aceste preocu
pări ale lor, că se are în
credere în talentul lor. Sînt 
oameni pasionați, mulți ta- 
lentați, lăsînd să se între
vadă satisfacția de a se fi 
întîlnit cu unii artiști cu
noscuți, de a fi luat act de

realizările colegilor lor din 
alte părți, de a fi Întreținut 
un schimb de opinii cu oa
meni pe care-i considerau 
mai bine informați decit 
ei. La toți putea fi deslu
șită această recunoștință 
față de societatea care se 
preocupă de ceea ce ei con
sideră că au mai prețios : 
talentul. E posibil ca din 
zecile de nume figurînd pe 
lista celor care au partici
pat la tabăra de la „Izvoa
rele", unele să devină mii
ne cunoscute. E posibil și 
ca, întimplător, dintre toți 
cei care au participat ia 
manifestarea pe care încerc 
s-o relatez, nimeni să nu 
depășească stadiul încercă
rilor de acum. Dar este evi
dent că fără această grijă 
de cultivare a tot ce se a- 
nunță ca promisiune cultu
rală, ca talent, atit prin in
termediul artei amatorilor 
cît și prin intermediul altor 
forme, inclusiv cele ale în- 
vățămintului artistic, e greu 
de prevăzut culturii noastre 
acel viitor pe care îl aștep
tăm și în care sperăm cu 
toții. Este un fapt demn de 
toată lauda că Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor a in
clus dhiar în programul său 
de perspectivă și alte ase
menea manifestări urmă
rind încurajarea talentelor. 
Este, de altfel, un fapt ce 
se alătură sutelor și miilor 
de inițiative și manifestări 
asemănătoare și care vor
besc, laolaltă, despre poli
tica partidului în domeniul 
culturii, politică definită de 
crearea condițiilor pentru 
afirmarea tuturor valorilor 
noii noastre societăți, de 
ridicarea poporului Ia cul
tură și artă, de încrederea 
nelimitată în puterea lui 
creatoare. Nu putem să nu 
vedem cum în jurul nostru 
se petrec intr-un flux din 
ce în ce mai amplu aseme
nea fapte prin care creati
vitatea maselor largi popu
lare este chemată să se a- 
firme în toate domeniile. 
Geniul creator al poporului 
este minereul cel mai pre
țios de care dispunem, iar 
partidul nostru nu admite 
în acest domeniu, ca în 
toate celelalte de altfel, nici 
un fel de risipă. Căci ideile, 
talentele, fantezia construc
tivă sînt materialele celei 
mai durabile construcții pe 
care o înalță socialismul : 
omul nou, multilateral dez
voltat, afirmat plenar, cu o 
gindire înaintată, științifică, 
răzbătătoare și cu o nestră
mutată hotărîre de a-și 
sluji patria, poporul, parti
dul.

ale scriitorilor cu cititorii, vor avea 
loc dezbateri pe marginea recentelor 
apariții, a proiectelor planurilor edi
toriale pe 1979. Artiști amatori parti
cipant! la ediția a Il-a a Festivalu
lui național „Cîntarea României" își 
vor da concursul la reușita unor re
citaluri de poezie patriotică, specta
cole de teatru scurt și montaje lite- 
rar-muzicale.

în Capitală, deschiderea festivă a 
manifestării va avea loc la librăria 
„Mihail Sadoveanu", care va găzdui 
„zile" ale editurilor bucureștene. 
Sint programate, totodată, întîlniri 
cu cititorii la întreprinderea „Repu
blica". Institutul politehnic, Școala 
generală nr. 11, la Teatrul Mic, iar 
la întreprinderile „23 August", „Auto
matica",, „Steaua roșie" ș.a. vor fi or
ganizate expoziții de carte.

Saloane și expoziții de carte vor 
fi deschise Ia Botoșani, Brașov, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava și Tîrgo- 
viște.

(Agerpres)

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30, (sala Atelier) : Fata 
din Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recita) extra
ordinar : HEPHZIBAH MENU
HIN (Anglia). își dau concursul i 
ION VOICU, MIHAELA MARTIN 
șl GHEORGHE CRASNARU — 20.
• Opera Româna : Seară de balet 
Anna Sokolow — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
10.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30. (sala 
Grădina tcoanei): Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Jocul — 19,30, (sala Stu
dio) : Contimp — 20.
• Teatrul Gluleștl (sala GlulestDl 
Hotei „Zodia gemenilor" — t9,30, 
(sala Majestic) : Regele loan —
10.30.
• Teatrul „Ion Vasilesou" : Po
veste de iubire — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt; Pufușor șl 
Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia 11 
plăceau clătitele — 10. Anotimpu
rile minzului — 17.
• Circul București : Divertis circ
— 19.30.

Festivalul de creație și interpretare
teatrala Slânic Moldova '78

•X-:Wa» v » «SRi*: va • «
I.f « ♦tWftlîîK

< «v»' *

PBTIVAIUI
DE CREAȚIE I 
WlfiTERPREÎA 
TERTRAl

moiDOVft 
1976

Timp de opt zile (24 septem
brie — 1 octombrie), în stațiu
nea balneoclimaterică Slănic Mol
dova se desfășoară un Festival 
de creație și interpretare tea
trală. O acțiune inițiată și orga
nizată in cadrul celei de-a doua e- 
diții a Festivalului național 
tarea României" de Comitetul 
țean de cultură și educație 
listă Bacău — prin centrul 
țean de îndrumare a creației 
lare și a mișcării artistice de

„Cîn- 
jude- 
socia- 
jude- 
popu- 
masă,

in colaborare cu A.T.M. și 
tul orășenesc de cultură și 
socialistă Slănic Moldova.

Manifestarea își propune . „ .. 
tribuie la amplificarea activității de 
creație în domeniul dramaturgiei și 
artei spectacolului, la îmbogățirea 
repertoriului formațiilor teatrale de 
amatori cu noi lucrări, la realizarea 
și promovarea unor forme inedite 
de spectacol, lă conservarea și va
lorificarea diverselor genuri de tea
tru folcloric.

Festivalul va prilejui organizarea 
unei expoziții, trecerea în revistă a 
numeroase spectacole de datini și 
obiceiuri din întreaga țară, precum 
și a unor reprezentații teatrale ba
zate pe texte inspirate din actuali
tate și susținute de echipe din Să- 
veni — județul Botoșani, Mehadia 
— județul Caraș-Severin, Adunați! 
Copăceni și Giurgiu — județul Il
fov, Vlădeni — județul Iași, Pitești, 
Alexandria, Gh. Gheorghiu-Dej — 
județul Bacău, Dej și Cluj-Napoca 
și bineînțeles de teatrul popular 
din orașul-gazdă.

în ultimele două zile, Slănic Mol
dova va găzdui și un colocviu cu 
tema : „Climat creator, exigență 
ideologică, revoluționară în activi
tatea teatrală de masă".

Celor mai valoroase spectacole li 
se vor acorda trofee, plachete și di
plome de către organizatori, de că
tre revista „Ateneu", Teatrul dra
matic „Bacovia".

Centrul județean de Îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice de masă Bacău va'tipări o cu
legere cu cele mai valoroase texte 
prezentate în festival.

Comite- 
educație

să con-

AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC prezintă la 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii, sîmbătă, 7 octombrie 
1978, ora 19,30 CONCERTUL EXTRAORDINAR susjinut de 

Ansamblul de instrumente tradiționale 
„Nipponia" (Japonia)

Dirijor : Takuo Tamura. în program : lucrări de Minoru Miki și Katsu- 
toshi Nagasawa și muzică tradițională.

Biletele se vînd la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75
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Primiri la primai ministru al guvernului SOSIREA IN CAPITALĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, marți 
după-amiază, pe Jozsef Biro, minis
trul comerțului exterior al R.P. Un
gare, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în timpul Întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-ungare, subliniin- 
du-se că acestea se dezvoltă conti
nuu tn spiritul înțelegerilor conve
nite între tovarășii Nlcolae Ceaușescu 
și Janos Radar. A fost evidențiat 
faptul că există multiple posibilități 
pentru extinderea și diversificarea în 
continuare a conlucrării bilaterale pe 
plan economic, tehnico-științific și in 
alte domenii de activitate, precum

și pentru lărgirea schimburilor co
merciale.

La primire, desfășurată lntr-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
participat tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

A fost prezent Gyorgy Biczd, am
basadorul R.P. Ungare la București.

★
în aceeași zi. primul ministru al 

guvernului, tovarășul Manea Mănes
cu, a primit pe general-locotenent 
Soekahar, ambasadorul 
Indonezia, în legătură cu 
misiunii în țara noastră.

A PARTIDULUI POLITIC
DELEGAȚII

RADICAL DIN OLANDA
A

a sosit laMarți după-amiază
București delegația Partidului Politic 
Radical din Olanda, formată din Her
man Verbeek, președintele partidului, 
și H. Waltmans, membru al Camerei 
inferioare a Parlamentului olandez, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopenl, delegația 
olandeză a fost Intîmpinată de tova
rășii Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., șl Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Convorbiri economice româno-zaireze
Republicii 
încheierea

(Agerpres)

încheierea vizitei ministrului comerțului exterior
Ungare

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, în ziua de 26 septembrie, pe 
Litho Moboti, membru al Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției din Zair, comisar 
politic al guvernului.

In cadrul întrevederii au fost exa-

minate posibilitățile de dezvoltare In 
continuare a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice între cele 
două țări.

Au participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Nyoka Busu Noengo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești.

