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Pretutindeni, prin folosirea intensă a mijloacelor mecanice,
prin ampla mobilizare a tuturor locuitorilor satelor

Să facem din această săptămînă
0 SĂPTĂMÎNĂ A MUNCH RECORD

LA STRÎNSUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI, 
LA ÎNSĂMlNȚĂRI!

URGENȚE Șl PRIORITĂȚI:
® încheierea imediată a recoltării florii-soareld
® Porumbul - pe măsură ce ajunge la maturitate și 

indiferent de zonă - să fie repede cules și depozitat
® Intensificarea strînsului și transportului legumelor 

pentru a se asigura buna aprovizionare a popu
lației și a fabricilor de conserve

• Grăbirea culesului strugurilor pentru a se preîn
tâmpina orice pierderi

® Cartofii afiați în grămezi pe cîrrsp să fie transpor
tați și însilozați cu cea mai mare grijă și răspundere

® Insămînțarea cerealelor de toamnă să fio înche
iată în 5-6 zile pe toate suprafețele prevăzute

Ne aflăm într-o săptămină hotărîtoare pentru 
executarea și încheierea multora dintre lucră
rile agricole de toamnă. Potrivit datelor centra
lizate ieri la Ministerul Agriculturii și Industri
ei Alimentare, floarea-soarelui a fost ’strînsă de 
pe 97 la sută din suprafața cultivată, porumbul 
— 23 la sută, sfecla de zahăr — 48 la sută, car
tofii de toamnă — 85 la sută, iar griul a lost 
însămînțat pe jumătate din suprafața destinată 
acestei culturi. Ținind seama de stadiul lucră
rilor, ce sarcini prioritare trebuie să stea acurn 
în atenția tuturor oamenilor muncii din agri
cultură. a organizațiilor de partid de la sale ?

RECOLTAREA PORUMBULUI constituie 
principala acțiune la ordinea zilei în agricul
tură. în unele județe situate în sudul țării — 
Mehedinți, Dolj, Teleorman — porumbul a fost 
strins de pe jumătate din suprafețele cultivate. 
Timpul frumos și călduros a 
știuleților nu numai în sud, 
situate în partea centrală și 
astfel incit culesul se poate desfășura pi 
front larg. Important este ca acum, in fii 
unitate agricolă, printr-o temeinică organizare 
a muncii, prin folosirea tuturor combinelor și 
forțelor de muncă de la sate, porumbul să fie 
strins de pe întreaga suprafață îndată ce ajunge 
la maturitate. întrucît după 20 octombrie — așa 
cum afirmă meteorologii — timpul ar putea 
deveni ploios, se cere ca în următoarele 10 ziie 
să se obțină rezultate maxime la recoltarea po
rumbului.

CARTOFII se recoltează acum de pe ultimele

grăbit coacerea 
ci și în județele 
de nord a țării, 

ie un 
iecare

suprafețe; județele Suceava și Botoșani, amin
tind numai pe cele mari cultivatoare, au în
cheiat această lucrare. Sînt necesare măsuri 
pentru a se intensifica și încheia grabnic re
coltarea cartofilor îndeosebi in județele Brașov, 
Covasna, Harghita. însă cea mai mare atenție 
trebuie acordată transportului, astfel incit, in 
această săptămînă, toate cantitățile recoltate 
și care se găsesc acum pe cîmp, în grămezi, 
să ajungă la silozuri și la piață.

STRÎNGF.REA. TRANSPORTUL, PRELU
CRAREA SAU VALORIFICAREA LA PIAȚĂ 
A LEGUMELOR trebuie să constituie acum 
preocupări de seamă ale oamenilor muncii din 
agricultură, ale organelor de specialitate și con
siliilor populare. La această dată se află in gră
dini, îndeosebi în unitățile agricole din județele 
Ialomița și Constanța, mari cantități de roșii, 
gogoșari și alte legume. Este imperios necesar 
ca ele să fie strînse și transportate la fabricile 
de conserve în vederea prelucrării sau la pia
ță pentru aprovizionarea populației.

STRUGURII ȘI FRUCTELE. Timpul frumos 
și călduros din ultimele zile a grăbit coacerea

strugurilor, astfel incit acum se poate lucra in
tens la cules. Și aceasta cu atit mai mult cu 
cit in unele podgorii supra-oacer-- i r.irugurilor 
poate determina scuturarea boabelor^ Iar atacul 
de'mucegai poate diminua recolla. Prin ufnîife. 
se cere să se intensifice culesul strugurilor, iar 
printr-o bună organizare a muncii centrele de 
vinificație să lucreze neîntrerupt. în ce privește 
fructele, unitățile de specialitate au datoria să 
respecte programele stabilite privind recoltarea 
și depozitarea lor, dind destinația cea mai po
trivită pentru fiecare categorie ; depozitare pen
tru iarnă sau consum in stare proaspătă.

INSĂMÎNȚAREA GRIULUI, potrivit progra
mului stabilit, urmează să se incheie pină la 
mijlocul acestei luni. De altfel, in cooperativele 
agricole din unele județe — Tulcea. Galați, 
Dolj, Ialomița — au fost insămînțate 70—80 la 
sută din .suprafețele prevăzute. în altele, cu 
deosebire cele situate in zona a treia, unde se
mănatul trebuie să se execute mai devreme, 
această lucrare este întârziată. Este necesar ca 
printr-o temeinică organizare a muncii, în fie
care unitate agricolă, in decurs de 5—6 zile, să 
se incheie semănatul griului.

Timpul presează, nu ne permite să așteptăm și, de aceea, în fie
care comună activitatea să fie bine organizată, să se desfășoare 
exemplar, pentru ca în această săptămînă să obținem rezul

tate maxime în campania agricolă!

Bucureștiul își deschide 
astăzi porți largi, porti mo
numentale. dindu-ti de la 
intrare măsura admirabilei 
sale tinereți. Orașul îti apa
re la orizont, monumental, 
impresionant, dar nu sever, 
nu copleșitor. Este o mo
numentalitate caldă, apro
piată. îmbietoare. în care 
albul predomină. George 
Călinescu. neîntrecutul cro
nicar al optimismului, spu
nea că „există orașe sum
bre. orașe policrome saj 
monocrome, orașe învăluite 
în ceată sau de un cenu
șiu dur. de piatră. Candoa
rea Capitalei e vibrantă și 
aeriană".

Bătrinul și veșnicul tînăr 
București este un oraș care 
creste neîncetat, o metropo
lă modernă, o capitală care 
înglobează inteligent, ar
monic. în noutatea ei. tre
cutul. Fiecare colt nou din 
București aduce cu el. in
tr-o infinită grijă. în zbo
rul spre viitor, trecutul său. 
mereu prezent în tot ce 
are el valoros estetic și 
arhitectonic. Porțile sale de 
acum sînt porțile dintot- 
deauna ale orașului — struc
tural înnoite, redimensio- 
nate.

A fost odată un pod al

Mogoșoaiei... El ținea creas
ta dealului spre drumul 
Brașovului. îndrumînd spre 
București carele cu mărfuri 
care coborau de la Lipsea 
spre ținuturile dunărene.

a fost primit cu foc ucigă
tor dușmanul fascist care 
încerca să înăbușe insurec
ția armată antifascistă și 
antiimperialistă. Este, aici, 
săpată in piatră amintirea

PORȚILE 
CAPITALEI

Porțile lui s-au mutat suc
cesiv. ajungînd astăzi la 
Otopeni — poarta către în
treaga tară și către lume a 
Bucureștilor... Un port al 
cocorilor de otel, construit 
în dantelă de piatră, cu 
ochii larg deschiși spre ce
rul patriei. Drumul vechilor 
chervane continuă pe lingă 
cupolele altei porti aeriene 
— Băneasa — strecurîn- 
du-se apoi pe sub largul 
arc al podului cu același 
nume. în August 1944, aici

acelor zile de uriașă ener
gie si bucurie populară.

Piața Victoriei... Aici, 
cîndva. spre sfirșilul seco
lului trecut, era marginea 
orașului. De-aici începeau 
livezile și cîmpul larg al 
Bărăganului. Prin apropie
re era un han de barieră. 
Sînt încă urmele lui la în
tâlnirea bulevardelor 1 Mai 
și Banu Manta străjuite de 
avîntul elegant al șirurilor 
de blocuri date recent în 
folosință. O poartă a ora

șului unde chervanele erau 
oprite în fapt de seară, 
unde surugiii și călătorii 
erau cercetați de rosturile 
lor și-apoi lăsati să se 
odihnească... Porneau cher
vanele dimineața pe podul 
Mogoșoaiei spre Curtea Ve
che, în jurul căreia se înși
rau alte hanuri si prăvă
lii... Rotile lor hurducăiau 
pe strada podită cu lemn, 
trecînd pe lîngă casele cu 
grădini largi care se înși
rau pină la Dîmbovița. 
Strada mai are și alte a- 
mintiri. mai vechi și mai 
noi. Evenimentele mai a- 
propiate în timp ne aduc 
in memorie mai ales ima
ginea uriașelor coloane de 
manifestant! care. aici, pe 
Calea Victoriei. în piața 
palatului, ca și în întreaga 
tară, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în 
toamna lui 1944 si în pri
măvara lui 1945 mamlestau 
pentru alungarea de la pu
tere a burghezo-moșierirnii. 
deschizind drumul spre 
construcția unei noi vieți.

Podul Șerban Vodă... Se 
sfîrsea aici, la porțile

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a V-a>

ECONOMII
DE ENERGIE 

Șl COMBUSTIBILI
Unitățile industriale din ju

dețele Iași și Vaslui au eco
nomisit, în acest an, 37 mili
oane kWh, cantitate echivalentă 
cu necesarul de energie pe o ju
mătate de an al unei mari între
prinderi, cum este de pildă Com
binatul de fire sintetice din Iași. 
Un exemplu nu mai puțin edifi
cator il constituie și Combinatul 
de lianți și azbociment din 
Aleșd, al cărui colectiv a reușit 
să economisească, datorită creș
terii randamentului în procesul 
măcinării clinkerului, 2,7 milioa
ne kWh. Peste 100 000 mc gaze 
naturale și 225 000 kWh ener
gie electrică au înscris în con
turile de economii muncitorii în
treprinderii mecanice de repara
ții auto și utilaje de transport 
din Baia Mare. De asemenea, 
prin generalizarea inițiativelor : 
„Să lucrăm o zi pe lună cu car
buranți economisiți", „Fiecare 
tractor să lucreze o zi pe tri
mestru cu combustibil economi
sit", după nouă luni, în județul 
Mehedinți consumurile planifi
cate au fost reduse cu 142 tone 
benzină, 215 tone motorină și în
semnate cantități de lubrifianți.

PRIMIRI LAJPVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Antonio Maidana, prim-secretar al C. C. 
al Partidului Comunist Paraguayan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit marți, 10 octom
brie, pe tovarășul Antonip Maidana, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Paraguayan, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Antonio Maidana a n- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român. întregu
lui popor român cele mai calde mul
țumiri pentru solidaritatea activă ma
nifestată față de lupta comuniștilor, 
a celorlalte forțe democratice și pro
gresiste din Paraguay, pentru apăra
rea intereselor vitale ale oamenilor 
muncii, pentru drepturile și libertăți
le fundamentale. Totodată, oaspetele 
a dat o înaltă apreciere realizărilor 
remarcabile ale poporului roman in 
dezvoltarea economico-socială. în e- 
dificarea socialismului, precum și ac
tivității internaționale a P.C.R.. a se
cretarului său general, a României 
socialiste, pusă în slujba cauzei liber
tății și socialismului, a colaborării și 
înțelegerii intre popoare.

Salutînd pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat soli

daritatea comuniștilor români, a în
tregului nostru popor cu lupta dusă 
de Partidul Comunist Paraguayan, 
împreună cu celelalte forțe muncito
rești și patriotice pentru înfăptuirea 
idealurilor de pace, libertate, inde
pendență, democrație, progres și 
prosperitate ale poporului Para
guayan.

în cadrul întrevederii a fost rea
firmată hotărîrea Partidului Comu
nist Român, și Partidului Comunist 
Paraguayan de a dezvolta și întări 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre ele, apre- 
ciindu-se că aceasta corespunde in
teresului celor două partide și po
poare, slujește cauza unității partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

Schimbul de vederi în probleme ac
tuale internaționale a pus în eviden
ță mutațiile profunde care au loc in 
lume ca urmare a afirmării voinței 
popoarelor de a trăi libere și inde
pendente, de a pune capăt vechii po
litici imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de a instaura în lume 
relații interstatale noi, care să asigu
re dezvoltarea neîngrădită a tuturor 
popoarelor pe calea progresului eco
nomic și social.

S-a subliniat că astăzi se impune

mai mult ca oricînd unirea eforturi
lor partidelor comuniste și muncito
rești, ale forțelor progresiste și re
voluționare în lupta pentru soluționa
rea, în interesul popoarelor, a pro
blemelor care confruntă omenirea, 
pentru lichidarea subdezvoltării și e- 
dificarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, pentru rezolva
rea pe cale politică a stărilor de în
cordare și conflict, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune. A 
fost reafirmată, totodată, solidarita
tea cu mișcările de eliberare națio
nală, cu popoarele care luptă împo
triva colonialismului și neocolonialis- 
mului, discriminării rasiale și politi
cii de apartheid.

A fost subliniată, de asemenea, ne
cesitatea de a se acționa pentru întă
rirea solidarității și făurirea unei u- 
nități de tip nou între partidele co
muniste și muncitorești, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a respec
tării principiilor independentei, nea
mestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de șine stătător strategia și tac
tica revoluționară potrivit condiții
lor istorice, naționale, sociale și po
litice din propria tară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Ministrul apărării al Italiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți după-amiază, pe 
Attilio Ruffini, ministrul apărării al 
Republicii Italiene, care face o vizi
tă oficială în țara noastră.