Cronica zilei
La 26 septembrie, tovarășul Iile 

Rădulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, a 
primit pe Adeuga Adekuoye, amba
sadorul Republicii Federale Nigeria 
la București, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
în foaierul Teatrului „Lucia Stur- 

dza Bulandra" din bd. Schitu Măgu- 
reanu s-a deschis marți după-amia
ză expoziția pictoriței Elena Forțu, 
intitulată „Impresii de călătorie din 
R.P. Chineză". Cele 32 de lucrări ex
puse — guașă și tuș — rod al unei 
călătorii întreprinse de artistă in țara 
prietenă, redau frumusețea și ine
ditul peisajului, aspecte din viața, 
munca și obiceiurile poporului chinez. 
Sînt prezentate, de asemenea, macheta, 
schițele de decor și costume pentru 
un spectacol de televiziune realizat 
după un cunoscut basm chinez.

Cuvîntul de deschidere a expoziției 
a fost rostit de pictorul Ion Săliștea- 
nu.

Intilnire la Consiliul
Tovarășul Gheorghe Pană, pre

ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, s-a întîlnit, marți dimineața, cu 
delegația Uniunii Italiene a Muncii — 
U.I.L. — condusă de Giorgio Benve
nuto, secretar general al U.I.L., care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează o vizită in țara 
noastră. La Intilnire, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
luat parte tovarășul Gheorghe Pe-

al U.G.S.R
al Consiliuluitrescu, vicepreședinte 

Central al U.G.S.R.
Cu acest prilej a 

schimb de informații 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două organizații sindicale. Tot
odată, a fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta pe mai departe 
relațiile de prietenie și cooperare 
între sindicatele și oamenii muncii 
din România și Italia.

avut loc un 
cu privire la

Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut, 
marți dimineața, convorbiri, la se
diul ministerului, cu tovarășul Jozsef 
Biro, ministrul comerțului exterior 
al R.P. Ungare.

Au fost abordate probleme privind 
schimburile comerciale româno-un
gare, colaborarea și cooperarea eco
nomică în domenii de interes co
mun, stabilindu-se măsuri menite să

ducă la dezvoltarea în continuare 
relațiilor economice bilaterale.

A participat Ion Stoian, adjunct 
ministrului comerțului exterior 
cooperării economice internaționale.

A luat parte Gyorgy Biczd, amba
sadorul R.P. Ungare la București.

★
Seara, ministrul comerțului exte

rior al R.P. Ungare a părăsit Capi
tala.

a

al 
Și

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL f

9.00 Teleșcoală 
îo.oo șoimii patriei
10,10 Antena vă aparțtne. Spectacol 

prezentat de județul Satu-Mare
11,15 Reportaj TV : Bucureștiul — gaz

dă ospitalieră .
Telex 
închiderea programului 
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă germană
Semifinalele Campionatului mon
dial de volei masculin. Selecțiunl 
înregistrate de la Roma
România pitorească
Tragerea Pronoexpres 
Telecronlca pentru pionieri
Forum cetățenesc • Democrația 
socialistă în acțiune • Consiliul 
popular șl activitatea cultural-edu- 
catiVă de dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Reportaj la Băilești, 
județul Dolj • Un numitor co
mun : Fapte — mai mari sau mâi 
mici — al căror numitor comun 
este responsabilitatea civică 
1001 de seri
Telejurnal
Noi, femeile !
„PREȘEDINTELUI ȚARII. OMA
GIUL SCRIITORILOR DIN ROMA
NIA". Selecțiunl din volumul apă
rut la editura „Cartea Homânescă" 
Telecinemateca : „înfruntare tn 
Marea Coralilor". Premieră pe 
țară. Coproducție S.U.A. — Japo
nia — Australia. în distribuție : 
Cliff Robertson, Teru Shlmada. 
Gia Scala, Stephen Kandel. Re
gia : Paul Wendites

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

11, S3 
ll.V» 
16,(
ICOS
16.33 
17,05

*0,40

PROGRAMUL S

19.50 Desene animate .
20.15 studio T *78. „In competiție cu 

noi înșine"
20,40 Treptele afirmării
21.15 Telex
21,20 Mal aveți o întrebare t — Spirit 

și materie (II)
21.50 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28. 

89 șl 30 septembrie. In țară : Vremea 
se va răci ușor, tnceplnd din nordul 
țării, mențlnindu-se călduroasă în sud 
la începutul Intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu înnorărl mai accentuate în 
Banat, Crlșana, Transilvania, Maramu
reș și nordul Moldovei, unde local va

ploua slab. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, prezentînd intensificări lo
cale in vestul țării și la munte, pre- 
domlnind din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 5 
și 15 grade, iar cețe maxime între 16 și 
26 de grade, mal ridicate tn sudul tării 
la începutul intervalului. Dimineața 
ceață locală. In București : Vreme fru
moasă și călduroasă, mai ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin noaptea și diminea
ța. Vtnt slab pină la moderat. Tempe
raturile în scădere la sftrșitul interva
lului. Dimineața ceață slabă.

★
între Agenția română de presă 

„Agerpres" și Agenția filipineză de 
știri P.N.A. s-a încheiat marți, la 
București, o înțelegere privind 
schimbul de informații și promova
rea colaborării dintre ele pe linie de 
presă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Rugbiștii români, in șapte

Astăzi, în cupele europene
Astăzi au loc meciurile retur din 

cadrul cupelor europene la fotbal. La 
Aterta, în „Cupa U.E.F.A.", echipa 
F. C. Argeș Pitești va întîlni formația 
Panathinaikos. în primul joc, fotba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 3—0. La rindul ei, forma
ția Politehnica Timișoara va juca în 
deplasare, întilnind la Budapesta e- 
chipa M.T.K.V.M. In prima partidă, 
echipa timișoreană a ciștigat cu 2—0. 
La Diisseldorf, echipa Fortuna (în
vingătoare în tur cu scorul de 4—3)

cu formația Universitatea 
intr-un meci contînd pentru

va juca 
Craiova 
„Cupa cupelor".

★
Marți, pe stadionul Dinamo, într-un 

meci internațional amical de fotbal, 
Sportul studențesc a terminat la e- 
galitate : 2—2 (0—2) cu selecționata 
R.P.D. Coreene. Oaspeții au marcat 
prin Pan Cen Fin (2), gazdele obți- 
nind egalarea prin punctele înscrise 
de Munteanu și Rădulescu.

Sportivi din opt țări la întrecerile 
„Dinamoviadei“

Stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui astăzi și mîine întrecerile 
celei de-a XX-a ediții a „Dinamo- 
viadei" la atletism. La această tra
dițională competiție vor participa at- 
leți și atlete de la cluburile Levski 
Spartak (Bulgaria), Ruda Hvezda

(Cehoslovacia), Dinamo St Luis 
(Cuba), Dynamo (R. D. Germană), 
Gwardia (Polonia), Ujpest Dozsa 
(Ungaria), Dinamo (U.R.S.S.) și Di
namo (România).

Astăzi, în prima zi de concurs, în
trecerile vor începe la ora 15,30.

Campionatul mondial de volei
tn ziua a doua a turneului pentru 

locurile 1—12 al campionatului mon
dial masculin de volei, care se desfă
șoară la Roma, selecționata Italiei a 
obținut o surprinzătoare victorie, cu 
scorul de 3—1 (15—8, 15—7, 15—17, 
15—5) în fața formației R.D. Germa
ne. Alte rezultate : Polonia — Ceho
slovacia 3—1 (15—9, 3—15, 15—10, 15— 
10) ; Cuba — Coreea de sud 3—2 
(17—15, 12—15, 15—13, 13—15, 15-7).

★
Marți, echipa Cehoslovaciei a în

vins cu 3—0 (15—10, 15—5, 17—15)
selecționata Japoniei. Alte rezultate 
de ieri : U.R.S.S. — R.P. Chineză 3—1 
(15—8, 15—7, 9—15, 15—6) ; Brazilia

15—10, 
Mexic

confruntări cu echipe

27 septembrie—1 octombrie 
la cinematograful STUDIO din Capitală

România-film prezintă între

— R.D. Germană 3-2 (11—15, 
15—11, 8—15, 15—4) ; Cuba — 
3—0 (15—9, 15—2, 15—11).

în turneul de la Veneția, echipa 
României a Întrecut cu scorul de 3—2 
(15—12, 13—15, 15—7, 7—15, 15—5)
reprezentativa Venezuelei, iar marți 
seara pe cea a Finlandei cu 3—0 (15— 
10, 15—7, 15—4). în aceeași grupă, 
Ungaria a dispus cu 3—1 de Finlan
da, iar S.U.A. a învins cu 3—0 pe 
Argentina. Ieri, In meciul dintre e- 
chipele S.U.A. și Ungariei, un scor 
mai puțin așteptat : 3—1 pentru for
mația americană. Rezultate 
gistrate în cealaltă grupă de 
neția : Olanda—Tunisia 3—0 ; 
da—Republica 
Franța—Belgia

galeze și englezești
O selecționată a cluburilor noastre 

de rugbi pleacă astăzi în turneu in 
Țara Galilor și Anglia. Lotul este 
compus din 28 de jucători, între care 
numeroși tineri. Antrenori : Valeriu 
Irimescu și Alexandru Paloșanu. 
Conducătorul lotului este fostul in
ternațional, ing. Vlorel Moraru. vice
președinte al F.R.R.

Primele două partide vor avea loc 
în Țara Galilor : la 30 septembrie, la 
Aberavon, in compania formației 
clubului local, fondat cu 102 ani in 
urmă, și la 2 octombrie, la Swansea, 
cu binecunoscuta Swansea R.F.C., 
cotată în acest an drept cea mai pu
ternică echipă de club din Țara Ga
lilor. Celelalte cinci partide se vor 
desfășura în Anglia : la 4 octombrie, 
la Bath, cu echipa BOSA ; la 7 oc
tombrie, cu puternica Gloucester 
R.F.C ; apoi, la Londra (11 octom
brie), cu London Scottish, club de 
asemenea centenar ; la 14 octombrie, 
cu echipa Clifton, pe terenul aces
teia, din apropierea orașului Bristol, 
iar in finalul turneului, Ia Bristol — 
17 octombrie — va întîlni pe Bristol 
R.F.C.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, marți 
la amiază, Expoziția de grafică aus
triacă, organizată de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, în cadrul 
schimburilor culturale dintre țara 
noastră și Austria.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Mircea Deac, directorul 
Oficiului de expoziții, și Philipp 
Hoyos, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Austriei la București, și Er
win Mitsch, comisarul expoziției.