La întrevedere au luat parte ge
neral-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale, și general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Ministrul italian a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial mesaj și cele mai bune urări 
din partea președintelui Italiei. San
dro Pertini, și a primului ministru, 
Giulio Andreotti.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
un călduros salut, împreună cu cele

mai bune urări, președintelui Repu
blicii Italiene și primului ministru 
al Italiei.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare care se dez
voltă între România și Italia și au 
fost evidențiate posibilitățile exis
tente pențru amplificarea acestor ra
porturi. in folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării în Europa și în întrea
ga lume. S-a relevat, în acest cadru, 
că vizita ministrului italian se în
scrie în contextul bunelor relații tra
diționale de prietenie dintre Româ
nia și Italia.

Abordindu-se unele probleme ale 
situației internaționale actuale, a fost 
subliniată necesitatea respectării în 
relațiile interstatale a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in

terne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. S-a re
liefat în acest context că pacea și 
stabilitatea internațională implică 
măsuri concrete pe calea dezarmării, 
și în special a dezarmării nucleare, 
crearea de condiții pentru depășirea 
împărțirii Europei în blocuri milita
re. A fost subliniată, de asemenea, 
contribuția pe care România și Ita
lia o pot aduce la transpunerea în 
viață a Actului final de la Helsinki, 
la crearea pe continentul european 
a unui sistem real de securitate și 
cooperare. Totodată, a fost relevată 
necesitatea de a se acționa pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a stărilor 
conflictuale din diferite zone ale lu
mii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană < 

a. lichidarea subdezvoltării si făurirea 
noii ordini economice internaționale - 

obiectiv revoluționar 
al tortelor progresiste mondiale

„Trebuie să pornim de la faptul că lichidarea subdezvoltării șl 
făurirea noii ordini economice internaționale, promovarea unor re
lații economice bazate pe principii de deplină egalitate și echitate 
constituie, în fond, o continuare nemijlocită a luptei împotriva impe
rialismului și colonialismului. Iată de ce este necesar să se unească 
într-un tot unitar mișcarea revoluționară cu lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru făurirea noii ordini economice și politice inter
naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința activului cen
tral de partid și de stat — profundă 
analiză științifică, materialist-dialec- 
tică, a situației politice mondiale, a 
tendințelor ei de viitor — acordă o 
atenție deosebită problemelor lichidă
rii subdezvoltării, edificării noii or
dini economice și politice internațio
nale.

Aceasta nu constituie o 
preocupare conjuncturală. 
Este cunoscut că partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au meritul de a fl adus o 
contribuție substanțială, larg recu
noscută pe plan internațional, atit la 
elaborarea conceptului noii ordini, 
cit și Ia cristalizarea cerințelor și di
recțiilor de acțiune pentru soluțio
narea acestei probleme cardinale a 
lumii de azi.

Se spune, pe bună dreptate, că via
ta constituie criteriul aprecierii jus

teței oricărei poziții. Or, tocmai viața, 
faptele confirmă justețea poziției 
partidului nostru. Este o realitate evi
dentă că dezideratul noii ordini, pen
tru a cărui transpunere în viață țara 
noastră militează de multă vreme, 
a căpătat o tot mai largă audiență 
și sprijin internațional, raliind tot 
mai multe forțe progresiste, demo
cratice, puternic stimulate de caracte
rul său înnoitor, revoluționar.

înscriind dezideratul lichidării sub
dezvoltării și făuririi noii ordini eco
nomice ca un obiectiv esențial al po
liticii sale externe, definindu-I ca 
unul din marile țeluri comune ale 
tuturor forțelor revoluționare mon
diale. P.C.R. a pornit de la realită
țile fundamentale ale contemporanei
tății. într-adevăr, configurația lumii 
de azi relevă o mare diversitate de 
state, atit ca structuri politice și so
ciale, cit și ca stadii ale dezvoltării 
economice. Azi, în era celor mai 
spectaculoase progrese tehnico-știin- 
țifice, cînd omul a reușit să-și croias

că drum spre aștri, pe planeta noas
tră numeroase popoare se află intr-o 
stare de cumplită înapoiere economi
că, milioane de oameni trăiesc în 
condiții de subnutriție, boli și analfa
betism.

Obiectivelor antiimperia- 
list. De unde provin aceste decalaje 
și care sînt factorii ce determină per
petuarea și chiar adîncirea lor ? Sub
dezvoltarea, decalajele economice sînt 
un rezultat nemijlocit al politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste de dominație și asuprire a po
poarelor, de jefuire a resurselor lor 
naturale, de dezvoltare și Îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Prin 
politica sa de înrobire a celui slab de 
către cel puternic, imperialismul este 
autorul actualei situații profund ne-

Gh. CERCELESCU
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Ștefan Năstase, conducător 
auto la secția de utilaj-transport 
a întreprinderii județene de con- 
strucții-montaj Tulcea, nu s-a 
gindit niciodată, in timp ce apro
viziona cu materiale șantierele 
construcțiilor de locuințe, că ar 
fi putut să ajungă pe... Lună. 
Pină in ziua cind aparatul de 
kilometraj al autocamionului 
său, „S.R.-113", arăta că mașina 
a parcurs, fără reparații capi
tale, 404 296 km, ceea ce in ter
meni astronomici înseamnă dis
tanța de la Pămint la Lună, ta 
apogeu, sau de circa 10 ori oco
lul Terrei pe la Ecuator. Lăsăm 
economiștilor sarcina de a cal
cula care este eficiența incontes
tabilă a unei asemenea perfor
manțe. Dar despre performanța 
in sine noi am spune : oameni 
buni, mașini bune.
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Expoziție 
de păsări 
exotice
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Asociația generală a crescăto
rilor de păsări și animale mici 
din Tirgu Mureș a deschis re
cent o interesantă expoziție de 
păsări exotice. Cei 80 de pasio
nați crescători din orașul res
pectiv și din Sighișoara reunesc 
aici peste 300 de specii din care 
nu lipsesc citeva exemplare 
rare : canari roșii, papagali de 
India, Australia, Guineea și Ja
ponia, perusul ondulat, rofela, 
nimfa, orezarul și altele. Laudă 
crescătorilor, ale căror exem
plare — îngrijite cu migală și 
trudă — au atras, chiar din pri
mele zile, mii de cetățeni 
municipiu și județ.
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10 cu 
felicitări!
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In plantațiile de pomi și Tn fer
mele legumicole din Mehedinți, 
alături de ceilalți lucrători, s-au 
aflat zilele acestea mii de elevi 
și studenți. A fost o adevărată 
întrecere in muncă pentru a 
stringe cit mai repede, cu multă 
grijă belșugul toamnei. La în
treprinderea agricolă de stat 
„Dealul viilor" au lucrat și 200 
de studenți ai Facultății de stu
dii economice din Timișoara. 
Despre respectivii studenți, care 
au recoltat zeci de tone de stru
guri, intr-o ordine și disciplină 
desăvirșită, conducerea între
prinderii are numai cuvinte de 
laudă. Cum s-ar zice, nota 10 cu 
felicitări ! Și la anul, cu rod bo
gat, din nou la „Dealul viilor'.
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I La loc
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„comanda"
Deva, examen obișnuit 

tru permis de conducere 
amator. Școala de șoferi
amatori nu poate asigura întot
deauna autoturisme cu dublă co
mandă decit pentru absolvenții 
seriei respective. Restanțierii, 
cum le vine riadul, dau din colț 
in colț. Dar. iată, in „ajutorul 
lor" au venit ciubucarii, oameni 
dornici de a ciștiga bani nemun
ciți. Găsind o „breșă" in modul 
cum sint asigurate autoturis
mele cu dublă comandă, ei, in
ventivi, și-au făcut comenzi du
ble la autoturismele lor și le in- 
chiriază la cei care dau exa
men. Dai suta ? Iei mașina ! în 
citeva ore, inventivii adună 
800—1 000 lei. Ciștig nemuncit. 
Școala de șoferi cunoaște, desi
gur, faptele, dar in loc să 
organizeze mai bine orele și zi
lele de examinare, se complace 
in situația creată. Cineva 
va trebui, totuși, să lanseze 
Iul: „La loc... comanda".

insă 
ape-
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încotro, 
Eugenia ?
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Eugenia B., o tinără de 26 
ani, trimisă — de instituția din 
Brașov a cărei angajată este — 
in delegație la București, pentru 
două zile, a dispărut fără urmă, 
deși era așteptată cu mare ne
răbdare la Brașov. A apărut 
după aproape o lună de zile. „Am 
avut astenie" — s-a justificat 
E.B. cu cel mai nevinovat suris 
din lume. Astenie ? Nu a putut 
oferi nici un certificat medical. 
O privire in fișa personală ara
tă că „astenia" e gravă : din ia
nuarie pină in septembrie 1978. 
fișa înregistrează 24 ore intlrzieri 
de la program, 30 zile concediu 
fără plată, 7 zile învoiri, 17 zile 
concediu medical, o mustrare, 
un avertisment... încotro te în
drepți, Eugenia ?
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I Alta e cauza I
I Ton Chircu din 

(Mehedinți) este
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Mecanizatorul 
comuna Voloiac__
cunoscut ca un om care... Odată 
a fost găsit in stare de ebrie
tate la volanul tractorului. La 
numai citeva săptămini a fost 
prins sustrăgind, tot cu tracto
rul, o cantitate însemnată de 
lemne din pădure. La scurt timp, 
a tras alt chef strașnic, și iar s-n 
urcat la volan. Și din nou a fost 
prins. „Toate astea le fac din 
cauza tractorului care nu prea 

.. cuminte" — a încercat I.C. să 
tractorul 

tre
mei

e...
glumească. Dar cum 
nu are nici o vină, IC. va 
but să dea acum explicații 
clare.
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Rubricâ realizata de
Gheorghe GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

I
I
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PUNCTELE DE DOCUMENTARE 
POLITICO-IDEOLOGICĂ 

în sprijinul perfecționării activității de propagandă
In aceste zile, lp organizațiile de partid se desfășoară primele dezba

teri din noul an de studiu în invățămîntul politico-ideologic de partid. în
tre instrumentele de care dispun organizațiile de partid pentru a conferi 
propagandei de partid, întregii activități politico-educative un pronun
țat caracter concret, mobilizator, o mai mare eficiență, punctele de docu
mentare și informare politico-ideologică ocupă un loc de frunte. Pentru a 
cunoaște citeva din preocupările punctelor de documentare și informare 
care activează în unitățile județului Vrancea, am adresat citeva întrebări 
tovarășului Ion Fătrașcu, secretar al comitetului județean de partid.

— Acum, la începutul noului an de 
studiu, prin ce se distinge, ce carac
terizează activitatea punctelor de do
cumentare politico-ideologică 2

— în momentul de față, la puncte
le de documentare și informare po
litico-ideologică se desfășoară o sus
ținută activitate. pentru a se asigura 
materialul necesar bunei desfășurări 
a învățămintului. O deosebită atenție 
se acordă întocmirii de bibliogra
fii, consultații, alte materiale axate 
pe temele noi introduse in progra
mele de studiu in lumina celor mai 
recente documente de partid și de 
stat. De pildă, am întocmit un docu
mentar pc marginea Expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu la ședin
ța activului central de partid și de 
stat din 3 august a.c., reliefind Ideile 
principale ale expunerii, date și fapte 
ilustrînd tendințele actuale în poli
tica mondială, fenomenele și realită
țile noi.

La întreprinderea de dispozitive, 
stanțe, matrițe și scule așchietoare 
(I.D.S.M.S.A.), colectivul punctului a 
confecționat un set de planșe menite 
să slujească înțelegerii aprofundate a 
principalelor concepte și căi de ac
țiune privind introducerea noului 
mecanism economico-financiar. Ma
terialele elaborate pe plan central și 
județean sint completate la punctele 
de documentare politico-ideologică 
din întreprinderi cu aspecte con
crete care se ridică în respectivele 
unități. De pildă, la „Confecția", la

Combinatul de prelucrare a lemnu
lui au fost întocmite documentare, 
grafice privind modul cum se reali
zează indicatori cum sint : produc
ția netă, producția fizică, producti
vitatea muncii, cheltuielile mate
riale de producție.

contemporană", „Autenticitatea de
mocrației socialiste", „Principiile po
liticii externe a P.C.R.".

Intenționăm să antrenăm mai mult 
punctele de documentare și infor
mare politico-ideologică la activitatea 
de educație ateist-științifică a mase
lor. în acest scop. în întreprinderile 
municipiului, in principalele comune 
organizăm, cu sprijinul punctelor de 
documentare, publicarea sistematică 
la gazetele de perete a unor mate
riale de popularizare a științei gru
pate pe rubrici, cum sint „Din spa
țiul interplanetar", „Față tn față cu 
adevărul".

Convorbire cu tovarășul Ion PÂTRAȘCU,
secretar ol Comitetului |udețean Vrancea al P.C.R.

— Cum acționează punctele de docu
mentare din județ pentru intensifica
rea vieții ideologice din unități, a ac
tivității de educație comunistă a oa
menilor ?

— Materialele, întreaga activitate 
ce se desfășoară la puncte servesc 
nemijlocit acestui scop; Astfel, la 
punctul de documentare de la 
I.D.S.M.S.A. s-au inițiat, folosin- 
du-se, desigur, materialul documen
tar existent aici, o suită de dezbateri 
sub genericul „Probleme fundamen
tale ale politicii P.C.R. in etapa ac
tuală".

Pornind de la Ideile șl tezele din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizațiile de partid 
inițiază la punctele de documentare 
cicluri de expuneri și dezbateri pe 
teme cum sint „Socialismul științific 
și confruntările de idei din lumea

— Eficiența învățămintului de partid, 
a muncii de propagandă se măsoară, 
in primul rind, prin capacitatea de a 
mobiliza oamenii la activitatea prac
tică, concretă, pentru realizarea o- 
biectivelor propuse. Cum sprijină 
punctele de documentare înfăptuirea 
acestei îndatoriri de bază ?