Au asistat Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, artiști 
plastici și alți oameni de cultură, un 
numeros public.

Erau prezenți membri ai corpului 
diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc marți seara gala 
filmului pakistanez cu lung-metrajul 
artistic „Sacrificiul din dragoste", 
manifestare ce se înscrie în cadrul 
relațiilor de colaborare 
existente Intre România șl Pakistan.

La spectacolul de gală au luat par
te Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Stanciu Stoian, secretar al Li
gii române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, alți 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

Au mai fost de față S. A. Mold, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București, șl membri al am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

culturală

(Agerpres)

Arabă Egipt
3—0.

înre- 
la Ve- 
Cana- 
3—2 ;

„Cupa României" 
la hochei pe gheață

Pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" au conti
nuat marți întilnirile turneului final 
al „Cupei României" la hochei pe 
gheață. Dinamo București a învins cu 
18—4 (6—1, 6—1, 6—2) pe Dunărea 
Galați, iar Unirea Sf. Gheorghe a 
întrecut cu 6—3 (1—0, 3—2, 2—1) pe 
Sportul studențesc—A.S.E.

I

„ZILELE FILMULUI 
DIN R. P. CHINEZĂ"

A

I c E

Cu următorul program : 27 septembrie — 'MILIȚIENCELE DIN INSULA 
(spectacol de gală) ; 28 septembrie — BĂTĂLIA NAVALĂ DIN 1894 ; 

. 9 septembrie — CĂLĂTORIE MISTERIOASA ; 30 septembrie — RĂZBO
IUL SUBTERAN ; 1 octombrie — PARTIZANII DIN CÎMPIE

Zilele filmului din R. P. Chineză se vor desfășura și în municipiile 
CRAIOVA (28 septembrie — 2 octombrie), TIMIȘOARA (30 septembrie — 
4 octombrie),, CLUJ-NAPOCA (2—6 octombrie) și IAȘI (4—8 octombrie).
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• în primul tur al turneului fe
minin de tenis de la Hisva (Georgia- 
S.U.A.), campioana româncă Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—3, 7—6 pe cu
noscuta jucătoare engleză Sue Baker, 
în alte două partide, Chris Evert 
(S.U.A.) a întrecut-o cu 6—3r 
pe compatrioata 
fuss, iar Wendy 
a dispus cu 6—3, 
arden (S.U.A.).

6—0 
sa Valerie Ziegen- 
Turnbull (Australia) 
7—5 de Pam Teegu-

tenis de la Buenos• Turneul de
Aires s-a încheiat cu victoria ameri
canului Jimmy Connors, care l-a în
vins in partida decisivă cu 5—7, 6—3, 
6—3 pe suedezul Bjfirn Borg, reedi- 
tind astfel succesul obținut in finala 
campionatelor „Open" ale S.U.A. 
desfășurate la New York.

în partida pentru locul trei, Ilie 
Năstase a ciștigat cu 6—7, 6—3, 6—1 
în fața jucătorului argentinian Jose 
Luis Clerc.

• Tenismanul român Hie Năstase 
va participa la un mare turneu in
ternațional ce se va desfășura între 
11 și 17 decembrie la Montego Bay 
(în apropiere de Kingoton), 
maica. La acest concurs vor 
prezenți cunoscuții jucători 
Connors, Vitas Gerulaitis,
Tanner, Arthur Ashe, John McEnroe, 
Dick Stockton (toți S.U.A.) 
pionul suedez Bjorn Borg.

în Ja
mal ti 
Jimmy 
Roscoe

și cam-

Arthur 
în tur-

• Tenismanul american 
Ashe a terminat învingător 
neul internațional de la Los Ange
les, în finala căruia l-a întrecut cu

RÎNDURI
6—2, 6—4 pe coechipierul său Brian 
Gottfried.

e în noua Ediție a „Cupei Davis" 

(1978—1979), echipa de tenis a Româ
niei va juca in zona B europeană și 
va întîlni în turul trei selecționata 
Belgiei. întilnirile din turul trei sint 
programate între 16 și 18 martie.

0 în sala de expoziții „Forum" a 
galeriilor de artă din Arad a avut loc 
vernisajul unei interesante expoziții 
organizate cu prilejul încheierii pri
mei ediții a competiției sportive na
ționale „Daciada". Este vorba de 
Expoziția sporturilor tehnico-aplica- 
tive, realizată de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, cu 
concursul asociațiilor sportive „Voin
ța", „Strungul" și „Rapid" din loca
litate. Sint expuse aproape 40 de lu
crări navo șl aeronrodele autopropul
sate sau cu radiocomandă, machete 
de nave istorice și alte obiecte exe
cutate de maeștrii sportului și mul
tiplii campioni naționali Adalbert 
Muneran și Gheorghe Szucs de la 
A. S. Voința, Dimitrie Marta și loan 
Hediș de la A. S. Strungul, precum 
și de campionii 
Korponay, Petru 
vul, loan Cioban 
Sorin Măcinic de
ș.a. (Constantin Simion).

naționali Francisc 
David, Silvius Sa
de la A.S. Voința, 
la A. S. Strungul

• Partida a 26-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah de la Baguio 
(Filipine) dintre marii maeștri Ana
toli Karpov și Viktor Korcinoi s-a 
terminat remiză la mutarea a 27-a. 
Scorul se menține 4—2 în favoarea 
lui Karpov.

• CIT SE PIERDE DA
TORITĂ DĂUNĂTORI
LOR ? 1” me^e> 25 la sută 
din recolte, în unele țări chiar 
40 la sută, se pierde datorită 
dăunătorilor — scrie ziarul vest- 
german „Die Welt“, citind sta
tistici ale UNESCO. La orez 
și porumb, alimente de bază 
in numeroase țări ale lumii, 
pagubele depășesc media, re- 
prezentind 47 și, respectiv, 34 
la sută. O protejare mai ju
dicioasă a culturilor ar contri
bui la reducerea simțitoare a 
pierderilor, cantitățile astfel sal- 

....................... conform 
pentru 

orez și 
milioane
Potrivit

vate fiind suficiente, 
aprecierii specialiștilor, 
a acoperi deficitul de 
porumb calculat la 50 
tone pentru anul 1978. 
statisticilor citate, numai șobo
lanii consumă hrană în valoare 
de 20 miliarde dolari, anual.

• SCRIBOFONUL - 
IN PREMIERĂ MON-

DIALĂ Primul scribofon, a- 
parat de comunicare la distan
ță ce permite scrierea prin te
lefon, a fost recent prezentat 
in Olanda. Cum il califică pro
ducătorii, 
bloc-notes 
de la un capăt al firului 
transmisă prin intermediul 
telitului, iar la capătul celălalt 
apare pe un ecran receptor 
transcrierea mesajului oral. Pre
zentarea primului aparat de 
acest fel a coincis cu inaugura
rea ■ primei linii scribofonice 
care are un caracter experimen
tal și leagă Olanda cu Indone
zia.

® INTENSĂ ACTIVI
TATE ȘTIINȚIFICĂ LA 
POLUL SUD. Profitind de 
condițiile propice pe care le 
creează apropiata vară australă. 
320 oameni de știință din 
multe țări vor porni zilele a- 
cestea într-o mare 
antarctică ce-și propune,

el se aseamănă unui 
telefonic : vorbirea 

este 
sa-

mai

expediție
prin-

tre altele, ca, pe baza studierii 
ghețarilor, să contribuie la um
plerea unor lacune privitoare la 
trecutul geologic al continentu
lui înghețat. Din cercetarea di
namicii uriașelor blocuri de 
gheață oamenii de știință speră 
să poată determina dacă în ju
rul Polului Sud exista în urmă 
cu 18 000 ani o calotă glacială, 
precum și cauza bruștei sale 
dispariții cu 6000 de ani mai 
tîrziu. Probarea existenței ace
lei calote ar permite o mai 
bună înțelegere a impactului pe 
care dispariția sa le-a provocat 
asupra climei terestre în trecut 
și. totodată, o anticipare a unor 
modificări climatice viitoare. în 
afara ghețarilor, în obiectivul 
specialiștilor se vor mai afla 
Marea Ross, sub a cărei întin
dere înghețată se dezvoltă for
me de viață neașteptate pentru 
condițiile de permanentă obscu
ritate ; muntele Erebus (3 800 
m), singurul vulcan permanent 
activ al Antarctidei, meteoriți 
și, de asemenea, krill-ul, mi
nuscul crustaceu ce promite, în

DE PRETUTINDENI
viziunea specialiștilor, să rezol
ve 
de

în viitor penuria mondială 
proteine.

• CENTRALĂ SOLA
RĂ. Pînă în anul 1980, în Fran
ța urmează a intra în funcțiune, 
în apropiere de Marsilia, o cen
trală solară de 3,5 megawați. 
Ghidate de o instalație specială, 
500 de oglinzi colectoare, cu o 
suprafață de 50 mp fiecare, ur
măresc, pe tot parcursul zilei, 
traiectoria Soarelui. Energia so
lară astfel captată Încălzește 
sărurile de potasiu și sodiu din 
recipiente pină la 400 grade C 
— energie care alimentează un 
turbogenerator furnizor de elec
tricitate.