— Secretul caracterului mobilizator 
al propagandei constă in a iniția fie
care acțiune ca un răspuns la o pro
blemă reală și a persevera pină 
cind problema respectivă este so-1 
luționată. Un exemplu va fi edifica
tor. La întreprinderea de confecții, 
reducerea chiar și cu. un procent a 
cheltuielilor materiale conduce la 
economii în valoare de aproape 4 mi
lioane lei ; de menționat că în ca
drul cheltuielilor materiale, consu
murile specifice de materie primă 
dețin o pondere de 80 la sută. Iată, 
prin urmare, domeniul in care se ce-

rea acționat. în acest sens, aci s-a 
organizat, utilizindu-se materialele 
pregătite la punctul de documentare 
— planșe privind structura costuri
lor de producție, factorii care condi
ționează realizarea producției nete și 
fizice — o amplă dezbatere care a 
cuprins fiecare colectiv. A rezultat, 
astfel, un plan de acțiune deosebit 
de bogat în măsuri și propuneri con
crete. Cu această ocazie s-a relansat 
și o inițiativă mai veche : „Ca
litate, milimetru, secundă". Anga
jamentele luate au fost transpuse pe 
grafice la punctul de documentare și 
defalcate pe unități de timp. Astfel, 
s-a creat posibilitatea unui control 
asupra modului cum se îndeplinesc. 
Menționez, de asemenea, că la punc
tul de documentare se centralizează 
periodic datele privind îndeplinirea 
angajamentelor luate, asemenea date 
constituind material de referință pen
tru articolele publicate la gazetele de 
perete din secții și pentru emisiunile 
stației de radioamplificare. Roadele 
acestor acțiuni se reflectă în faptul 
că in ultimele două luni s-au obținut 
economii în valoare de peste 6 mili
oane lei.

Desigur, domeniile în care trebuie 
să se simtă din plin activitatea punc
telor de documentare și informare 
politico-ideologică sint multiple. E- 
sențial este ca organizațiile de 
partid, U.T.C. și de sindicat să co
laboreze strîns pentru a dota punc
tele de documentare cu tot ceea ce 
este necesar — de la aparatura mo
dernă și pină la materialele biblio
grafice, pentru a îmbogăți și actua
liza întreg materialul de care dispun 
și a spori astfel continuu rolul lor 
ca organisme active, instrumente efi
ciente în perfecționarea activității 
politico-ideologice.

Convorbire consemnata de
, Paul DOBRESCU

Ilustrată din Predeal Foto : E. Dichiseanu

Agendă turistică
La sfîrșit de săptămînă...

Din noul peisaj al orașului Covasna Foto : S. Cristian

La fiecare sfîrșit de săptămînă, 
I.T.H.R. organizează deplasări spre 
cabanele Bucegilor, Birsei sau 
Dihamului și in localitățile turis
tice Cheia, Poiana Brașov. Curtea 
de Argeș, Bran, Sinaia, Predeal, 
Azuga, Călimănești sau Ostrov. 
Durata acestor excursii este de o 
zi, o zi și jumătate sau două zile. 
Locul de plecare cu mijloacele ru
tiere este din fața hotelului „Inter-

Cura balneară
După cum ne informează con

ducerea întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București, 
în această perioadă se asigură zil
nic plecări în diverse stațiuni 
montane. Pe Valea Prahovei, la 
380—450 m altitudine, Breaza se 
recomandă pentru odihnă și va
canțe. La Borsec, altitudinea este 
de 900 m, iar izvoarele cu ape mi
nerale șl climatul existent ajută 
la fortificarea organismului. Băile 
Herculane, cunoscută de 2 000 de 
ani, este o stațiune ferită de vin- 
turi și curenți puternici, cu aerul 
curat și odihnitor. Lacurile să
rate Ursu, Aluniș, Negru. Roșu, 
Șarpelui fac din stațiunea So- 
vata o bază de odihnă și tra
tament cu proprietăți bine știute, 
în Ceahlău — noul complex turis
tic Durău oferă perspectiva unor 
excursii la cabana Dochia și la 
Durui toare.

Dezvoltarea stațiunilor balneo- 
climatice, dotarea lor cu noi și mo
deme baze de tratament au deter
minat ca acestea să devină tot mal 
mult adevărate centre de sănătate. 
La Bălțătești (județul Neamț), din 
apa izvoarelor se extrage vestita 
sare de Bălțătești, utilizabilă și pen
tru băi Ia domiciliu. Noua bază de

continental" sau la locul indicat de 
cei interesați. în călătoriile cu tre
nul se pleacă din Gara de Nord.

Pentru cei care doresc să parti
cipe la „Turul României" se orga
nizează excursii de 8 zile. Amatorii 
de manifestări cultural-artistice și 
serbări folclorice pot să asiste la 
festivalurile de la Bacău, Rupea, 
Huși, Odobești și Drăgășani.

în acest sezon
tratament cuprinde două bazine cu 
apă minerală încălzită pentru kine- 
toterapie, instalații de electro- 
hidroterapie, sală de cultură fizică 
medicală. Se tratează afecțiuni ale 
aparatului locomotor și ginecologic. 
Lacul Sărat (județul Brăila) asi
gură nămol sapropelic, iar apa la
cului sulfatată, clorurosodică, mag- 
neziană — tratarea afecțiunilor 
dermatologice, .endocrine și ale 
aparatului locomotor etc. La 
Buziaș (județul Timiș) pot fi tra
tate boli cardiovasculare și ale 
sistemului nervos central. Bazna 
(județul Sibiu) are ca factori tera
peutici nămolurile terapeutice de 
origine minerală, cît și sarea de 
Bazna, care se obține prin evapo
rarea apei izvoarelor. Singeorz Băi 
(județul Bistrița-Năsăud) oferă po
sibilitatea unei eficiente cure In 
afecțiunile tubului digestiv și he- 
pato-biliare. Pucioasa (județul Dîm
bovița) dispune de ape minerale 
sulfuroase, clorurate, calcice, sodi
ce, hipotone etc.

Informații suplimentare la filia
lele I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Repu
blicii nr. 68 și Calea Griviței nr. 140. 
(Publicitate).
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în planurile de lucru ale comerțului 
și întreprinderilor producătoare

Indicator important al nivelului de 
trai, oglindă a creșterii continue a 
puterii de cumpărare a populației, 
desfacerea de mărfuri prin comer
țul de stat și cooperatist înregistrea
ză și in județul Ialomița o dinamică 
fără precedent. Numai in primele 
opt luni ale anului s-a vîndut prin 
comerțul socialist un volum de măr
furi cu 13 la sută mai mare decit in 
aceeași perioadă a anului 1977. Apro
vizionarea tot mai bună a populației 
din orașele și satele ialomițene cu 
produse agroalimentare și cu bunuri 
industriale de folosință indeldngată 
constituie o preocupare statornică a 
organelor locale de partid și de stat, 
în acest context se înscrie și consfă
tuirea Consiliului reprezentanților 
consumatorilor din județ, care a avut 
loc, zilele acestea, la Slobozia, la 
care au participat și reprezentanți ai 
întreprinderilor producătoare și ai 
unităților comerciale.

După cum se știe, crearea consili
ilor reprezentanților consumatorilor 
in fiecare județ (pe lingă direcțiile 
comerciale județene respective) și in 
fiecare municipiu și oraș (unde func
ționează pe lingă consiliile pentru 
coordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și servicii către 
populație) are menirea să asigure o 
cît mai dorită apropiere intre struc
tura fondului de mărfuri și cerințele 
reale de consum. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, perfecțio
narea continuă a raporturilor dintre 
producție și cerere, a sistemului de 
contractare pentru piață este „o pro
blemă esențială care nu poate fi lă
sată la liberul arbitru al aparatului 
comercial, ea trebuie rezolvată prin 
consultarea largă și cu participarea 
directă a maselor de oameni ai mun
cii".

— La noi tn Ialomița — ne spune 
tovarășul Nicolae Ionescu, activist al 
comitetului județean de partid — 
funcționează consiliul reprezentanți
lor consumatorilor de pe lingă direc
ția comercială județeană, format din 
217 membri, precum și consilii ale 
reprezentanților consumatorilor din 
municipiul Călărași cu 102 membri, 
și din orașele Slobozia — 57, Fetești
— 69, Țăndărei — 49 membri. Se cu
vine reținut faptul că din aceste con
silii fac parte cetățeni de cele mai 
diferite categorii socio-profesionale, 
tineri și vîrstnici. Firește, în compo
nența lor — nici nu se putea altfel
— sint multe femei muncitoare, ma
me și gospodine.

Reprezentanții consumatorilor au 
relevat faptul că, în ultimul timp, 
datorită puternicei dezvoltări eco- 
nomico-sociale, în structura cererii 
populației au intervenit elemente 
noi, exigențe direct proporționale 
cu sporirea continuă a veniturilor, 
cu creșterea gradului de instrucție 
și educație a cetățenilor. înfățișind 
rezultatele de pină acum, reprezen
tanții consumatorilor au adus în 
dezbaterile consfătuirii și unele ce
rințe ale populației incă neonoiate

nici de producători, nici de lucrăto
rii din comerț, indicind sau suge- 
rind și unele soluții de rezolvare a 
acestora. Am consemnat, pe scurt, 
citeva din aceste opinii :

0 Maria Mușat, casnică, orașul 
Slobozia : „Acum citeva minute am 
admirat și chiar am gustat citeva 
din preparatele culinare aduse aici 
in expoziție. Numai cind te uiți la 
ele, iți lasă gura apă. Dar ii întreb 
pe tovarășii din întreprinderile pro
ducătoare, ca șl pe cei care răspund 
de unitățile -Gospodina» : De ce la 
expoziții există o adevărată risipă 
de fantezie, iar în rețeaua comer
cială arareori întîlnești asemenea 
bunătăți ? Dacă vrem ca intilnirea 
noastră să-și atingă scopul, propun 
ca directorii de întreprinderi și de

Activitatea consiliului re
prezentanților consumato
rilor, o modalitate demo
cratică de conlucrare în 

domeniul aprovizionării 
populației

unități comerciale să ne răspundă 
pe loc : cind vom găsi asemenea 
preparate și semipreparate și in ma
gazine

• Dumitru Neagoe. membru In 
Consiliul reprezentanților consuma
torilor din municipiul Călărași : 
„înainte de a veni la această con
sfătuire — pe care o consider foarte 
utilă — am străbătut mai multe 
străzi ale orașului și am stat de vor
bă cu prieteni, vecini, cunoscut!. Cu 
toții am căzut de acord să cerem re
prezentanților comerțului local să 
amplaseze mai rațional magazinele, 
să nu fie prea multe în centru și’ 
aproape deloc in unele zone. De ase
menea, sint o serie de spații, utilaje 
și instalații comerciale care sint uti
lizate insuficient sau deloc. Ar tre
bui extinse formele modeme de ser
vire, cum ar fi comerțul stradal și 
casele de comenzi".

• Dumitru Donea, președintele 
cooperativei de consum din comuna 
Căzănești : „Atît în expoziția de aici, 
cît și la Slobozia, am văzut că există 
destule mașini de spălat, în timp ce 
noi nu putem face față solicitărilor. 
Propun o mai judicioasă și echitabilă 
repartizare a fondului de marfă în 
toate localitățile județului".

• Maria Năstase, muncitoare la 
Filatura de bumbac Slobozia : „în 
loc să vă spun eu ce am de spus, mai 
bine i-aș invita pe reprezentanții 
producătorilor și ai comerțului, aici 
de față, să vină să servească masa 
la cantina-restaurant de la noi, unde 
în zilele de luni se servesc mîncă- 
ruri rămase de sîmbătă și duminică 
de la nunți sau reuniuni. Ca să nu

mai vorbesc că la bufet nu găsești 
nimic altceva decît aceleași și ace
leași două-trei 'teluri de mezeluri, iar 
personalul de servire n-are nici mă
car carnete de sănătate".

• Gheorghiu Turlui, membru al 
Consiliului reprezentanților consu
matorilor din orașul Fetești : „în le
gătură cu structura fondului de mar
fă. apar adeseori neconcordanțe. La 
un moment dat, copiii din Fetești nu 
mai găseau dulciuri, în timp ce în 
alte localități din jur existau din 
belșug. Tot așa, uneori ni se aduc 
prea mari cantități de brînză tele
mea, iar altă dată nici un gram".

Aceeași observație privind aprovi
zionarea inegală, în salturi, cu unele 
produse a fost făcută în intervenția 
sa și de către Magdalena Roșea, di
rectoarea căminului-creșă din Țăndă
rei. Alți reprezentanți al consumato
rilor, intre care Sorin Codreanu din 
Călărași, Gheorghe Olteanu din 
Lehliu Gară, Costache David din co
muna Grivița și alții au adus în 
atenția participanților aspecte con
crete privind nu numai aprovizio
narea, ci și modul de servire, etica 
lucrătorului din comerț. Foarte inspi
rată a fost ideea organizatorilor 
consfătuirii ca reprezentanții între
prinderilor producătoare și ai orga
nizațiilor comerciale să ia cuvîntul pe 
marginea observațiilor critice și ce
rințelor formulate. Ei au dat răspun
suri, au făcut promisiuni. Dar 
consfătuirea nu s-a mulțumit numai 
cu atît. Toate acestea s-au concre
tizat într-un program de măsuri 
despre care tovarășa Niculina Mo- 
raru. secretar al comitetului județean 
de partid, ne-a spus :

— Cred că principalul obiectiv al 
consfătuirii noastre — acela de a 
corela mai bine cererea cu oferta, 
prin atragerea oamenilor muncii la 
acțiunea de alegere, contractare și de
cizie — a fost atins. în același timp, 
acordăm o atenție deosebită îmbună
tățirii activității unităților producă
toare, a diversificării sortimentelor de 
bunuri de consum, întrucît oferta 
mereu reînnoită și sporită devine 
un stimulent al cererii, după 
cum creșterea veniturilor popu
lației determină amplificarea ofertei, 
în programul de măsuri adoptat s-au 
prevăzut numeroase acțiuni, inclusiv 
organizarea unor astfel de expoziții 
și consfătuiri cu consiliile repre
zentanților consumatorilor în toate 
localitățile în care ele funcționează. 
Esențialul acum este ca toate condu
cerile întreprinderilor producătoare 
și comerciale să treacă in mod ho- 
tărit la aplicarea măsurilor stabilite 
în comun cu reprezentanții consu
matorilor, iar aceasta se va putea 
verifica, în perioada imediat urmă
toare, în modul in care vor fi apro
vizionate piețele și magazinele în 
sezonul de toamnă-iarnă.