• LA ...PLOPUL LĂU
DAT. Tămăduirea multor 
forme de alergii — afecțiuni,

Intilnire prietenească intre reprezentanți 
ai tineretului din România si R. D. Germană

în vederea participării la întîlnirea 
prietenească, marți a sosit in Capi
tală o delegație a Tineretului Liber 
German din R. D. G., condusă de 
Gilnther Bohme, secretar al Consiliu
lui Central al F.D.J.

în după-amiaza aceleiași zile, con
ducerea delegației F.D.J. s-a intilnit 
cu tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., a 
depus, in semn de omagiu, coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului șl a pa
triei, pentru socialism, a vizitat o- 
blective social-culturale din munici
piul București, precum și o expoziție 
de fotografii privind viața și activi
tatea tinerei generații din R.D. Ger
mană.

Întîlnirea prietenească va continua 
in județul Brașov.

—

Începînd de marți, 26 septembrie, 
în țara noastră se desfășoară Întîlni - 
rea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului din Republica Socia
listă România și din R. D. Germană 
— manifestare ce se înscrie pe linia 
bunelor raporturi de prietenie și co
laborare dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Tineretul Liber German.

Programul acestei manifestări, care 
va dura pînă la 2 octombrie a.c., cu
prinde un schimb de experiență pe 
probleme privind educarea comunis
tă, prin muncă a tinerei generații și 
promovarea progresului tehnico-ști
ințific, întilniri cu tineri din indus
trie, agricultură, școli și facultăți, 
spectacole ale ansamblurilor U.T.C., 
și F.D.J., vizite la obiective social- 
cul turale.

A apărut: „REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII 
INTERNAȚIONALE" nr. 3 (41 )/1978

Din sumar : „Principalele tră
sături ale conceptului românesc 
privind noua ordine economică 
și politică internațională" (Ion 
Barac, Dragoș Șerbănescu) ; 
„Răspunderea internațională a 
statelor" (Ion Dfaconu) ; „Doc
trina politicii externe, știința 
conducerii societății și obiecti
vele cercetării în domeniul re
lațiilor internaționale" (Nlcolae 
Șteflea) ; „Tineretul șl Organi
zația Națiunilor Unite" f..........
Stoica, Andrei Popescu) ; 
tinentul european confruntat cu 
promovarea unor noi valori,

(Mihail 
; „Con-

concepte și structuri" (Ioniță 
Olteanu) ; „Știința în slujba na
țiunilor — preocupare a Națiu
nilor Unite" (Abdel Salam Da- 
jani).

Revista mai cuprinde rubrici
le : Documente de politică ex
ternă românească, Note și co
mentarii, Recenzii, Jurispruden- 
ța română de drept internațio
nal privat. Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine 
d’Etudes Internationales" — ar
ticole în limbile franceză, en
gleză, rusă.

Realizările meșteșugarilor buzoieni
Pentru rezultatele bune obținute 

anul trecut, Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești Buzău 
i-a fost acordată diploma de uniune 
evidențiată pe țară în întrecerea so
cialistă. Aceste rezultate obținute 
în secțiile de producție, ca și in ate
lierele și unitățile de servicii se 
răsfrîng direct și pozitiv în rezol
varea solicitărilor producției. în 
prezent, pe „masa de lucru" a sec
țiilor se află peste 600 de modele 
noi de confecții, tricotaje, încălță
minte, mobilier, artizanat. Alături 
de modele realizate in secțiile de 
serie, unitățile cooperativelor meș-

teșugărești buzoiene pun la dispo
ziția publicului numeroase modele 
de îmbrăcăminte, articole de maro- 
chinărie, cojocărie și blănărie, care 
se execută la comandă, în acest an 
au fost înființate 17 noi unități de 
prestări servicii, care s-au adăugat 
celor 200 existente. Pe baza progra
melor de măsuri stabilite pentru 
acest an, U.J.C.M. Buzău s-a anga
jat să-și depășească nivelul plani
ficat la producția marfă și la pre
stările de servicii către populație 
cu peste cinci milioane lei. (Mihal 
Bâzu, corespondentul „Scinteii").

o

Pe lingă pericolul pe care-l reprezintă pentru cauza păcii, fiind o pie
dică majoră in calea consolidării destinderii, a democratizării relațiilor 
internaționale, cursa înarmărilor are adinei repercusiuni asupra dezvoltă
rii economice și sociale a popoarelor, afectează progresul întregii omeniri, 
nivelul de trai al maselor populare. Extrasele reproduse mai jos din citeva 
publicații din S.U.A. conțin argumente convingătoare privind însemnăta
tea reducerii cheltuielilor militare care, pe plan mondial, depășesc in pre
zent 400 miliarde de dolari anual, pentru soluționarea unor probleme de 
viață stringente, pentru asigurarea progresului economic și social.

„U.S. NEWS AND WORLD

REPORT"

„CHRISTIAN SCIENCE

MONITOR"

Noi locuri de muncă
în timpul celui de-al doilea război 

mondial, milioane de cetățeni ameri
cani au fost mobilizați în forțele ar
mate sau au lucrat în întreprinderile 
producătoare de echipament militar. 
Războipl a ciuntit din piscurile înal
te ale șomajului, generat de marea 
criză din 
generația 
vingerea 
cheltuieli 
preîntîmpina șomajul. Asemenea pă
reri sint împărtășite de mulți ameri
cani și în zilele noastre.

Dar sînt justificate aceste opinii ? 
Numeroase cercetări arată că sumele 
Împărțite în sferele civile ale econo
miei permit crearea unui număr mal 
mare de locuri de muncă decît su
mele destinate cerințelor militare. De 
pildă, reducerea cu 30 la sută a chel
tuielilor militare ale S.U.A. ar per
mite să se creeze 2,1 milioane noi 
locuri de muncă, cu condiția ca mij
loacele eliberate să fie folosite pen
tru promovarea diferitelor programe 
pe plan intern. Mijloacele folosite în 
ultimul deceniu pentru crearea bom
bardierului strategic „B-l" ar asigura 
de lucru unui număr mai mare de a- 
mericani dacă ar fi folosite pentru 
construcția de locuințe. Fiecare mili
ard de dolari destinat îmbunătățirii 
sistemului de învățămint și soluționă
rii problemei orașelor oferă mai multe

locuri de muncă decit același miliard 
folosit în scopuri militare.

Prin reorientarea sumelor rezulta
te dintr-o reducere a bugetului mili
tar în sferele civile ale economiei și 
printr-o planificare chibzuită și de 
perspectivă ar putea fi create un 
mare număr de locuri de muncă su
plimentare.

„DAILY WORLD"

anii ’30. Nu e de mirare că 
de atunci a rămas cu con- 
că războiul (sau marile 

destinate înarmărilor) ar

Ridicarea nivelului 
de trai

acestora un tribut prin 
impozitelor, accentuarea in- 
pierderea locurilor de mun- 
cum a arătat senatorul Ed- 

„cheltuielile pentru 
locurile

Este naiv să se creadă că cheltuie
lile militare astronomice ar fi în fo
losul celor ce muncesc. Ei trebuie să 
plătească 
creșterea 
flației și 
că. După
ward Kunnery, 
înarmări periclitează locurile de 
muncă**. El a dat publicității rezulta
tele unor cercetări atestind că „chel
tuielile militare duc.spre crearea u- 
nui număr mai mic de locuri de 
muncă decît cheltuielile pentru con
strucția de locuințe, producția bunu
rilor de consum, cerințele organelor 
locale, ale administrației și sfera ser
viciilor". Kunnery a subliniat : „Sint 
ferm convins că națiunea pierde mul
te locuri de muncă de fiecare dată 
cînd este alocat un nou milion de 
dolari bugetului militar".

Lupta împotriva cursei Înarmări
lor este o parte integrantă a luptei 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
populației.

Extinderea 
cercetării științifice

Devine tot mai evident că industria 
americană suferă de ceva asemănă
tor „astupării venelor", din cauza 
insuficienței fondurilor pentru cerce
tări. Vicepreședintele companiei „Ge
neral Electric", doctor Thomas Van- 
derslis, a atras atenția că insuficien
ța subsidiilor de stat și particulare 
pentru cercetări e de natură să afec
teze poziția industriei țării. Dar ana
liza mijloacelor destinate cercetărilor 
arată că esența problemei constă nu 
în amploarea sumelor respective, ci 
în felul cum sînt aceste sume împăr
țite pe ramuri.

Potrivit datelor Fondului științific 
național, 50 la sută din mijloacele de 
stat alocate cercetărilor științifice in 
anul financiar 1976 au fost destinate 
programelor militare și 14 la sută 
unor domenii apropiate. în ex
presie valorică, acestea au repre
zentat 12 miliarde de dolari, din 
suma totală de 20 de miliarde. Cer
cetările în domeniul medicinei au be
neficiat doar de circa două miliarde 
de dolari și o sumă cu puțin mai 
mare a revenit ramurilor energetice. 
Sume minuscule au fost repartizate 
cercetărilor în domeniul mijloacelor 
de transport, incluzînd căile ferate, 
transportul terestru rapid și trans
portul urban în comun. în total, su
mele respective nu depășesc 123 mili
oane de dolari, și aceasta în condi
țiile cînd sistemul de transport trece 
printr-o adevărată decădere.