Petre POPA 
Mihal VIȘOIU

Ne aflăm, In urma unei 
scrisori adresate redac
ției, in comuna Păulești, 
județul Prahova. Autorul 
scrisorii arăta că secreta
rul comitetului comunal 
de partid și primar al co
munei, -Gheorghe Toma, 
nu acționează ca un bun 
gospodar, tolerează și în
curajează păgubirea avu
tului obștesc, manifestă 
îngăduință față de abate
rile de la legalitate. In 
scrisoare se arăta că ase
menea trăsături negative 
caracterizează, de aseme
nea, pe președinta coope
rativei agricole de pro
ducție din comună. Maria 
Ioniță.

Ce am constatat cu pri
lejul investigațiilor făcu
te ?

Un aspect pozitiv constă 
tn faptul că s-a acționat 
sistematic pentru creș
terea recoltelor cooperati
vei agricole, pentru întă
rirea sectorului zootehnic 
al acesteia și sporirea ve
niturilor (valoarea unei 
norme se ridică la 33—37 
lei). Este bine că in sec
torul zootehnic al coope
rativei s-au construit pa
docuri betonate și s-au 
înmagazinat mai multe 
furaje decit în alți ani. 
Dar acestea sint insufi
ciente pentru a asigura 
hrana celor circa 800 bo
vine și peste 1 200 ovine, 
în opt luni din acest an 
s-au obținut abia 851 litri 
lapte de la fiecare vacă 
furajată. S-au înregistrat 
numeroase mortalități de 
ovine, bovine și, mai 
ales, la păsări. Din via 
nelucrată cum trebuie nu 
se recoltează cantitatea 
de struguri scontată.

în loc să acționeze pen
tru înlăturarea acestor 
stări de lucruri negative, 
președinta C.A.P. avea 
alte preocupări — respec
tiv obținerea unor veni
turi pe căi nu tocmai le
gale. Cu de la sine pu
tere, ea a dispus să se

PE URMELE UNEI SCRISORI
vtndă Ilegal mii de kilo
grame de prune, recolta
te din cooperativă, unor 
persoane particulare din 
comună sau din alte lo
calități ale județului — 
prune ce trebuiau să fie 
livrate întreprinderii viei 
și vinului Ploiești ori 
I.L.F. pentru semiin- 
dustrializare. De pildă, 
lui Nicolae P. Gheor
ghe și Vasile Gh. Du
mitru, membri coope-

alte sectoare. Tot pentru 
așa-zisa „întregire" a ve
niturilor, Maria Ioniță a 
cumpărat de la întreprin
derea „Avicola“Brașov (cu 
actul de livrare 4 425 din 
22 mai 1978) 1 500 de 
pui cu prețul de 15.75 lei 
bucata, pe care i-a vîndut 
a doua zi cu prețul de 22 
lei bucata.

încălcări ale prevederi
lor statutare s-au consta
tat și in ce privește re-

Cind spiritul 
de principialitate 
cunoaște eclipse...

ratori, dar care n-au lu
crat o zi in cooperativă, 
posesori ai unor instalații 
de fabricat țuică, le-a 
vindut mai mult de șase 
tone de prune. Pentru 
ca afacerea să meargă 
strună, prunele se vin
deau direct din curtea 
C.A.P., unde, seară de sea
ră, așteptau tot felul de 
mașini, iar facturile se 
încheiau prin centrul de 
legume-fructe Plopeni, 
fără ca produsele să in
tre efectiv în gestiunea 
acestuia și fără să existe 
o evidență clară a per
soanelor care au cumpă
rat și a cantităților reale 
înstrăinate.

tn discuția purtată, pre
ședinta cooperativei a 
„motivat" aceste proce
dee prin dorința de „a 
întregi veniturile unită
ții", pentru a putea aco
peri unele pierderi din

partizarea loturilor în fo
losință. Mulți cooperatori 
dețin suprafețe de teren 
între 3 000—4 000 mp fără 
să aibă dreptul, deoarece 
nu au muncit în coopera
tivă ori nu au efectuat 
normele stabilite de adu
narea generală. Ce-i 
drept, în primăvara aces
tui an s-au efectuat unele 
măsurători, dar acțiunea 
nu a fost finalizată, nu 
s-au întocmit planuri de 
cultură pentru fiecare 
gospodărie individuală ce 
deține teren suplimentar. 
De asemenea, ilegal s-a 
aprobat înstrăinarea a 
două terenuri construiblle 
în vatra satului, ca să nu 
mai vorbim și de alte 
nereguli pe care le-am 
întîlnit

Toate acestea se dato- 
resc în mare măsură și 
faptului că organizațiile 
de bază din cooperativa

agricolă și comitetul de 
partid nu și-au exercitat 
în mod corespunzător ro
lul conducător și nu au 
acționat la timp, cu fer
mitatea necesară, pentru 
curmarea neregulilor. O 
mare răspundere in aceas
tă privință poartă șl 
comitetul comunal de 
partid, secretarul său, care 
cunoșteau asemenea ne
ajunsuri, abuzuri și ilega
lități, dar le-au privit cu 
„toleranță" ; mai mult, 
unele cantități de prune 
au fost instrăinate cu în
găduința și din dispoziția 
sa. Deși lucrurile dăinuie 
nu de ieri, de azi (prune 
și struguri s-au vîndut 
după același procedeu și 
anul trecut), comitetul 
comunal de partid, biroul 
acestuia nu le-au luat in 
discuție, iar cel vinovați 
n-au fost trași la răs
pundere. De altfel, abia 
cu prilejul vizitei aminti
te a aflat și el — ceea 
ce cunoștea aproape în
treaga comună — că pă
durarul încadrat la con
siliul popular înstrăinea
ză lemne din pădurea co
munală, iși aduce acasă 
furaje concentrate sustra
se de la unități socia
liste etc.

Aducînd asemenea ne
ajunsuri la cunoștința to
varășului Gheorghe Radu, 
secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., 
președintele U.J.C.A.P., ni 
s-au dat asigurări că as
pectele sesizate vor fi 
analizate cu toată exi
gența tn plenara comite
tului comunal de partid, 
că se vor lua măsuri fer
me pentru înlăturarea 
neregulilor și ilegalități
lor, pentru întărirea gri
jii și răspunderii față de 
avutul obștesc. Fără în
doială, așteptăm ca, la 
timpul potrivit, să fim 
informați In legătură cu 
măsurile ce se vor lua.

Gheorghe PIR VAN

INFORMAȚII UTILE PENTRU AUTOMOBILIST!
La Administrația Asigurărilor 

de Stat automobiliștii pot con
tracta — în condiții avantajoase 
— diferite feluri de asigurări 
facultative auto, care acoperă o 
multitudine de riscuri, altele de
cit cele acoperite în cadrul asi
gurării prin efectul legii de răs
pundere civilă auto, cum sint :

— asigurarea pentru avarii — 
casco (care cuprinde și riscul de 
furt, fără adaos de primă)

— asigurarea autoturismelor 
pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circula
ție;

— asigurarea pentru pagubele 
produse de incendiu și calami
tăți;

— asigurarea autovehiculelor 
pentru furt;

— asigurarea suplimentară 
pentru cazurile cînd autovehicu
lul este condus de alte persoa
ne decit asiguratul sau rude ale 
acestuia;

— asigurarea autovehiculelor 
în legătură cu utilizarea lor la 
concursuri, Întreceri sau antre
namente pentru acestea;

— asigurarea de accidente a 
conducătorilor de autoturisme și 
a altor persoane aflate în au
toturisme;

— asigurarea autovehiculelor 
cu valabilitate numai în afara 
teritoriului României.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot 
adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, di
rect, oricărei unități ADAS.
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PORUMBUL trebuie strins DIN AGENDA TlRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI
Aprecieri pentru autobasculanta de 50 tone

mai repede și tot
adăpostit în

atît de repede 
hambare

Inițiativele hune confirmă că ritmul
culesului poate li accelerat

De la București la Dunăre, ori pină 
In zarea necuprinsă a Bărăganului, 
în cîmpiile Ilfovului, sute de com
bine brăzdează lanurile de porumb. 
La I.A.S. Chirnogi, toată lumea s-a 
mutat în ferme, acolo unde s-au a- 
menajat punctele de lucru și de o- 
dihnă ale celor care string recolta 
de porumb. Directorul unității, Ioan 
Oancea, ceilalți specialiști sint, pe 
rînd, în schimburi ca și mecanizatorii, 
în cimpie, in lanurile de porumb din 
care 65 la sută au și fost recoltate. 
Lucrindu-se și noaptea, cu fiecare 
combină se string în plus cîte 
două-trei hectare de porumb. Este re- 

• zultatul organizării minuțioase a 
muncii, pe baza unui veritabil „pro
gram al porumbului”, care implică un 
flux rațional de 
la intrarea corn- 
binelor în lan și 
pină la trans
portul producției. 
Merită, de aseme
nea, reținut că 
tot ceea ce se 
recoltează este 
transportat In aceeași zi sau noapte 
la bazele de recepție sau la depozi
tele amenajate la drumurile de acces.

Organizarea muncii in schimburi 
de zi și de noapte la recoltarea po
rumbului, măsură generalizată în 
toate unitățile agricole de stat din 
județ, impune corelarea perfectă a 
operațiunilor, respectarea strictă a 
normelor referitoare la viteza și di
recția de înaintare a combinelor, stă- 
pînirea perfectă a mașinilor și, mai 
presus de orice, un înalt spirit de 
exigență și de responsabilitate, dă
ruire și dîrzenie din partea fiecărui 
mecanizator. La I.A.S. Prundu. direc
torul Virgil Trușmei precizează : 
„Lucrăm noaptea cu toate cele 24 de 
combine, la fel ca și în timpul zilei. 
Am organizat formațiuni mici de cîte 
trei combine, cu 4 remorci fiecare, 
astfel încit lucrul să se desfășoare in 
flux neîntrerupt. De asemenea, au 
fost organizate puncte de odihnă în 
cimp pentru cei 700 de oameni, par
ticipant la recoltarea porumbului”.

Și în cooperativele agricole se poa
te constata aceeași preocupare pentru 
utilizarea deplină a capacității mij
loacelor mecanice la recoltatul si 
transportul porumbului. în unitățile 
din consiliile intercooperatiste Aji- 
ghelești, Budești, Vinătorii Mici. 
Hagiești, Ghimpați, Frăsinet, Girbovi 
și altele, utilajele au fost grupate pe 
formații de lucru sub conducerea di
rectă a specialiștilor și cadrelor de 
răspundere. La direcția agricolă ni 
s-a spus : „în această toamnă recol
tăm mecanic cel puțin 60 000 hecta -

re porumb, de 5-6 ori mai mult 
comparație cu anul trecut”. Este 
efort notabil de organizare a muncii, 
care în numeroase cooperative se 
concretizează prin rezultate bune. La 
Căscioarele am ajuns tîrziu, cînd se 
încheiase recoltatul întregii suprafe
țe prevăzute. împreună cu inginerul- 
șef Ionel Mardare străbatem tarlale
le, unde în urma combinelor nu s-a 
risipit nici un știulete, nici un bob 
de porumb.

în Ilfov se remarcă preocuparea 
organelor agricole de a acorda spri
jin cu prioritate unităților rămase in 
urmă la recoltat sau celor cu supra
fețe mari de porumb. Tovarășul Ion 
Nițulescu, vicepreședinte al uniunii 
județene a cooperativelor agricole de 

producție, ne-a 
propus să oco
lim unitățile a- 
gricole puternice 
cum sînt Girbovi, 
Braniștea, Puti- 
neiu și altele și 
să ne oprim la 
cele care întîmpi- 

nă greutăți. La Plopșoru, bunăoară, 
unitate cu puține brațe de muncă, 
pentru a grăbi recoltarea celor 800 hă 
porumb s-a organizat încă o forma
ție de lucru cu trei combine „Glo
ria” aduse din alte unități în cadrul 
acțiunilor de Întrajutorare. Aici insă, 
3 tractoare nu erau utilizate din cau
za defecțiunilor sau a lipsei de me
canizatori. Măsurile preconizate pen
tru urgentarea reparațiilor și asigu
rarea mecanizatorilor din rîndul ce
lor care au învățat conducerea trac
torului se cer aplicate în această u- 
nitate cu mai multă operativitate.

Intensificarea recoltării porumbu
lui impune rezolvarea cîtorva pro
bleme din care amintim :

• Montarea echipamentelor de 
recoltat floarea-soarelui pentru a fi 
utilizate, atit cit este necesar, la cu
lesul porumbului. La S.M.A. Fră
țești, de pildă, din zece echipamente 
se folosește unul singur.

• Organizarea muncii In două 
schimburi de zi și de noapte sau in 
schimburi prelungite în cooperativele 
agricole, preluîndu-se experiența 
I.A.S., a unităților fruntașe la re
coltat.

O înlăturarea staționărilor prelun-. 
gite ale mijloacelor de transport la 
bazele de .recepție și la F.N.C. și op
timizarea deplasării camioanelor.

" în Ilfov sint numeroasă inițiative 
bune pentru generalizare, fapte de 
muncă pilduitoare, dar și probleme 
ce se cer rezolvate cu promptitudine 

, pentru a strînge recolta cit mai re
pede, fără pierderi.