„WORLD MAGAZINE"

după cum se știe, cu multiple 
cauze și forme de manifestare, 
destul de dificil de tratat — 
poate proveni din... plop. După 
cum au descoperit oameni de 
știință din R.D.G., o ciupercă a 
acestui copac, Tricholoma 
Populinum, posedă surprinză
toare calități antialergice. " 
periențele 
că un consum regulat al 
pectivei 
excelent 
plăcutei

• PRESA GIGANT.
La institutul de fizică a mari
lor presiuni de pe lingă Acade
mia de științe a U.R.S.S. au 
fost realizate cu succes probele 
unei prese hidraulice gigant — 
cea mai mare din lume — care 
reușește să obțină presiuni de 
50 000 de tone. Noua presă arată 
ca un uriaș printre pitici. Gre
utatea el proprie este de 5 000 
de tone, iar înălțimea de 28 de 
metri. Pentru instalarea tuturtor 
subansamblelor a fost necesar 
să se construiască o clădire spe-

Ex- 
efectuate au arătat 

res- 
ciuperci constituie un 
remediu al atît de ne- 
rinite alergice.

cială, iar partea inferioară a 
presei a fost coborîtă într-un 
puț cu adîncimea de 15 metri. 
Presa reprezintă un mijloc efi
cient de cunoaștere a proprie
tăților unor substanțe aflate sub 
mare presiune. Oamenii de 
știință apreciază că, cu ajutorul 
ei, se vor putea modela condi
țiile apropiate de cele existente 
în nucleul Pămintului. ,

• MEMORIA ROCI
LOR. Obsidianul, o rocă vul
canică frecvent utilizată în vre
murile străvechi pentru confec
ționarea uneltelor, s-a dovedit 
a poseda o excelentă memorie. 
Geologi americani au descope
rit că respectiva piatră este hi- 
groscopică, umiditatea absorbită 
lăsind in structura ei urme 
specifice, recognoscibile la mi
croscop. Aceste urme permit 
stabilirea, cu un coeficient de 
aproximație de sub 10 la sută, 
a unor vîrste de pînă la 500 000 
ani. Arheologii își pun mari 
speranțe tn noua metodă de

datare, lntruclt atlt vechil egip
teni cit și aztecii foloseau unel
te din obsidian.

• CEL MAI LUNG 
TUNEL Tunelul submarin 
dintre insulele japoneze Hok
kaido și Honshu va deveni, la 
începutul lunii octombrie, cel 
mai lung tunel din lume, la 
încheierea construcției unei por
țiuni de 20,89 km., situată intre 
localitatea Siriuchi și un punct 
din strîmtoarea Tsugaru, aflat 
la o adincime de 140 metri. Con
strucția acestui tronson, care va 
fi inaugurat oficial la 4 octom
brie, a durat cinci ani și 
luni. Următoarea porțiune 
tunelului va fi construită
viitorii patru sau cinci ani. Tu
nelul, care va avea 23,3 kilome
tri sub apă și 30,55 kilometri 
sub uscat, va fi mal lung decît 
tunelul Simplon, de la frontiera 
dintre Elveția și Italia (19,8 
km.), pînă în prezent cel mai 
lung din lume.

opt 
a 

în

Satisfacerea 
cerințelor sociale
Mai mulți negri, membri ai Con

gresului, au ridicat problema „poli
ticii orașelor". Ei au cerut reducerea 
substanțială a bugetului militar și fo
losirea mijloacelor eliberate pentru 
satisfacerea cerințelor orașelor.

Pe de altă parte, în amendamen
tul privind transferarea unei părți a 
cheltuielilor militare pentru cerințele 
sociale, al cărui coautor a devenit, 
alături de alți membri ai Congresului 
P. Mitchel, membru al Camerei Re
prezentanților, s-a propus repartiza
rea unei părți a sumelor eliberate, 
sectorului construcției de locuințe, 
reconstrucției orașelor și altor pro
grame constructive care să ducă la 
crearea de noi locuri de muncă, re
ducerea șomajului și a ritmului in
flației. Populația a sprijinit acest 
amendament. Iar declarația unui 
grup de congresmani conține chema
rea de a fi adoptat amendamentul 
respectiv. La rindul său, senatorul 
George McGovern a cerut reducerea 
cu 10 miliarde de dolari a bugetului 
militar și folosirea acestor bani pen
tru satisfacerea unor cerințe strin
gente ale americanilor. Totodată, con
ferința primarilor orașelor americane 
s-a pronunțat pentru reducerea buge
tului militar cu 11 miliarde de dolari. 
O serie de municipalități au adoptat 
rezoluții preconizind o reorientare a 
mijloacelor financiare în folosul ra
murilor civile ale economiei, aceste 
rezoluții fiind supuse atenției orga
nelor legislative ale diferitelor state.
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ACTIVĂ ȘI EGALĂ IN DREPTURI A TUTUROR STATELOR
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Corespondență de la N. Plopeanu : 
In continuarea dezbaterilor din Adu
narea Generală a O.N.U. a luat 
cuvîntul ministrul de externe al Ja
poniei, Sunao Sonoda, care a relevat 
„dificultățile cu care este confruntată 
de cîțiva ani economia mondială, ca 
urmare a recesiunii și inflației", ară
tînd că aceste fenomene se repercu
tează cel mai grav asupra țărilor în 
curs de dezvoltare. Ca prim pas în 
direcția ieșirii din această situație 
„care nu lasă loc de prea mult opti
mism", ministrul de externe japonez 
a precizat că trebuie să se treacă la 
„făurirea unei noi ordini în comuni
tatea internațională, în care toate 
țările să se bucure de prosperitate și 
pace".

Ministrul de externe japonez a 
arătat că „împreună cu eforturile 
pentru soluționarea pașnică a con
fruntărilor și tensiunii dintre state, 
extrem de importante sînt și efortu
rile internaționale în direcția dezar
mării, dezarmării nucleare acordin- 
du-i-se principala atenție". Totodată, 
vorbitorul a subliniat că fiecare țară, 
mare sau mică, puternică sau slabă, 
dezvoltată sau în curs de dezvoltare, 
trebuie să-și aducă contribuția la 
cauza păcii și prosperității interna
ționale.

Primul ministru al statului Mauri
tius, Seewoosagur Ramgoolam, a 
declarat că situația conflictuală din 
unele zone ale Africii periclitează 
grav independența și stabilitatea eco
nomică a noilor state independente. 
„Țărilor africane le este tot mai greu 
să accepte perspectiva unei stagnări 
permanente și a adîncirii sărăciei", a 
spus vorbitorul, subliniind necesita
tea adoptării de măsuri pentru lichi
darea deplină a colonialismului și 
asupririi, a rasismului și politicii de 
apartheid, a oricăror forme de domi
nație și intervenție în treburile in
terne ale altor state. El a propus 
ținerea unei conferințe pentru crearea 
unei zone a păcii în Oceanul Indian.

Primul ministru al Noii Zeelande, 
Robert Muldoon, s-a referit în mod 
deosebit la problemele economice, ară
tînd că trebuie depuse eforturi pen
tru reducerea efectelor negative ale 
protecționismului din relațiile comer
ciale și a declinului din comerțul 
internațional. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru acordarea de ajutor celor 
mai sărace națiuni din partea țărilor 
dezvoltate, pentru extinderea coope
rării tehnice între țările în curs de 
dezvoltare, adăugind că țara sa este 
în favoarea soluționării pe cale 
pașnică a conflictelor și a trecerii 
neîntîrziate la măsuri efective de 
dezarmare.

„Actuala sesiune, a spus secretarul 
federal pentru afaceri externe al 
Iugoslaviei, Ioslp Vrhoveț, are loc 
într-un moment cînd se adîncește 
criza din sistemul existent al rela
țiilor politice și economice interna
ționale, cînd există o stagnare în 
procesul de relaxare a tensiunii, cînd 
cursa înarmărilor se intensifică, cînd 
se agravează crizele existente și se 
intensifică încercările de a se impune 
noi forme de dominație și de ames
tec în treburile interne ale statelor 
independente".

Vorbitorul a Înfățișat „puternica 
hotărîre a popoarelor și a țărilor de 
a lupta pentru Independență și dez
voltarea liberă, pentru a contribui la 
stabilirea unui nou sistem de relații 
internaționale, bazat pe libertate, e- 
galitate, interdependență și justiție. 
Destinderea, a spus el, trebuie să de
vină universală, și ea trebuie să ducă 
la pace, independență și progres so
cial. Reprezentantul Iugoslaviei a 
subliniat necesitatea înfăptuirii dez
armării, lichidării bazelor militare 
străine și stabilirii de zone ale păcii 
și colaborării, dezangajării militare 
și promovării încrederii între state.

„Actuala ordine economică interna
țională nu mai poate satisface nece
sitățile lumii contemporane, ea fiind 
în detrimentul tuturor — a arătat

ministrul de externe al R.P. Bangla
desh, Muhammed Shamsul Huq. De 
aceea, restructurarea actualului sis
tem economic a devenit un imperativ 
al întregii omeniri. Pacea și stabili
tatea omenirii depind de soluționarea 
problemelor economice cruciale ale 
timpului nostru".

„Relațiile colonialiste și neocolonia- 
liste sînt sursa subdezvoltării, mize
riei și ignoranței" — a spus ministrul 
relațiilor externe al Cubei, Isidoro 
Malmierca Peoli. EI a făcut apel 
la măsuri hotărîte ta direcția lichidă
rii colonialismului, ca popoarele să 
aibă dreptul la independență și li
bertate, la autodeterminare. Totoda
tă, reprezentantul cubanez a demas
cat manevrele rasiștilor de la Preto
ria, „arătînd că acestea nu vor putea 
împiedica popoarele namibian și Zim
babwe să-și cucerească independența. 
Guvernul și poporul Cubei, a spus 
el, cer cu tărie ca Statele Unite să 
restituie teritoriul ocupat de baza de 
la Guantanamo. Ministrul de exter
ne cubanez s-a pronunțat pentru 
realizarea dezarmării, lichidarea sub
dezvoltării și înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale.