In județul
ILFOV

Recoltatul porumbului la C.A.P. Biled — |udețul Timișoara
Foto : E. Dichiseanu

• •

Constantin BORDEIANU 
Lucian CIUBOTARII

Petrochimiștii 
din Borzești 
se angajează

recepționat semnalul pu- 
în „Scinteia” nr. 11223 

pe 
dintr-o

Printre cele mai recente realizări 
prezentate de industria noastră de 
autovehicule la actuala ediție a 
T.I.B. figurează și autobasculanta 
de 50 tone (în fotografie), realizată 
după proiecte românești de între
prinderea de autocamioane din Bra
șov. Autobasculanta, destinată lucră
rilor de pe marile șantiere și din ex
ploatările miniere, este echipată cu 
un motor diesel de 570 CP și dez
voltă o viteză maximă de 65 km/h. 
Manevrabilitatea ușoară, sistemele 
de transmisie modernă, posibilită
țile de climatizare conferă acestui 
nou produs al industriei construc
toare de mașini o înaltă competi
tivitate. Oferta la export a între
prinderilor specializate din acest 
domeniu mai cuprinde autobascu
lanta de 19 tone — distinsă cu 
medalia de aur la tîrgurile de la 
Plovdiv și Zagreb — autotractoare, 
autoizoterme, alte autovehicule cu 
destinații multiple. De remarcat că 
în prezent se fabrică în țara noas
tră 12 tipuri de autocamioane in 400 
de variante constructive, precum și 
numeroase alte tipuri de mijloace

Si8
de transport pentru mărfuri și 
persoane, produsele acestui sector 
fiind exportate in 41 de țări.

Opinii ale unor participanți de peste hotare
directorul

„Sint bine
ANDREI BOBEȘKO, 

pavilionului U.R.S.S. : 
cunoscute tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare rodnică din
tre țările noastre. Faptul că T.I.B. 
’78 a fost inaugurat oficial de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ilustrează semnificativ importanța 
acestei manifestări economice in
ternaționale. De fiecare dată, pre
zența întreprinderilor de comerț 
exterior sovietice la tîrgurile de la 
București a constituit un prilej 
foarte bun de dezvoltare și adîncire 
a relațiilor economice reciproc 
avantajoase. în ultimii ani, între 
U.R.S.S. și România se dezvoltă 
colaborarea pe baza specializării

și cooperării In producție în indus
tria celulozei și hirtiei, în industria 
petrochimică, in producția de uti
laje navale și de vapoare. Folosim 
zilele de desfășurare a tîrgului 
pentru a identifica noi posibilități 
de colaborare și cooperare econo
mică și............................" “'
celor 17 
exterior 
letă de 
imagine
tivă — acestor largi posibilități".

HARR1 BRUHL, directorul pa
vilionului R. D. Germane : „Potri
vit Acordului comercial de lungă 
durată stabilit între România și 
R. D. Germană, volumul schimbu
rilor reciproce în perioada 1976—

tehnico-științifică. Oferta 
întreprinderi de comerț 
sovietice, ca și bogata pa- 
produse românești dau o 
— parțială, dar semnifica-

1980 crește cu peste 170 la sută față 
de cei cinci ani anteriori, iar pon
derea produselor realizate în ca
drul specializării și cooperării se 
ridică la 25 la sută din acest volum. 
Aceasta asigură condițiile necesare 
pentru promovarea și dezvoltarea, 
in continuare, într-un ritm susți
nut, a relațiilor bilaterale in dome
niul schimburilor de mărfuri și al 
cooperării tehnico-științifice. Zece 
Întreprinderi de comerț exterior 
din R.D.G. expun, pe o suprafață 
de 3 000 mp, unele din cele mai noi 
produse realizate de industria noas
tră, care constituie subiectul discu
țiilor și contactelor ce le avem in 
aceste zile cu specialiștii români 
in vederea lărgirii pe mal departe 
a schimburilor reciproce de măr
furi, a colaborării și cooperării in 
producție".

JOHN HAIGII, directorul pavilio
nului Marii Britanii : „Anul 1978 
este un an de referință pentru re
lațiile anglo-române. Vizita de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu In Marea Britanie este 
o dovadă evidentă a dorinței țări
lor noastre de a întări și extinde 
relațiile comerciale și cooperarea 
industrială în avantajul reciproc. 
Tîrgul internațional București, la 
care participă peste 100 de firme 
din Marea Britanie, este o tribună 
ideală pentru discuții de afaceri și 
negocierea de contracte. Acordurile 
încheiate între întreprinderile ro
mânești și firmele „British Aero
space”, „Rolls Royce", „N.E.I." pri
vind colaborarea in producție in 
domenii de un înalt nivel tehnolo
gic, cum sînt construcțiile aero- 
spațiale și de utilaje tehnologice, 
constituie începutul favorabil al 
unui drum pe care îl dorim plin de 
succese pentru ambele părți. Acor
durile încheiate pină acum sint 
deosebit de importante, și ele de
monstrează, totodată, largile posi
bilități de dezvoltare a schimburi
lor reciproce, a colaborării econo
mice și tehnico-științifice”.

Opinii consemnate de
Dan CONSTANTIN

în județul Constanța: „Transportul 
recoltei se desfășoară necorespunză
tor” — acesta, era titlul articolului 
publicat în „Scinteia” din 7 octom
brie, sugerat de constatarea că pe 
cimp se aflau, la acea dată, 100 000 
tone porumb și 17 000 tone sfeclă 
recoltate, dar netransportate. Se sub
linia necesitatea de a se intări con
trolul la fața locului, disciplina în 
toate verigile. Am urmărit din nou 
cum se acționează rti această direc
ție — și aceasta din două motive. 
Primul : au crescut substanțial can
titățile de produse agricole recoltate 
zilnic și care însumează acum intre 
23 000 și 24 000 tone. Al doilea : pen
tru a vedea dacă au fost găsite mij
loacele necesare prin care sa se asi
gure ca tot ceea ce se recoltează oă 
ajungă in aceeași zi în hambare.

Comandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, su
plinind unei ana
lize critice modul 
de desfășurare a 
recoltării și eu 
deosebire neajun
surile în organi
zarea și utiliza
rea capacităților ___
de transport, a 
stabilit măsuri concrete menite să 
îmbunătățească radical întreaga ac
tivitate. S-a stabilit, ca sarcină pen
tru fiecare cooperativă agricolă, să 
livreze zilnic bazelor de recepție cel 
puțin 100 tone de porumb, iar între
prinderile agricole de stat — cite 
250—300 tone. Mai adăugăm și mă
sura de a se folosi toate ate
lajele existente în comune și remor
cile ce servesc combinele sau sec
toarele zootehnice, pentru a trans
porta porumb în schimburile doi de 
noapte. O contribuție deosebită o 
aduc în această campanie colectivele 
de lucrători din întreprinderile și in
stituțiile orășenești și ale municipiu
lui Constanța, care s-au angajat să 
sorteze și să încarce in camioane 
peste 60 000 tone de porumb știuleți.

Dar să vedem, concret, cum se tra
duc in practică măsurile organizato
rice luate de comandamentul jude
țean. Iată concluziile desprinse in 
urma unei noi anchete făcute pe 
această temă în unitățile agricole 
constănțene. Față de săptămina tre
cută, în ultimele trei zile cantitățile 
de porumb livrate la bazele de re
cepție au crescut de trei ori. Pe an- 

, samblu, parcul I.T.A. afectat agri
culturii transportă acum zilnic cu 
30—35 la sută mai mult porumb și 
aceasta in primul rînd ca urmare a 
creșterii gradului de utilizare a ma
șinilor.

Multe sînt inițiativele întreprinse 
In unitățile agricole constănțene me
nite să impulsioneze transportul pro
duselor agricole. La cele două coope
rative agricole din Ciocirlia, unde 
comandamentul comunal a dispus 
gruparea tuturor combinelor și a 
mijloacelor de transport in cite o 
singură formație, productivitatea

mijloacelor tehnice a crescut în me
die eu 40—45 la sută. Duminică și 
luni, bunăoară, cele 15 autocamioane 
care lucrează aici au transportat 
cîte 300 de tone de porumb știuleți, 
față de numai 140—160 tone . cit se 
realiza la mijlocul săptăminii trecute, 
în ritm cu recoltatul desfășoară acum 
transportul porumbului și cooperati
vele agricole din Cobadin, Viișoara 
și Gîrliciu, unde, alături de auto
camioane, la transportul recoltei se 
utilizează și un număr mare de ate
laje. Măsura luată aici de către 
șeful bazei de recepție, Stanciu Vul
pe, ca în orele de virf o parte 
din autocamioane să basculeze di-

• rect pe rampa betonată, a cqpdus la 
dublarea capacității de preluare, a 
bazei. Fapt este că în această bază 
nu am intilnit autocamioane care să 
staționeze mai mult de 40—15 de 
minute.

Am 
blicat 
prin care constructorii de 
șantierele de investita 
serie de județe solicită colecti
vului combinatului nostru sd 
acționeze energic și hotărit pen
tru lichidarea grabnică și inte
grală a restanțelor acumulate, in 
lunile precedente, in livrarea po
listirenului expandat contractat. 
Cunoaștem bine implicațiile ne
gative ale acestor restanțe, fap
tul că orice întirziere in asigu
rarea cu întregul necesar de 
polistiren amenință să pericli
teze nu numai' lucrările de tei-' 
mohidroizolații. ci, odată cu ele, 
și lucrările de la noile hale 
productive aflate în construcție, 
deci reușita pregătirilor pentru 
asigurarea unor condiții nor
male de lucru pe timpul iernii.

Cauza principală care a de
terminat. aceste nerealizări se 
datorează lipsei materiei prime 
— in speță, etilbenzen, necesar 
la fabricarea polistirenului ex
pandat. Furnizorul nostru, Com
binatul petrochimic din pitești, 
nu a livrat decit o parte din 
cantitatea contractată. Trebuie 
să arătăm că toate intervențiile, 
cererile și demersurile făctiț£ 
atît la furnizor, cit și la forul 
de resort din Ministerul Indus
triei Chimice nu au daț rezul
tatele scontate. în pofidă acestei 
situații, colectivul nostru a fă
cut eforturi mari pentru a dimi
nua pe cît posibil consecințele 
acestor restanțe. în primul rînd, 
întreaga materie primă disponi
bilă a fost distribuită cu prio
ritate pentru producerea polisti
renului expandat. în al doilea 
rind, am livrat către alte între
prinderi din țară perle de po
listiren intr-o cantitate mai mare 
decît cea. prevăzută, urmînd ca 
acestea să producă 
constructorilor pe 
listirenul expandat 
solicitat. Urmare a 
ocupări, restanțele

Investim an de an zeci și zeci de 
miliarde lei pentru a inălța noi fa
brici și uzine, noi edificii ale bună
stării. Investim mult, din ce în ce 
mai mult, și de fiecare dată pentru a 
crea noi capacități de producție nu
mai și numai în strînsă concordanță 
cu necesitățile economiei. Banul pu
blic pe care-1 angajăm trebuie folosit 
cu maximum de 
tru economie. De la o asemenea ce
rință fundamentală nimănui și > în 
nici o împrejurare nu-i este permis 
să abdice. Ceea ce aveam să consta
tăm la Rîmnicu Sărat creează o pro
fundă nedumerire. Despre ce este 
vorba ?

Prima capacitate de producție a 
întreprinderii de organe de asam
blare din Rîmnicu Sărat a intrat in 
producție in luna octombrie 1977. A- 
poi, la 30 iunie 1973, capacitatea s-a 
triplat, fiind aproape din nou dubla
tă recent, la sfirșilul lunii septem
brie. Cită chibzuință au dovedit in 
acest sens proiectantul — „Eldctro- 
uzinproiect" București — centrala in
dustrială de resort și ministerul, ră- 

Th.'rre'de apreciat.'
în secțiile de bază ale întreprin

derii există acum 173 de strunguri 
automate, dintre care"funcționează 80. 
De asemenea, mai sint 74 prese din 
import (din care 18 sint echipate pen
tru a funcționa) și 40 de prese româ
nești, dintre care funcționează 10. 
„Acoperirea capacităților noastre pen
tru anul 1978 prin balanța dată de 
centrală este de 64 la sută — spune 
inginerul-șef al întreprinderii. Con
stantin Dascălu. Nici pentru anul 
viitor nu avem comenzi decît pentru 
jumătate din capacitatea de produc
ție. Planul de producție pentru acest 
an a fost stabilit la nivelul comenzi
lor, nu al posibilităților reale de 
producție, care sînt mult mai mari. 
Pe lingă introducerea in fabricație a

unor repere care nu fac obiectul pro
filului nostru, în scopul de a asigura 
o încărcare mai mare a capacităților, 
am mai trimis merceologi la diferite 
unități industriale din țară cu mos
tre ale reperelor în fabricație. în spe
ranța că .vom găsi noi solicitări. Re-

sistem este scăzută. încă de la data 
întocmirii proiectului această tehno
logie era depășită".

O situație asemănătoare se întîl- 
nește și la atelierul de ștanțe. Cit 
privește secția de fabricație prin de
formare plastică, tehnologia este in

pregătire a materiilor prime nu este 
finalizată construcția, la transportul 
mecanizat, la tratamentul termic și 
forjă, Trustul de instalații și mon- 

încheie-

eficiență pen-

nimănui și ( în O fabrică
își caută destinul
și... beneficiarii

O INVITAȚIE PE CARE UN TINĂR COLECTIV 
INDUSTRIAL O ADRESEAZĂ MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

zultate prea bune nu se întrevăd 
însă".

Despre superficialitatea proiec
tării tehnologiilor și a capacități
lor în cauză vorbesc și următoarele 
fapte. Atelierul de fabricație a or
ganelor de asamblare prin așchiere 
produce la această dată doar cu 68 la 
sută din utilajele cu care este dotat. 
De ce ? „Tehnologia de fabricație 
prin așchiere — spunea ing. Octavian 
Căenar, directorul întreprinderii — 
solicită un consum mare de metal și 
costuri ridicate pe unitatea de pro
dus. Productivitatea fizică in acest

pas cu timpul, utilajele au perfor
manțe superioare, dar cerințele be
neficiarilor nu acoperă decît 60 la 
sută din capacitatea mașinilor și deci 
nu se justifică numărul echipamen
telor existente aici.

Iată și ce ne spunea tovarășul 
Romeo Dobre, secretarul comitetului 
de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii : „Chiar în ipoteza 
că am fi solicitați să produ
cem la nivelul posibilităților in
stalațiilor aflate în secțiile de bază, . 
unitatea nu ar putea face față din 
mai multe motive. Astfel, la hala de

forjă, Trustul de instalații 
taj București a abandonat 
rea lucrărilor".

Restanțele acumulate în 
rea montajului unor instalații de 
către Trustul de instalații și montaj 
București au făcut obiectul repeta
telor intervenții atît din partea co
mitetului orășenesc de partid, cit șl 
a beneficiarului pe lingă conducerea 
amintitului trust. Circulația de tele
xuri și scrisori de la întreprinderea 
rimniceană către trust se dovedește 
însă fără efect.

De asemenea, există 
de cadre tehnice cu pregătire supe
rioară și de muncitori cu categorii 
de calificare ridicată, deși un număr 
de muncitori au fost trecuți la cursuri 
de policalificare și perfecționare. Di
rectorul întreprinderii arăta : „Am 
solicitat centralei să ne repartizeze 
din promoțiile acestui an 12 ingineri 
de profil mecanic. Nu am primit de
ci t unul singur, care a plecat prin 
demisie. în schimb, am primit trei’ 
chimiști, cărora nu le putem găsi, cu 
toată bunăvoința, o utilizare cit de 
cit eficientă".

întreprinderea a fost vizitată, ce-i 
drept, de factori din conducerea cen
tralei industriale și ministerului 
resort, care au făcut promisiuni de 
îndreptare a lucrurilor. Dar de Ia 
bunele intenții la fapte concrete nu 
s-a prea avansat...

Invităm la fața locului, la Rm. 
Sărat, cadre cu munci de răspun
dere din minister și centrală pentru 
a stabili măsurile ce se impun a fi 
luate imediat. Vom reveni1.

finaliza-

întreprinderea

o acută lipsă

de

Florea CEAUSESCU 
Mihai BAZU

ÎN JUDEȚUL 
CONSTANȚA

de
mo-

O analiză 
ansamblu a 
dului in care s-a 
desfășurat trans
portul produselor 
agricole in ulti
mele zile în ju
dețul Cohstanța 
pune în evidență 

lipsuri de na-perpetuarea unor
tură organizatorică, care au făcut ca 
programul stabilit de comandamen
tul pentru coordonarea lucrărilor a- 
gricole să nu se realizeze în între
gime. în unele unități nu s-a rezol
vat încă problema permanentizării 
formațiilor de lucrători la transpor
tul produselor. De la I.A.S. Băueasa, 
bunăoară, in una din zilele trecute, 
primele 13 autdeamioane au sosit in 
baza de recepție abia la ora prin- 
zului. De asemenea, nici controlul 
exercitat de I.T.A. nu se ridică la 
nivelul cerințelor, adesea inspectorii 
de teren rezumîndu-se la a semnala 
unele neajunsuri sporadice. Măsuri 
hotărîte se cer luate și in bazele de 
recepție pentru punerea în funcțiune 
a tuturor mijloacelor mecanice _ cu 
care sînt dotate, în vederea preluării 
mecanizate a porumbului. Cele mai 
multe din utilajele de mare capaci
tate stau sau sint folosite necores
punzător. O cale pentru sporirea ca
pacității de preluare a porumbului 
ar putea să o constituie deschide
rea unor puncte de recepționare 
tocmai în incinta fabricilor de nu
trețuri combinate.

Așa cum rezultă și din datele de 
pe ultimele zile, in urma măsurilor 
luate de comandamentul județean, 
transportul produselor agricole se 
desfășoară mai bine, în compara
ție cu primele zile ale acestei 
luni. Rezolvarea cu aceeași operati
vitate și a problemelor semnalate, 
ca de altfel și a altora, va crea cu 
siguranță condiții ca această impor
tantă activitate să se desfășoare pre
tutindeni la nivelul cerințelor și al 
posibilităților efective de care dis
pun unitățile agricole din județul 
Constanța.

Iosif POP

și să livreze 
șantiere po- 
atit de mult 
acestor pre- 

...__ ,— au fost re
duse. la sfirșilul celor 9 luni din 
acest an. combinatul nostru 
Borzești răminînd dator șantie
relor doar cu 150 tone polistiren.

Sint însă și alte cauze care 
au grevat eforturile noastre. 
Una dintre ele constă în sosirea 
cu o întirziere de aproape o ju
mătate de an a unor utilaje. 
cum ar fi benzile pentru mași
nile de format blocuri de po
listiren, precum și o seamă de 
deficiente de organizare a pro
ducției, folosirea timpului de 
lucru și altele.

în ultima vreme, am luat mă
suri energice pentru depășirea 
definitivă a acestor neajunsuri. 
Printre acestea, menționăm revi
zia instalației pentru fabricarea 
polistirenului, prilej cu care au 
fost montate și benzile de la 
mașinile de format blocuri de 
polistiren. S-a lucrat în 3 schim
buri, fără întrerupere, în ritm 
susținut. Ca atare, lucrările de 
revizie au durat doar 8 zile în 
loc de 14 zile cît prevedeau gra
ficele. Considerăm că in cele 
6 zile câștigate din perioada de 
revizie, putem recupera întreaga 
cantitate de polistiren cu care 
am rămas în restantă fată de 
șantiere. Precizăm că restanțele 
sînt însă mari și. fără materie 
primă primită rapid și in canti
tate. suficientă, nu ne putem în
deplini angajamentul. Acesta 
este motivul pentru care adre
săm, la rindu.l nostru, un apel 
călduros către petrochimiștii din 
Pitești, către comuniștii din acest 
combinat, solicitindu-le ca — 
prin livrarea intregii cantități de 
etilbenzen contractate — să ne 
ajute in îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate.
Ioan DRAGH1C1 
secretarul comitetului de partid, 
președintele Consiliului 
oamenilor muncii 
de la Combinatul petrochimic 
Borzești
Alexandru URSU 
șeful serviciului producție 
al combinatului

CRAIOVA :

Se diversifică producția de îngrășăminte chimice
La intrarea în Combinatul chi

mic din Craiova rețin atenția vi
trinele în care sînt expuse o parte 
din produsele noi introduse in fa
bricația curentă. Spicuim din boga
tul catalog ce înmănunchează pro
dusele asimilate în ultimii ani : în
grășăminte complexe lichide solu
bile în apă, de tipul C-313, C-141, 
C-011, C-411, a căror eficiență a 
fost deja probată pe ogoarele țării. 
Bunăoară, sporul de producție ob
ținut cu aceste îngrășăminte în 
fertilizarea tomatelor în soluție 
este de 13—35 la sută, față de fer
tilizarea numai cu îngrășăminte 
obișnuite (NPK). îngrășămintele 
complexe cu aplicare foiiară, de 
tipul F-411, F-141, F-231, F-0,11.
prezintă o mare eficacitate în com
pletarea și echilibrarea nutriției 
plantelor. Sporurile de recoltă ob
ținute cu îngrășăminte foliare pe 
același fond au fost mai mari cu 
10—35 la sută.

— Concomitent cu sporirea can
tității și calității îngrășămintelor 
chimice, personalul muncitor din 
cadrul celor 11 combinate ce apar
țin Centralei industriale de îngră
șăminte chimice acordă o atenție

— 9

deosebită diversificării producției 
și asigurării unor procente mereu 
îmbunătățite ale elementelor nutri
tive de bază — azot-fosfor și po
tasiu, spunea ing. Silviu Bogdă- 
nescu, șeful serviciului tehnic al 
Centralei industriale de îngrășă
minte chimice din Craiova. La ora 
actuală, nomenclatorul de fabrica
ție al acestor combinate cuprinde 
peste 20 tipuri de îngrășăminte, 
printre care superfosfatul concen
trat granulat, azotatul de amoniu, 
nitrocalcarul, ureea fertilizantă și 
furajeră, amoniacul soluție, diferi
te sortimente de îngrășăminte com
plexe etc. în acest an, ponderea 
produselor noi și modernizate re
prezintă 17,3 la sută din totalul 
producției centralei. Bunăoară, în 
primele 9 luni din acest an. va
loarea produselor noi și îmbunătă
țite depășește un miliard de lei. 
Bune rezultate în acest domeniu 
au obținut colectivele combinate
lor chimice Victoria, Făgăraș și 
Craiova. La acesta din urmă, de 
pildă, ponderea produselor noi și 
îmbunătățite, în 
este de aproape 
talul producției 
(Publicitate).

actualul cincinal, 
40 la sută din to- 

marfă realizate.

CONTRASTE
semeni 

culegi furtună — sună 
un aforism bine cunos
cut, cu care aproape 
toată lumea e de a- 
cord. Aproape toată, 
deoarece cei de la 
I.A.S. Rîșnov au ținut 
eu tot dinadinsul să 
infirme vorba veche. 
Și au trecut la fapte, 
în primul rînd, au cău
tat un nume cit mai 
științific posibil expe
rienței lor. Și l-au gă
sit. Folosirea energiei 
eoliene lâ împrăștia
tul îngrășămintelor 
chimice, au numit-o 
ei după ce și-au arun-

fost întrecut
cat privirea pe o carte 
de fizică din clasele 
primare. După aceea, 
au ales trei tractoare 
mai arătoase, le-au e- 
chipat cu buncăre ma
sive și dispozitive de 
împrăștiat îngrășămin
te chimice — și să te ții 
treabă. Le-au porni’ 
prin arătură cu toată 
viteza, numai că yîn- 
tul. scuzați, energia 
eoliană, le-a jucat fes
ta. Tocmai atunci și-a 
găsit turbatul să sufle 
și a imprăștiat pre
țioasa încărcătură prin 
tufișuri și pomi, dar 
mai ales pe șoseaua 
națională din apropie-

Păcală
re. Săracii automobi- 
liști, mare spaimă au 
mai tras ! Au aprins 
farurile ca-n 
noapte, au început 
claxoneze, mergind 
pas prin pulberea 
poasă, bună... s-o 
cu cuțitul.

Nu știu ce concluzii 
au tras cei de la I.A.S., 
dar am aflat că pină 
șl Păcală, care întim- 
plător trecea pe acolo, 
a rămas nedumerit. 
„Ăștia m-au întrecut 
și pe mine, s-a scăr
pinat în cap vicleanul. 
Zău că-s buni de pla
tă". Cită dreptate are 1 
(C. Antonescu).

plină 
să 
la 
a- 
tai

Dialog închipuit despre o situație autentică
— Of 1 Of ! 

mă mai trudesc 
nii ăștia, zău 
știu de mai

Dacă 
oame- 
că nu 
apuc, 

zdravăn, ziua de mîi- 
ne 1 He ! He ! De cînd 
se cuvenea să intru în 
reparație capitală pla
nificată ! — zise un 
strung carusel către 
un altul — vecin.

— De, se vede că 
așa ne fuse soarta, să 
încăpem pe mina unor 
oameni nu prea gos
podari. Uite, unul din 
noi zace de mai bine 
de un an. „Scriptic", e 
în reparație capitală, 
dar de fapt nimeni nu 
s-a zbătut să-i aducă 
un grup de roți conice, 

că asta ne

paște pe toate celelalte 
șapte strunguri caru
sel cărora trebuia să 
ni se facă de mult re
parație capitală. Și 
auzii că avem tovarăși 
de suferință, șapte 
strunguri de copiat !

— Da’ ce-au cu noi, 
frate, de ne exploatea
ză așa, fără socoteală ?

— S-aude că așa-și 
fac mai ușor 
de . ’ /
zic însă că-i vorba de 
lipsuri de organizare.

— De-i așa, eu tot 
mă mingii cu un 
gînd : dacă ne mai a- 
mină, pină la urmă ne 
hodorogim de tot și o 
să-i coste repararea 
noastră de-o să-i

planul
producție. Alții

ustu-

s-au
în primul trimestru 

al acestui an, Coopera
tiva agricolă din To- 
praisar, județul Con
stanța, a comandat ba
zei de aprovizionare 
nr. 13 Ovidiu 20 tone 
var necesar igienizării 
construcțiilor zooteh
nice. Și au tot aștep
tat, timp de trei tri
mestre. După multe 
insistențe, tovarășul 
Dumitru Stancu de la 
numita unitate le-a dat 
un răspuns care i-a 
lăsat paf : nu se poate 
onora comanda. De

sa se
varulce ? Pentru că 

trebuia adus tocmai de 
la Brașov, problema 
putea fi rezolvată dacă 
în loc de 20 de tone, 
cooperativa agricolă ar 
fi solicitat 60, adică 
încărcătura unui vagon 
întreg. Un asemenea 
răspuns au primit și 
delegații a încă 20—30 
de unități. Oare nu 
era mai bine ca în lo
cul a trei răspunsuri 
de acest fel, baza de 
aprovizionare să fi 
comandat un vagon

re. Că în loc de repa
rație „capitală” intrăm 
intr-una „accidentală”. 
Și să vezi ce danda
na o ieși cînd nu 
și-or mai "...
planul din cauza asta ! 

Chiar 
de mai 
chipuit, 
asigură 
control 
situația 
fost vorba este strict 
autentică și s-a pro
dus la întreprinderea 
de osii și boghiuri din 
Balș. Dacă conducerii 
unității nu îi vine să 
creadă, o sfătuim să 
coboare printre 
și să-și ascută 
(C. Cârlan).

gîndească
de 60 de tone 
pentru 3 cooperative 
și mai multe vagoane 
pentru toți solicitanții, 
urmînd Ca ~ aceștia 
să-și ia de pe rampa 
gării atit cît au co
mandat 7 Da, dar a- 
ceasta cere să gîndești, 
ceea ce nu le-a dat în 
gînd tovarășilor de la 
bază. Și apoi, de ce să 
se complice ei că, vor
ba aceea, luna trece, 
retribuția vine. Numai 
varul se lasă așteptat. 
(George Mihăescu).

face nici

dacă dialogul 
sus a fost în- 
după cum ne 
organele de 

de specialitate, 
despre care a

utilaje 
auzul.

de var
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GHEORGHE ANGHEL : V. Eftimiu (bronz)

0 mare pasiune înnobilată de conștiința valorii
Există la noi o destul de 

veche tradiție a colecțiilor 
de artă. Se cere consemnat 
îndeosebi faptul că, după 
1900, pasiunea de colecțio
nar al unor opere de pictu
ră, sculptură, gravură, o- 
biecte de artă decorativă 
capătă o mult mai mare ex
tindere decît în trecut. Co
lecționarul ne apare ca un 
pasionat de ceea ce con
stituie valoare artistică re
cunoscută, , ori avind șanse 
de a fi recunoscută, ca ata
re, pe planul culturii. El 
operează, undeva, la gra
nița dintre prezent și vi
itor, căutind să anticipeze 
ceea ce se va întimpla mii- 
ne cu un talent aflat abia 
în curs de formare, afirma
re sau împlinire. E un în
drăgostit desigur de frumu
sețe ; însă din această dra
goste se naște o activitate 
ce-1 angajează într-un per
manent dialog cu viitorul 
culturii.