întrevederi 
ale ministrului 

afacerilor externe 
al României

în pofida represiunilor sîngeroase

Forțele antidictatoriale din Nicaragua 
continuă lupta

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației române Ia 
cea de-a XXXIII-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut con
vorbiri cu Georghios Rallis, minis
trul afacerilor externe al Greciei, cu 
Carlos Correia Gago, ministrul afa
cerilor externe al Portugaliei, și cu 
M’Hamed Boucetta, ministru de stat 
pentru afacerile externe și cooperare 
al Marocului. în timpul convorbiri
lor s-au discutat probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și țările respective. Totodată, s-a fă
cut un schimb de păreri privind prin
cipalele probleme care se află pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării ' Generale a O.N.U. La întîlniri 
a participat Teodor Marinescu, am
basador, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U.

— deziderate stringente subliniate la reuniunea anuală 
a F.M.I. și B.I.R.D.

WASHINGTON. — In capitala Statelor Unite continuă lucrările ce
lei de-a 33-a reuniuni anuale a Fondului Monetar InternaționalțFMJ.) 
și a Băncii Internaționale pentru

In cuvîntul său, directorul general 
al F.M.I., Jacques de la Rossiere, a 
evocat dificultățile economice actuale 
ale lumii occidentale, apreciind că 
economia mondială este afectată de 
inflație și alte probleme majore care 
trebuie să fie soluționate mai înainte 
de a exista vreo speranță de stabili
tate financiară. In opinia sa, infla
ția, conjugată cu ritmul redus de 
creștere economică înregistrat în u- 
nele țări occidentale, conduce la „o 
situație foarte dificilă și potențial 
periculoasă". Apreciind că problemele 
economice internaționale stat „grave 
și complexe", directorul executiv al 
F.M.I. a cerut tuturor țărilor să con
lucreze la elaborarea soluțiilor.

La rîndul său, președintele actualei 
reuniuni, ministrul malayezian al 
finanțelor, Tengku Razaleigh Ham- 
zah, a relevat în discursul pe care 
l-a pronunțat urgența instaurării u- 
nei noi ordini economice internațio
nale, pentru eliminarea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace. 
Țările sărace, a spus el, sînt 
confruntate cu realitatea gravă a 
malnutriției sau chiar a foametei. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru spo
rirea ajutorului acordat statelor sub
dezvoltate, pentru încurajarea expor
turilor acestora.

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
relevat dorința Statelor Unite de a 
apăra dolarul, prin combaterea in
flației și reducerea deficitului comer
cial al S.U.A. El a considerat totodată 
necesară „o cooperare globală" pentru 
combaterea dificultăților economice 
mondiale, arătînd că S.U.A. „vor 
participa la eforturile desfășurate pe 
plan internațional pentru eliminarea 
sărăciei".

Ministrul economiei al 
Rene Monory, a apreciat că 
sistem de cursuri flotante 
ciază stabilitatea economică 
lă. El a susținut sistemul 
vest-european propus de Franța și 
R.F.G., arătînd că tot mai multe țări 
optează pentru o revenire la un anu
mit tip de parități fixe. Pe de altă 
parte, el a apreciat că principalul 
obiectiv al reformelor economice pe 
plan mondial trebuie să-l constituie 
realizarea unui ritm de creștere mai 
susținut și mai generalizat. Aceasta, 
a spus el, reclamă cooperarea țărilor

Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).

in curs de 
dezvoltarea 
stabilizarea

industrializate și a celor 
dezvoltare, conservarea și 
resurselor energetice și 
piețelor valutare.

In ciuda unor indicii 
relansare, creșterea economică rămî- 
ne nesatisfăcătoare în țările occiden
tale, a declarat ministrul de finanțe 
al R. F. Germania, Hans Matthoefer. 
Sîntem îngrijorați de șomajul persis
tent, a adăugat el, arătînd că în cazul 
în care ritmurile de creștere nu se 
vor accelera s-ar putea cu greu re
aliza succese în lupta pentru crește
rea gradului de folosire a forței de 
muncă. Ministrul vest-german a de
clarat, de asemenea, că ratele infla
ției rămîn inacceptabil de ridicate. 
In același timp, Matthoefer a criticat 
tendințele protecționiste și a făcut 
apel la statele occidentale să spo
rească importurile de produse finite 
din țările in curs de dezvoltare.

Japonia desfășoară un efort hotărît 
pentru a se achita de responsabilită
țile sale economice internaționale, 
dar și partenerii săi comerciali tre
buie să întreprindă acțiuni corespun
zătoare, în primul rînd de stabilizare 
monetară, de combatere a inflației 
și de impulsionare a exporturilor — 
a declarat ministrul japonez de fi
nanțe, Tatsuo Murayama. Vorbitorul 
a apreciat că este necesară coopera
rea tuturor țărilor lumii pentru men
ținerea și întărirea sistemului de 
schimburi comerciale libere, pronun- 
țindu-se pentru încheierea cu succes 
a actualei runde a negocierilor co
merciale multilaterale din cadrul 
G.A.T.T.

de ușoară

PEKIN 26 (Agerpres). — Delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., aflată într-o 
vizită în schimb de experiență în 
R.P. Chineză, s-a întîlnit cu Ulanfu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze. După întîlnire, Ulanfu 
a oferit un dineu în onoarea delega
ției române.

Cu acest prilej a fost evocată sem-

nificația istorică a întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele ~ ........ “ • ’
România, și 
președintele 
P.C. Chinez,
Stat al R.P. Chineze, dorința comună 
de a dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie româno-chineze în spi
ritul înțelegerilor convenite de cei 
doi conducători.

La întîlnire și dineu, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat Florea Dumi
trescu, ambasadorul țării noastre la 
Pekin.

Republicii Socialiste 
tovarășul Hua Kuo-fen, 

Comitetului Central al 
premierul Consiliului de

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-IUGOSLAVE
BELGRAD 26 (Agerpres). — Minis

trul industriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, care efectuează o 
vizită de lucru în R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., a avut o întreve
dere cu Ivan Stanbollci, președintele 
Consiliului Executiv al R. S. Serbia. 
Au fost examinate probleme legate 
de colaborarea economică bilaterală 
in domeniul construcțiilor de ma
șini.

Ministrul român a purtat, totodată, 
convorbiri cu S. Matkaliev, președin-

tele Comitetului federal pentru ener
getică și industrie, cu M. Veliovici, 
președintele Camerei economice a 
R. S. Serbia, cu conducători de în
treprinderi industriale asupra diver
selor acțiuni de specializare și coo
perare în producție intre România și 
Iugoslavia. A fost evidențiată nece
sitatea identificării unor forme noi 
de cooperare economică, în spiritul 
înțelegerilor Intervenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ioslp 
Broz Tito.

Manifestări dedicate României
in cadrul manifestărilor prilejuite 

de cea de-a 60-a aniversare a for
mării statului național unitar 
român, in localitatea Hidovre (Da
nemarca) s-a deschis 
„Mărturii ale culturii și 
poporului român".

contribuția schimburilor de valori 
culturale la mai buna cunoaștere 
reciprocă.

expoziția 
civilizației

Franfel, 
actualul 
prejudi- 
mondia- 
monetar

Intr-un comunicat dat publicității 
Ia Tegucigalpa, Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională din Nicaragua a 
anunțat că „lupta împotriva dicta
turii lui Somoza continuă in toată 
țara" și că în prezent are loc o con
solidare a forțelor frontului în ve
derea declanșării unei noi ofensive 
împotriva regimului somozlst „rănit 
de moarte".

Frontul Amplu Opoziționist 
(F.A.O.) din Nicaragua, care gru
pează organizații politice și sindi
cale, a hotărît continuarea grevei 
generale care a paralizat peste 80 la 
sulă din activitatea social-economică 
a țării — transmite agenția Prensa 
Latina. Mișcarea grevistă, declanșată 
cu o lună în .urmă, și-a fixat ca 
obiectiv central lupta pentru înlătu
rarea dictaturii generalului Somoza 
și instaurarea unui regim democra
tic în țară. Hotărîrea de continuare 
a grevei generale a fost luată în ca
drul unei reuniuni secrete a Frontu
lui Amplu Opoziționist, deoarece în 
Nicaragua a fost declanșată o aspră 
prigoană împotriva tuturor persoane
lor și forțelor din opoziție. Pînă în

prezent au fost arestați peste 100 de 
lideri sindicali, oameni de afaceri și 
personalități politice cu vederi pro
gresiste.

Centrala Latino-Americană a Oa
menilor Muncii (C.L.A.T.) a chemat 
la un boicot economic internațional 
împotriva regimului represiv din Ni
caragua.

Toate organizațiile Internaționale 
ale oamenilor muncii și în special 
cele de pe continentul american tre
buie să sprijine lupta poporului ni- 
caraguaian in favoarea unui regim 
democratic și să ajute la răsturnarea 
președintelui Somoza, precizează 
tr-un comunicat dat publicității 
Caracas conducerea C.L.A.T. 
acest sens, „este necesar de a 
ționa cu rapiditate pentru a împie
dica genocidul regimului Somoza 
împotriva poporului nicaraguaian", 
subliniază C.L.A.T.

Centrala denunță, de 
„represiunea împotriva 
țiilor oamenilor muncii" 
gua și cere ca. o comisie a Organi
zației Internaționale a Muncii să 
desfășoare o anchetă în acest scop.

AFRICA AUSTRALĂ
• Precizări ale Frontului Patriotic Zimbabwe privind negocierile 
in problema rhodesiană • Regimul de la Salisbury a instaurat 
legea marțială în numeroase regiuni • Propunere pentru exami
narea in Consiliul de Securitate a „planului Waldneim“ privind 
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MAPUTO 26 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat publicației „London 
Times", Robert Mugabe, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, a 
declarat că, de acum înainte, respon
sabilitatea inițierii unor convorbiri 
de pace în problema rhodesiană re
vine în mod direct Marii Britanii. El 
a precizat că este gata să reia discu
țiile, dacă acestea sînt organizate de 
Londra și dacă nu se pune problema 
participării Frontului la așa-zisa so
luționare internă a situației din Rho
desia. Totodată, Robert Mugabe a 
menționat că în cazul eșuării unei noi 
tentative de rezolvare negociată a 
problemei rhodesiene, forțele patrio
tice Zimbabwe își vor intensifica

lupta armată împotriva regimului 
Smith.

Intr-un interviu acordat B.B.C.- 
ului, la Lusaka, Joshua Nkomo, co
președinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a respins orice idee pri
vind organizarea unei conferințe în 
problema rhodesiană la care să par
ticipe toate părțile implicate. Con- 
damnînd noile măsuri represive _ ale 
guvernului condus de Smith și căro
ra le cad victimă sute de patrioți, 
Joshua Nkomo a afirmat că singura 
cale de rezolvare a situației în aceste 
condiții rămîne continuarea luptei 
pînă la răsturnarea regimului de la 
Salisbury.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Semnificația reformulărilor 
legislative din Brazilia

SALISBURY. — Incepînd de la 25 
septembrie, în numeroase regiuni din 
Rhodesia, dintre care 16 zone rezer
vate în exclusivitate populației de cu
loare, a fost instituită legea marțială. 
Totodată, au fost create tribunale 
speciale care au competența de a pro
nunța orice sentință, inclusiv 
damnarea la moarte.

întîlniri ale șefului 
delegației române

Cu prilejul lucrărilor sesiunii anua
le a Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și a Băncii Internaționale de 
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
la 25 septembrie, Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru, ministrul de finan
țe, s-a întîlnit cu Jean Chretien, mi
nistrul de finanțe, 
cursul întîlnirii au 
pecte ale relațiilor 
nanciare bilaterale _ ___ ..__
economice dintre cele două țări. In 
cursul aceleiași zile, Paul Niculescu 
a avut o întîlnire de lucru cu Munir 
Benjenk, vicepreședinte al B.I.R.D., 
cu care prilej s-au 
principalele aspecte 
dintre țara noastră 
nizație.

in cadrul festivităților 
de „Zilele Valoniei", in 
belgiene Liege, Namur, ___
Cherleroi au fost organizate o serie 
de manifestări, dedicate țării noas
tre. In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate cursul ascen
dent al relațiilor romăno-belgiene,

prilejuite 
localitățile 
Mons și

La muzeul municipal din orașul 
Graz, capitala landului austriac 
Stiria, a avut loc o seară culturală 
românească, organizată de Societa
tea scriitorilor din localitate. Des
pre fenomenul literar române b 
contemporan au vorbit dr. Max T *• 
meter Peyfuss, remarcabil traducă
tor din literatura română, și scriito
rul Wilhelm Steinboeck, directorul 
muzeului orașului Graz.

al Canadei. In 
fost abordate as- 
economice și fi- 
și ale cooperării

Pentru o zona 
în Europa

STOCKHOLM 26 (Agerpres). - 
Ministrul afacerilor externe al Sue
diei, Karin Soeder, a declarat că țara 
sa sprijină propunerea președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen, vizînd 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa de nord. „Planul Kekkonen 
— a spus ministrul suedez de exter-

denuclearizată 
de nord

ne — a fost avansat în repetate rin- 
duri și noi împărtășim preocupările 
finlandeze. Țările scandinave nu po
sedă arme nucleare. în aceste condi
ții, ne declarăm pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, care să includă țările scandi
nave".

Un eveniment semnificativ pentru 
tendințele ce se manifestă în viața 
politică a Braziliei s-a înregistrat zi
lele trecute prin adoptarea de către 
Congresul Național (parlamentul) a 
reformelor propuse de guvernul pre
ședintelui Ernesto Geisel și care ur
mează să intre în vigoare de la 1 ia
nuarie 1979. Este vorba de abrogarea 
ansamblului de norme politico-juri- 
dice cunoscute sub numele de „le
gislația excepțională", în primul rînd 
a „Actului Instituțional nr. 5", pro
mulgat acum un deceniu în împreju
rări complexe și rămas de atunci 
instrumentul principal la care putea 
apela șeful guvernului atunci cînd 
considera că s-au ivit „situații extre
me". Prevederile acelui „Act", moș
tenit de la gestiunea accidentată a 
guvernului Costa e Silva, vorbesc de 
la sine despre sfera sa de cuprinde
re : el permitea, între altele, suspen
darea activității Congresului, a adu
nărilor legislative ale Statelor și mu
nicipiilor, înlocuirea guvernatorilor, 
retragerea mandatelor deputaților și 
senatorilor, demiterea funcționarilor 
de stat și a ofițerilor, privarea de 
drepturi politice pe timp de zece ani 
și de garanții juridice, confiscarea 
bunurilor.

în primii ani de după promulgare, 
s-a recurs relativ frecvent la rigorile 
instrumentului amintit, ca apoi el să 
devină mai mult un factor preventiv. 
Tot mai contestată de cercurile opo
ziției, ca și de opinia publică, legis
lația excepțională era socotită prin
cipalul obstacol pentru desfășurarea 
normală a vieții politice șl încercă
rile de a obține anularea ei au că
pătat în cîteva rînduri caracterul de 
veritabile campanii, mobilizînd largi 
categorii sociale, inclusiv reprezen
tanți ai burgheziei naționale și ai 
clerului catolic.

Reformele politice aprobate acum 
de Congres „pentru a îndrepta Bra
zilia pe calea normalizării democra
tice" — cum se afirmă în expunerea 
de motive prezentată — înlesnesc 
crearea de noi partide politice, limi
tate pînă în prezent la două 
legale : „Alianța Renovatoare Națio
nală (A.R.E.N.A.), de guvernămînt, 
și „Mișcarea Democratică Braziliană", 
de opoziție, și, în același timp, vin 
.să restabilească principiul inviolabili
tății parlamentarilor, autonomia pu
terii legislative și a celei judiciare, 
garanțiile pentru persoanele acuzate 
de delicte politice.

Comentatorii politici se referă la 
„caracterul limitat" al deschiderii a-

nunțate. In susținerea acestei» apre
cieri, ei invocă faptul că, pa
ralel cu abrogarea „Actului instituțio
nal nr. 5", Congresul (în cadrul că
ruia partidul guvernamental deține 
majoritatea) a aprobat două noi „in
strumente de apărare a statului", a- 
cordînd șefului puterii executive 
dreptul de a decreta „măsuri de ur
gență" și, la nevoie, „starea 
de asediu" în caz de „război sau de 
acțiuni subversive". Pe aceeași linie, 
comentînd conținutul noilor norme 
juridice, un cotidian din Rio de Ja
neiro opinează că acestea nu restabi
lesc pe deplin democrația în Brazi
lia". De altfel, însuși președintele 
Ernesto Geisel preciza că socotește 
reformele „doar o etapă în cadrul 
procesului de democratizare graduală 
și fermă", că „ele nu au pretenția de 
a fi perfecte sau exhaustive : sînt un 
ciclu de măsuri ce vor fi continuate 
sub mandatul viitorului șef al statu
lui". O opinie similară are și foarte 
probabilul succesor la președinție 
(desemnat de înaltul comandament 
militar și de actualul șef de stat ta 
vederea alegerii sale de către Con
gres, în octombrie), generalul Joăo 
Baptista Figueiredo, care a declarat 
imediat după votul din parlament ; 
„Reformele reprezintă un proces di
namic, ce nu se poate reduce la o 
singură etapă, la un singur act. In 
orice caz, ele dau un conținut con
cret angajamentului 
Braziliei un guvern

Pe de altă parte, 
zlției la președinție, „ 
Bentes Monteiro, consideră reforme
le adoptate „un artificiu destinat să 
mențină „statu-quo“-ul, întrucît tex
tele respective, a spus el, „nu lasă 
să se întrevadă revenirea la statul 
de drept". Partidul de opoziție Miș
carea Democratică Braziliană a ho
tărît să voteze în bloc contra refor
melor, dar, după părerea observato
rilor, atitudinea opoziției legale apa
re mai curînd ca rezultat al contra- 
punerii reformelor adoptate cu pro
priul program de revendicări politi
ce, decît ca o expresie a convinge
rii unanime a membrilor săi. dintre 
care unii au recunoscut public „ca
racterul pozitiv" al unora din amen
damentele constituționale propuse de 
guvern.

Lent și contradictoriu, procesul de 
deschidere politică în Brazilia a 
parcurs un teren cu multe sinuozi
tăți, ținînd atît de orientarea re
gimului instaurat acum mai bine de 
14 ani, cît și de mutațiile interve-

de a se asigura 
democratic", 
candidatul opo- 
generalul Euler

nite în sfera de cuprindere, orga
nizarea și tactica forțelor opozițio
niste. Inițial, cercurile conducătoare 
vorbeau de „democrație relativă" și 
afirmau că, pentru o țară atît de 
vastă și cu contraste sociale atît de 
puternice, unde o parte a țărănimii 
trăiește încă sub rînduieli semifeu
dale, reformularea cadrului politico- 
instituțional trebuie să însoțească 
strict avansul economic și cel so
cial, susținîndu-se, între altele, că 
tensiunile înregistrate cu ani în urmă 
ar fi fost cauzate de „deschiderea po
litică prematură". Cîțiva ani mai 
tîrziu, cînd se înfiripase din nou o 
tendință de renovare politică, legată 
de rezultatele notabile din sfera e- 
conomiei, efectele recesiunii din lu
mea capitalistă, mai ales sporirea 
vertiginoasă a prețului petrolului im
portat și antrenarea unui puternic 
proces inflaționist, obligînd la revi
zuirea unor proiecte prioritare de 
ordin economic și social, au furni
zat din nou „liniei dure" din cadrul 
armatei argumente în favoarea „pru
denței", invocîndu-se necesitatea de 
a combate criza prin măsuri autori
tare. Ulterior, două experiențe, una 
electorală, în 1974, alta parlamenta
ră, anul trecut, au contribuit serios 
la amînarea promisei liberalizări. In 
primul caz, introducerea unor nor
me electorale mai elastice s-a sol
dat cu cîștigarea cursei senatoriale 
de către partidul de opoziție în 16 
din cele 22 de state ; în al doilea, a- 
ceeași opoziție, cu sprijinul unor 
deputați din partidul de guvernămînt, 
a reușit să blocheze în Congres re
forma juridică propusă de guvern, 
ceea ce a dus la suspendarea tem
porară a activității parlamentului și 
la modificarea procedurii.