De fapt, Intr-un plan ge
neral, orice creație artisti
că reținută dintr-o expozi
ție legitimează pe autorul 
acestei opțiuni atit în cali
tate de îndrăgostit de fru
musețe, cit și în calitate de 
om care încearcă să antici
peze destinul unui artist, 
traiectoria unui talent. Fără 
îndoială, atunci cind este 
concepută temeinic, o atare 
activitate nu se desfășoară 
la Intîmplare. Colecționarul 
devine, in aceste condiții,

un profund cunoscător' al 
mișcărilor artistice ale 
timpului, al ideilor și re
prezentărilor pe care publi
cul și le-a format despre un 
anumit talent. Colecționarul 
devine, în același timp, un 
profund cunoscător al vieții 
artistice, căutind să desci
freze, în preocupările ac
tuale ale cuiva, o cale de 
dezvoltare și afirmare cu

jumătate a secolului al 
XIX-lea, al uneia dintre 
marile colecții de artă, în
deosebi decorativă. Să ni-1 
amintim pe contemporanul 
lui Victor Eftimiu, marele 
poet Octavian Goga, pose
sorul colecției de artă găz
duite astăzi la Ciucea.

Prezent în viața culturală 
a României timp de peste o 
jumătate de secol, Victor

decît cele de mult cunoscu
te. Mă refer la un superb 
„Tors", în care acea senza
ție de diafan și suav, pe 
care Tonitza căuta s-o ob
țină prin efecte de subtilă 
armonie cromatică, ni se 
dezvăluie, de astă-dată, cel 
mai relevant. In egală mă
sură însă îl ilustrează pe 
Tonitza și ..Portret de fată", 
„Flori", „Verișoara".

COLECȚIA VICTOR EFTIMIU
succes în viitor. O atenție 
aparte merită, in acest con
text, colecțiile de artă ale 
scriitorilor, aflați în relații 
de prietenie fie cu artiștii, 
fie cu personajele repre
zentate în unele creații ale 
acestora, afectate de „eve
nimentele" pe care le evo
că opera de artă.

Intre cele treisprezece co
lecții pe care le găzduiește 
noul muzeu deschis recent 
in capitala țării noastre, se 
află și cea a poetului și dra
maturgului Victor Eftimiu. 
Au fost șl sînt numeroși 
scriitori români care au 
realizat colecții de artă 
dintre cele mai intere
sante. Să nl-1 amintim
— înaintea lui Victor Eftimiu
— pe Mihail Kogălniceanu. 
posesor, in cea de-a doua

Eftimiu (1889—1972) a fost 
martorul tuturor evenimen
telor care au consacrat atî- 
tea nume de artiști mari, 
intrați demult în conștiința 
publică. Poate că : „a fost 
martor" e puțin spus. Vic
tor Eftimiu s-a aflat în 
strînse relații de prietenie 
cu numeroși pictori, sculp
tori sau artiști decoratori.

în colecția sa de artă, do
nată Academiei Republicii 
Socialiste România, in 1972, 
e prezent, în primul rînd. 
Nicolae Dărăscu, pictorul 
sobru, de mare sensibilita
te și rafinament coloristic. 
E prezent, în aceeași co
lecție, cu numeroase lu
crări, Nicolae Tonitza : 
unele dintre ele sînt opere 
care îl ilustrează și explică 
pe Tonitza mai bine parcă

S-ar putea studia nu nu
mai relațiile de prietenie cu 
unii artiști pe care leva avut 
unul dintre cei mai de sea
mă scriitori români ai pri
mei jumătăți a secolului 
XX, ci și gusturile sale. E 
prezentă, cu un mare număr 
de lucrări, pictorița care se 
anunța, în perioada dintre 
cele două războaie mondia
le. ca speranță incontesta
bilă a artei noastre — Mag
dalena Rădulescu. E a- 
tita vigoare, fantezie, ca
pacitate de a sesiza e- 
sențialul, de a, „pătrun
de în caractere". în a- 
ceste pînze ale Magdalenei 
Rădulescu, incit nu poți să 
nu rămîi impresionat. Mă 
refer la „Femeie cu voal" și 
la „Horă". E prezentă, bine
înțeles, neobosita sculpton-

ță Milița Petrașcu, în ab
sența operei căreia, indiscu
tabil, unii scriitori români 
din perioada la care ne re
ferim nu ar putea fi pe de
plin înțeleși. Milita Petraș
cu a imortalizat, in piatră și 
bronz, zeci de figuri de ar
tiști și scriitori, căutind să 
surprindă acea atitudine 
specifică, în măsură să ne 
explice de ce opera cuiva 
se prezintă așa și nu altfel, 
în egală măsură este pre
zent, cu o lucrare sobră 
și echilibrată, sculptorul 
Gheorghe Anghel : „Portre
tul lui Victor Eftimiu".

Colecțiile scriitorilor se 
caracterizează, în genere, 
printr-o arie de pre
ferințe extrem de vas
tă, trăsătură vizibilă și 
in colecția Victor Eftimiu. 
Pe lingă interesul constant 
pentru opera unor artiști 
cum sînt cel la care ne-am 
referit, intervine pasiunea 
pentru frumos materializa
tă în zeci și zeci de obiecte 
de artă decorativă, achizi
ționate în împrejurări dife
rite. In contextul celorlalte 
colecții pe care le găzduieș
te noul muzeu ce și-a des
chis de curînd porțile în 
capitala patriei noastre, co
lecția de artă Victor Efti
miu, desigur mai modestă 
decît altele, are o semni
ficație aparte.

Gheorqhe ACHIȚEI

MAGDALENA RADULESCU : Horă THEODOR PALLADY : Natură statică

NOTE

„Etic și estetic in acțiunea educativă"
Adresindu-se nu nu

mai „educatorilor de 
profesie", ci publicului 
larg, lucrarea lui Gh. 
Berescu (apărută in 
colecția de etică a Edi
turii științifice și enci
clopedice) arată că 
acțiunea educativă, de 
formare a personalită
ții umane aparține de 
fapt întregii ambiante, 
că procesul e complex 
și contradictoriu, dis
tanța dintre „ceea ce 
este" și „ceea ce tre
buie să fie" neputind 
fi străbătută întotdea
una ușor și in timp 
scurt. Rigoarea anali
zei științifice unită cu 
luciditatea privirii a- 
supra realului nu-l 
împiedică pe autor să 
evidențieze rolul uriaș 
pe care-1 are idealul 
educativ, aspirația și 
proiecția imaginară a 
unor modele umane 
viitoare propulsate pe 
nenumărate căi între 
care arta, esteticul 
cotidian, modul de via
ță nu pot fi neglijate 
sau ignorate.

Dezbărată de tonul 
moralizator și didacti
cist pe care-1 au une
ori asemenea lucrări, 
analiza făcută de 
Gheorghe Berescu nu 
se oprește la critica 
formulei „artă pentru 
artă", ci face demon
strația, importantă 
după noi, că arta 
educă nu numai prin 
idei, prin conținut și 
mesaj, ci și prin stă
rile de spirit pe care 
le produce, prin formă 
și expresie.

Expresia artistică 
este atitudine axiolo

gică, cum spune auto
rul, și prin aceasta ea 
se înscrie in sfera de 
valori propuse indivi
zilor spre receptare, 
fiecare act de asimi
lare a lor transfor- 
mîndu-se în reacții, 
comportamente, în în
tregul stil de viață, 
însăși ideea de stil de 
viată presupune o con
figurare a faptelor de 
viată, o ordonare a lor 
in lumina unui ideal, 
o expresivitate la ni
velul realului insuși. și 
prin aceasta valențele 
sale estetice devin e- 
vidente.

Considerăm Impor
tantă și ideea, înscri
să chiar în titlul căr
ții, în conformitate cu 
care influența eticului 
nu se reduce la pre
dici. permisiuni și in
terdicții și constrîn- 
geri, cum cred uneori 
chiar pedagogii, ci 
implică ACȚIUNEA, 
adică intervenția unor 
factori educativi din
tre cei mai diverși, la 
niveluri variate, înce- 
pind cu realul șl ter- 
minînd cu imaginarul, 
construit și cristalizat 
in acea comoară care 
se numește operă. De
monstrația — bazată 
pe analize sociologice 
concrete — evidenția
ză teza formulată cit 
atîta claritate de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
după care, e greșit să 
se creadă că oamenii 
de literatură și artă 
„sînt cei ce trebuie să 
modeleze gustul pu
blic, iar masele largi,

societatea trebuie să-și 
însușească in mod pa
siv și absolut gusturi
le, opiniile și creațiile 
lor". Recunoscind ro
lul excepțional al ar
tei autentice prin ac
țiunea educativă mase 
dintre cele mai largi 
sînt ridicate spre crea
ție, apar și se afirmă 
talente care în alte 
condiții s-ar fi pierdut. 
Se demonstrează ast
fel că receptarea artei 
poate avea loc la un 
nivel mai elevat, în- 
trucît contactul cu ca
podoperele slujește 
învățării limbajului 
specific al operei.

Cartea insist^ asupra 
confluențelor dintre 
creație și receptare ca 
și asupra influențelor 
reciproce, a interacțiu
nilor dintre ele, subli
niind că schimbul, in
teracțiunea in timp se 
întemeiază în primul 
rînd pe principiul SE
LECȚIEI. Este vorba 
de o selecție socială, de 
verificare în timp și în 
medii socio-culturale 
variate a valorilor și 
de concordanța lor cu 
normele etice ale epo
cii pe care o străbat.

Trimiterile spre rea
litate ale acestei docu
mentate și suculente 
analize se încununea
ză cu conceptele de 
stil de viață și cali
tate a vieții, care nu 
au constituit pentru 
autor obiectul unor 
cercetări aparte ci mai 
degrabă au conturat 
probabil proiecte vii
toare.

Ion PASCADI

„Argonauți pe marea
Trăim intr-o epocă 

dominată de multiple 
descoperiri. Nu neapă
rat doar științifice, 
deși avalanșa de in
formații tinde să im
pună primatul acesto
ra asupra altora, lega
te de mersul înainte 
în cultură și artă. De 
aici poate și panica 
unora care se Întreabă 
dacă știința n-a cople
șit — că sub un tăvă
lug tehnologic — ca
pacitatea de vibrație 
la frumos a omului 
contemporan. Acestor 
întrebări și neliniști 
încearcă să le răspun
dă cu argumente de 
larg interes Mircea 
Herivan în lucrarea 
sa Argonauți pe marea 
cenușie (ed. „Emines- 
cu“, 1978). Autorul se 
arată preocupat de 
ingineria genetică și 
antiteatru, de ciber
netică și psihanaliză, 
de mitologie și bio- 
morfism, de sonetele 
lui Queneau, dar și de 
proiectele lui Le Cor
busier, de ordinatoare, 
ca și de poezia lui Ni- 
chita Stănescu. Mărtu
risesc că n-am pătruns 
ușor în substanța a- 
cestor eseuri în care 
culturologul colabo
rează cu sociologul și 
filozoful cu esteticia
nul. Dar la fel de 
sincer mărturisesc că 
m-am aplecat peste 
paginile cărții cucerit 
de bogăția datelor, 
captivat alteori de ipo
tezele schițate și pe de
plin convins — la capă
tul lecturii — că rela

ția artă — știință — 
tehnologie, deși încă în 
echilibru instabil, ex
clude reducțiile sim
pliste tocmai pentru 
a-și dovedi fertilitatea, 
în fond, această rela
ție, de aspect permu- 
tațional, cum apăsat 
subliniază M. Herivan, 
trebuie să modeleze 
setea noastră de ex
periențe. Dar nu în
tr-un mod inaccesibil
publicului larg sau 
condamnînd la dis
pariție manifestările 
de sensibilitate, atit 
de necesare legături
lor dintre indivizi și 
viziunii despre viață 
a generațiilor urmă
toare.

Este cunoscut faptul
că tindem 
explicații 
front de

să găsim 
largului 

fenomene
care stau chezășie pro
gresului. Nu vom de
păși inerentele greu
tăți dacă lucrări, cum 
este și cea de față, 
n-ar aborda curajos, 
fără substituiri como
de, problematica difi
cilă pe care și-au pro
pus-o. Din acest punct 
de vedere am sugera 
întii — lui Mircea He
rivan, dar și altora
care se încumetă să ia
în dezbatere necesa
rele convergențe și 
confluențe din gindi- 
rea modernă — o mai 
atentă determinare a 
climatului social-isto- 
ric. Criza valorilor
spirituale în unele so
cietăți dominate de 
cultul banului se ex
primă deopotrivă ca o

cenușie"
formă de neîncredere 
în raționalism, dar șl 
ca secătuire, dezuma
nizare. Forța cu care 
Goethe, de pildă, pro
clamă umanismul ne 
interzice să-l acuzăm 
de diletantism (pag. 
254). Importantă pen
tru noi rămine poziția 
pe care s-a situat ma
rele scriitor iluminist, 
dorința cu care a afir
mat setea de cunoaș
tere ca bază pentru o 
nouă ordine intelec
tuală. Enciclopedismul 
goethean anticipează o 
formă de umanism pe 
măsura nevoilor omu
lui modern, care se 
sprijină pe științe, cît 
și pe arte. Desigur, 
este aproape inerent 
ca într-o carte de o 
asemenea complexita
te să mai apară și 
formulări discutabile. 
Rămine ca autorul să 
le revadă la o nouă 
ediție. Tot așa cum ră- 
mîne o plăcută datorie 
a sa să urmărească — 
în continuare — mu
tațiile unor interpre
tări în acord cu dina
mica interioară a isto
riei și cu noile desco
periri din domeniul 
științei. Argonauți pe 
marea cenușie se ală
tură contribuțiilor sem
nate la noi de Mircea 
Malița, Al. Tănase, So
lomon Marcus, Ed
mond Nicolau, C. Noi- 
ca — cărți bune, inci- 
tante, masiv solicitate 
de cititori.