Pe lingă semnificația politică a vo
tului din Congres pe marginea re
formelor elaborate de guvern, co
mentatorii au reținut și un element 
important pentru viitorul imediat : 
faptul că, de data aceasta, nu s-au 
produs „dezertările" în sînul majo
rității guvernamentale pe care opo
ziția conta în perspectiva apropiatei 
alegeri prezidențiale, pentru a-și 
propulsa propriu! candidat. Feno
menul apare cu atît mai liniștitor 
pentru guvern, cu cît candidatul o- 
ficial desemnat are, pentru prima 
oară, un concurent chiar în rîndu- 
rile partidului guvernamental, anume 
pe senatorul Magalhăes Pinto, fost 
ministru de externe.

NAȚIUNILE UNITE, 
cinci state occidentale membre 
Consiliului de Securitate, care parti
cipă la negocierile privind problema 
namibiană, au solicitat o reuniune a 
Consiliului pentru supunerea la vot a 
planului secretarului general al O.N.U. 
privind Namibia. După cum este cu
noscut, planul lui Kurt Waldheim, 
care prevede organizarea de alegeri 
libere în Namibia sub supravegherea 
O.N.U., a fost aprobat de Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest, 
dar respins de regimul de la Pretoria.

trecut în revistă 
ale cooperării 

și această orga-

Pentru Marsilia, portul constituie plăminul orașului. In prezent se preconizează insă lichidarea unui grup de 
13 întreprinderi specializate in reparații navale. In fața muncitorilor de la aceste șantiere, care asigurau 
cele necesare traiului pentru 10 la sută din populația orașului, se profilează un apropiat val de noi concedieri. 
După cum se vede și din fotografia de mai sus, reprodusă din ultimul număr al revistei „L’Humanite Dimanche", la 
manifestația care a avut loc în aceste zile, muncitorii au protestat energic împotriva șomajului, împotriva mă

surilor prin care sint privați de dreptul la muncă
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Vasile OROS

Plenara C.C. al P.C 
din Danemarca

COPENHAGA 26 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au desfășurat lucră
rile plenarei Comitetului Central al 
Partidului ~ 
consacrate 
muniștilor 
deschideri 
precum și . 
tivitatea externă a partidului.

Raportul cu privire la situația 
politică internă din țară a fost pre
zentat de președintele P.C. din Da
nemarca, Joergen Jensen.

Comunist din Danemarca 
examinării sarcinilor co

ta perspectiva apropiatei 
a sesiunii parlamentare, 
problemelor legate de ac-

întîlnire Ia Belgrad. Iosip
Broz Tito, președintele R.S.F.I., pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a avut marți la Belgrad 
o întrevedere cu Felipe Gonzalez, se
cretar general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, aflat în vizită 
oficială în Iugoslavia, informează a- 
genția Taniug.

Cel mai grav accident 
de aviație din istoria S.U.A.

SAN DIEGO 26 (Agerpres). — 
Accidentul de avion produs luni dea
supra unui district populat al orașu
lui american San Diego este cel mai 
mare dezastru aviatic din istoria 
S.U.A. Numărul morților este de 150, 
dar se exprimă temerea că el ar 
putea fi chiar mai mare. După cum 
s-a anunțat, accidentul a constat din 
ciocnirea la altitudinea de circa 1 000 
m a unui avion „Boeing 727", care 
se pregătea de aterizare, cu un avion 
monomotor „Cessna", ambele aparate 
prăbușindu-se în flăcări asupra mai 
multor clădiri. Și-au pierdut viața 
toți cei 135 pasageri și membri ai 
echipajului „Boeing“-ului, cele două 
persoane aflate la bordul celuilalt 
avion — un elev-pilot și instructorul 
său — și 13 persoane de la sol. S-au 
înregistrat, de asemenea, mai mulți 
răniți. O serie de locuințe au fost 
incendiate. Pentru autoritățile avia
tice americane, cauza accidentului 
rămîne un mister, întrucît ambele 
aparate fuseseră avertizate de tumul 
de control al aeroportului orașului că 
zboară în aceeași zonă și piloții am
belor făcuseră cunoscut că zăresc 
celălalt aparat. Condițiile de vizibili
tate erau, în plus, foarte bune.

Succese ale comuniștilor 
japonezi. RePrezentantii p-c. <Hn 
Japonia înregistrează noi succese în 
alegerile parțiale pentru organele lo
cale, informează ziarul ..............
precizind că în scrutinul de 
că candidații partidului au 
cinci mandate în adunările 
pale ale unor localități din 
turile Nagasaki, Shimane și 
nawa.

Primire la Praga. Gustav
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C . din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, a primit delega
ția parlamentară siriană, condusă de 
președintele Consiliului Poporului, 
Mahmoud Hadid, care întreprinde o 
Vizită la Praga. S-a procedat la un 
schimb de opinii asupra perspective
lor dezvoltării relațiilor cehoslovaco- 
siriene pe diverse planuri, precum și 
asupra unor aspecte ale actualității 
internaționale.

Președintele de onoare al 
Partidului Republican din 
Franța la Pekin. Den Sia°-p*n- 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit, marți, la 
Pekin, pe Michel Poniatowski, pre
ședinte de onoare al 
publican din Franța, 
aflat într-o vizită în 
Chineze. A avut loc 
prietenească.

Partidului Re- 
fost ministru, 
capitala R. P. 
o convorbire

.Akahata", 
dumini- 
obținut 

munici- 
prefec- 

Oki-

Congresul Partidului So
cialist Revoluționar din 
PerU. caPi*ala Republicii Peru a 
avut loc primul Congres național al 
Partidului Socialist Revoluționar din 
această țară. Participants au apro
bat statutul partidului, pronunțîn- 
du-se pentru edificarea unei noi so
cietăți în Peru, în conformitate cu 
principiile socialismului științific 
aplicate în mod creator la condițiile 
social-istorice din țară. Delegații la 
congres au ales organele de condu
cere, reconfirmînd în funcția de pre
ședinte al partidului pe generalul 
Leonidas Rodriguez Figueroa. La șe
dința de închidere a luat parte și 
secretarul general al P.C. Peruan, 
Jorge del Prado.

Crearea unui nou par
tid în Mali. Guvernul militar 
al Republicii Mali a anunțat crearea 
unei Comisii naționale însărcinată 
cu pregătirea Congresului de consti
tuire a Partidului Uniunea Democra
tică din Mali. în atribuțiile comisiei 
intră elaborarea documentelor con
gresului, coordonarea acțiunilor or
ganizațiilor de masă ale oamenilor 
muncii în perioada pregătirii pentru 
congres. Din comisie fac parte repre
zentanți ai sindicatelor, ai organiza
țiilor de tineret șl obștești.

Activitatea politică în Ni
geria. Ca urmare 8 hotărîrii gu
vernului federal militar de a suspen
da starea de urgență și a permite ac
tivitatea organizațiilor politice, în Ni
geria au luat ființă trei partide poli
tice : Partidul Unității Nigeriene, 
Partidul Popular Nigerian și Mișca
rea Națională din Nigeria. Organul 
electoral federal a hotărît crearea de 
circumscripții de vot în vederea ale
gerilor ce vor fi organizate anul vi
itor.

Ambasadorul itinerant al 
S.U.A. la Teheran. §ahin?ahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, l-a primit pe ambasado
rul itinerant al S.U.A. în Orientul 
Mijlociu, Alfred Atherton, cu care a 
avut un schimb de vederi asupra ul
timelor evoluții ale situației din zonă. 
Atherton a sosit marți la Ankara.

Naționalizări în Jamaica.
Statul jamaican a preluat controlul 
asupra a 51 la sută din acțiunile fir- 

. mei „Canadian Aluminium Company"
(A.L.C.A.N.), una dintre cele cinci 
întreprinderi străine care acționează 
în Jamaica. Concomitent, au fost pre
luate de stat și terenurile și con
cesiunile miniere, insumînd 80 000 
hectare.

întrevedere 
ședinții Franței și Madagas
carului. Președintele Republicii 
Democratice Madagascar, Didier Rat- 
siraka, aflat într-o vizită oficială la 
Paris, a avut o întrevedere, la Pala
tul Elysee, cu președintele Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing. 
Au fost examinate probleme ale co
laborării bilaterale în domeniile po
litic și economic.

între pre

Constituirea Partidului 
Național Democrat în Egipt. 
Președintele R.A. Egipt, Anwar El- 
Sadat, a semnat, la 25 septembrie, la 
Cairo, documentul oficial de consti
tuire a Partidului Național Demo
crat (P.N.D.). Congresul general al 
P.N.D. se va reuni la sfîrșitul săp- 
tâmînii pentru a dezbate programul 
partidului, planul de activitate pe 
anul în curs și vă alege organele de 
conducere.

împotriva acțiunilor tero
riste. Secretariatul Comisiilor mun
citorești din Spania, centrală apro
piată de Partidul Comunist Spaniol, 
a chemat membrii și simpatizanta săi 
să pregătească diferite manifestații 
„de afirmare democratică și de res
pingere a terorismului". După cum 
s-a mai anunțat, recent, trei polițiști 
au fost uciși și alți patru răniți la 
Vitoria și San Sebastian (Țara Basci
lor), în urma unor atentate comise 
de teroriști.
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