H. ZALIS

Festivals național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
In comuna Petrești 

din Alba

Răsună de 

un secol 
cîntecul

înfrățit
Dintr-un sat pito

resc, Girbova de Jos, 
am luat drumul spre 
Sebeș pină in Pe
trești, județul Alba, 
unde ne-am oprit ia 
căminul cultural. In 
după-amiaza aceea 
liniștită din lăcașul 
de cultură răzbateau 
sunetele alămurilor 
dirijate de Simon 
Sonner : se repeta un 
marș’ compus chiar de 
el. Cu directorul că
minului, Egon Alten- 
burger, am discutat 
despre activitatea cul
turală din Petrești, 
despre manifestările 
artistice la care parti
cipă, laolaltă, românii 
ji germanii ce trăiesc 
in această așezare. 
Marea lor pasiune : 
fanfara.

— Se vor împlini 
in curînd 100 de ani 
de la înființarea ei. 
într-un act păstrat de 
acum 100 de ani (eu 
sînt profesor de isto 
rie) se vorbește des
pre înființarea, aici la 
Petrești, a unui grup 
de muzicanți de fan
fară cu 13 mem
bri șî cu instrumen
te cumpărate prin co
lectă și prin stringe- 
rea de must de stru
guri care apoi a' lost 
vîndut. Formația în
ființată atunci a dus 
prin timp tradiția cin- 
tecelor populare ger
mane, săsești și româ
nești. Astăzi, dispunem 
în cadrul căminului 
cultural de două fan
fare, de toate con
dițiile necesare unei 
bogate activități. For
mația reprezentativă 
are 85 de membri, 
români și germani, iar 
formația mică, de copii, 
are 80 de membri. Cin- 
tă în cele două forma
ții atît românii cit și 
germanii din Petrești,

înfrățiți în viață, in 
muncă și in cintec. 
Nu pot să nu spun, 
cu mîndria și satis
facția tuturor celor 
din Petrești, că patria 
noastră. România, 
este printre puținele 
țări care au rezolvat 
concret și cu cinste 
problema frăției tutu
ror cetățenilor patriei. 
Desigur, baza acestei 
rezolvări este, cum 
știm, politica econo
mică a partidului nos
tru, asigurarea înde
plinirii unei munci 
utile de către toți 
fiii țării. In același 
timp, viața noas
tră este liberă, bo
gată, frumoasă. Ne 
putem afirma obice
iurile, tradițiile inain- 
tate, In limba ma
ternă.

Directorul căminului 
cultural din Petrești, 
Egon Altenburger, ne 
spunea :

— La ediția prece
dentă a Festivalului 
național „Cîntarea 
României", am cucerit 
locul IV. Avem un 
colț în căminul cultu
ral unde ținem tro
feele de peste ani : 
numeroase diplome, 
trofeul pentru locul 
III pe țară la Concur
sul republican de artă 
amatoare din 1938, 
Cupa de argint a Fes
tivalului fanfarelor din 
România din 1970. far 
pentru fanfara copii
lor Trompeta de argint 
de la Festivalul tie la 
Mamaia din 1975 și 
din 1978 șjl Muzica 
li leagă pe oameni și 
idealurile lor de via
ță. Mi-amintesc cu 
plăcere de concertele 
noastre, cu ani în ur
mă, cu prilejul coope
rativizării agricultu
rii, prin satele din

jur. Cum s-ar zice 
fanfara noastră e și ea 
o filă de istorie...

Cine sint cei ce cin- 
tă sub bagheta dirijo
rului Simon Sonner ?

— Majoritatea sînt 
muncitori de la fa
brica de hirtie, fa
brica de ciorapi, fa
brica de piele „Că
prioara", sau din co
operația meșteșugă
rească. Unii iși au în 
fanfară întreaga fa
milie, cum e Kaunert 
Mihai cu cei doi fii ai 
săi, Dietmar și Mihai, 
ori Plaff Ion cu liul 
său Plaff Ion.

Copiii cîntă în fan
fara mică pe care o 
instruiește un pasio
nat al muzicii, Daniel 
Opincaru, care condu
ce șl cursul de doi ani 
de inițiere muzicală 
pentru instrumentele 
de suflat în cadrul 
Universității populare.

Ce cintece interpre
tează muzicanții din 
Petrești ?

In cadrul festivalu
lui. la concursuri, di
rijează pe rind Son - 
ner și Opincaru : cin- 
tece românești, cinte
ce patriotice, hațega- 
na, cintece germane : 
„Fata noastră din sat", 
„Polca fierarului", 
„Doi trandafiri roșii".

— Festivalul „Cînta
rea României" este încă 
un prilej de apropie
re și Întărire a frăției 
românilor cu germa
nii. De fapt, la noi la 
Petrești sînt nume
roase familii închega
te între români și ger
mani. Trăim, muncim 
și cîntăm împreună, 
In limbajul Idealurilor 
noastre comune, al 
dragostei de țară.

Gh. DARAG1U

TOAMNA 
CULTURALĂ 

BISTRIfE ANĂ
In Bistrița se desfășoară în aceste 

zile un bogat program de activități 
cultural-educative. Notăm mai intîi 
manifestările din cadrul • „Zilelor 
Coșbuc" : o expoziție omagială de 
carte „Sint suflet in sufletul neamu
lui meu", la Biblioteca județeană, un 
recital de poezie patriotică, sesiunea 
de comunicări și referate „George 
Coșbuc — poet patriot", concursul 
,,Cine știe cîștigă" din creația mare
lui poet (în comuna natală a bar
dului național) ; un spectacol oma
gial are loc la statuia poetului din 
orașul Bistrița dezvelită în acest an. 
Manifestările continuă in orașul Nă- 
săud, in așezămintele culturale, clu
burile, școlile și bibliotecile jude
țului.

Tot In aceste zile se desfășoară 
simpozionul „Omul și mediul", orga
nizat la stațiunea de cercetări „Arca- 
lia" în cadrul celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Expresie a strînsei legături 
între practică și creația științifică, 
această manifestare constituie o tri
bună de la care iși împărtășesc expe
riența cercetători în diferite domenii 
ale științelor naturii : geologie, bio
logie. silvicultură, zoologie, hidrolo
gie din Bistrița, Năsăud, Cluj-Napo- 
ca, Tirgu Mureș. întreaga tematică 
a comunicărilor este consacrată dez
voltării economlco-sociale a meleagu
rilor bistrițene și năsăudene In con
dițiile ocrotirii frumuseților lor na
turale.

In sflrșit, o bogată activitate desfă
șoară in cadrul stimulativ al Festi
valului „Cîntarea României" cenaclul 
de artă plastică al Casei orășenești de 
cultură din Bistrița. Cea mai recentă 
dovadă : expoziția Măriei Trifu, ale 
cărei tablouri redau imagini ale pă
trunderii noului în satele străvechi 
ale Bistriței și Năsăudului, evocă 
scene emoționante din anii războiului 
pentru neatirnarea țării. (Gheorghe 
Crișăn). .

Perșii, cea mai veche, din
tre tragediile lui Eschil, una 
din pietrele de temelie ale 
teatrului, este, semnificativ, 
ceea ce numim astăzi o pie
să politică. Eschil, care par
ticipase el insuși la bătălia 
de la Maraton și la cea de 
la Salamina, propunind 
incă din acea epocă 
modelul artistului cetă
țean, evoca, la opt ani 
după eveniment, în tragedia 
sa, dezastrul suferit de 
perși. Evocarea hiperbolică 
a spectacolului prăbușirii 
dușmanilor și a disperării 
stîrnite de cumplita înfrîn- 
gere era un mod indirect 
prin care marele poet cinta 
vitejia grecilor, își elogia 
patria și poporul și un mod 
direct de a afirma idealul 
libertății. „O, grecii nu sint 
sclavi!" i se răspunde Atto- 
sei, mama lui Xerxes, care 
întreabă despre locuitorii 
Eladei „ce rege li-i stăpin".

Mesagerul, Attosa, Xer
xes, spiritul lui Darius, care 
apar în piesa lui Eschil, au 
găsit în protagoniștii tea
trului din Salonic interpret! 
de o certă vocație tragică, 
cu suflu puternic și mare 
adîncime a trăirii, care au 
dat glas limpede și cutre
murător viselor rău preves
titoare (Antigona Valakou, 
în Attosa) sau sentimentu
lui unui eșec ireparabil 
(Petros Fissoun — Xerxes), 
care au conferit descrierii 
înfrîngerii persane, monolo
gului mesagerului, un ritm 
sufocant și o forță evoca
toare copleșitoare (Dimitris 
Karellis). Un moment ex
cepțional este cel al apari
ției lui Manos Katrakis in 
Darius, falnicul împărat 
(zeificat în mentalitatea po

porului său), ce vine din 
„adîncul cel nepătruns al 
umbrelor". Apariție in care 
Katrakis strălucește in
tr-adevăr, „ca lumina", și 
aceasta nu numai datorită 
efectelor scenografice ce 
însoțesc intrarea sa in sce
nă, ci forței interioare, ten
siunii spirituale pe care o 
comunică privirea sa „fos
forescentă", Întreaga sa fiin-

(ca și Attosa), din cauza 
lipsei veștilor și transfor
mat in „alai al întristării". 
Corul care are presentimen
tul înfrîngerii. Corul care 
deznădăjduiește în fața în
toarcerii roții norocului și a 
soartei alunecoase ; care 
vede transformată in pulbe
re fala imperiului. Prezența 
acestui amplu cor dă marca 
și stilul frumosului specta-

TURNEUL TEATRULUI DE STAT 

AL GRECIEI DE NORD 

„PERȘII z/ de ESCHIL
ță, vocea egală, caldă, pă
trunzătoare. Ca și rostirea 
ușor detașată și, totuși, cu 
bogate vibrații, a partiturii 
de elevată poezie. Dialog cu 
ai săi ; dialog cu zeii 
și oracolul al căror inter
pret se face. Chemare la 
măsura opusă orgoliului, la 
înfringerea poftelor care 
nu aduc decît „recoltele du
rerii". Apel la pace.

Principalul personaj al 
„Perșilor" este insă unul 
colectiv — corul format din 
bătrânii rămași in Susa, că
rora Xerxes le-a încredin
țat destinele țării și paza 
imenselor sale bogății. Co
rul evocă înaintașii iluștri 
care au făcut faima im
periului persan și faima 
oștenilor plecați în luptă. 
Corul care speră în victorie, 
corul cuprins de neliniște

col al teatrului din Salonic. 
Regizorul Spyros A Evan- 
gelatos și-a gîndit monta
rea ca pe o amplă con
strucție sincretică, succe
siune impresionantă de 
imagini scenice axată desi
gur in primul rind pe forța 
cuvîntului, poezia unică a 
textului (rostit, pe cit po
sibil, fără exagerările ve
chilor școli de tragedie). 
Așadar, textul se aude lim
pede și adine, tulburător, 
întrerupt de lungi, poate 
prea lungi interludii muzi
cale, scurte momente de 
dans, pantomimă.

Corul (soliști : Dimitris 
Vayas, Costas Matsakas) 
format din aproximativ 
douăzeci de bărbați cintă 
și vocile pline cu rezo
nanțe baritonale ale inter- 
preților din Salonic sună

minunat ; dansează, mi
mează și interpretează tra
gedia cu o disponibilitate, 
dăruire și credință impre
sionante.

Gindit pentru un alt spa
țiu și o altă perspectivă de- 
cit cea a unei scene italie
ne (premieră recentă, 
„Perșii" a întrunit sufra
giile publicului și ale criticii 
in festivalul de la Epidaur), 
montarea șl-a păstrat gran
doarea, monumentalitatea șl 
pe scena Operei. Ne vor ur
mări probabil multă vreme 
imaginea solemnă a bătrî- 
nilor somptuos îmbrăcați, 
așezați pe înaltele tronuri 
(scenografia : Yorgos Pat- 
sas) ori. scena (sugerind 
durerea și penitența) re
nunțării la bogatele veș
minte, la orice însemne ale 
averii șl puterii ; ori mo
mentul ritualului extatic ce 
precede apariția lui Darius.

Forța de sugestie poetică 
a metaforelor teatrului din 
Salonic a sugerat esențele 
operei antice grecești ; a- 
ceea de a prezenta o .trage
die politică și ca pe o dra
mă cosmică.

Cum joacă azi grecii tra
gedia antică ? Urmărind 
„Perșii", spectacolul teatru
lui oaspete, putem răspun
de : fructificindu-L deopo
trivă poezia unică și ideile 
atît de actuale ; îmbinind 
elementele de spectacol, 
ceremonial și ritual stră
vechi cu libertatea căutări
lor și experimentării. Și 
mai putem răspunde : cu 
un nedezmințit, de mii de 
ani, cult al frumosului, ar
monici și patosului.

Natalia STANCU

• BACAU. Cu prilejul împlini
rii a trei decenii de activitate, 
Teatrul dramatic „Bacovia" a 
înscris pe afiș cea de-a 300-a 
premieră, cu piesa lui A. P. Ce- 
hov „Trei surori", în regia lui 
Mircea Marin. In foaierul tea
trului, plasticianul Vasile Min- 
dră-Crăiță a deschis o expoziție 
de grafică, în care ii prezintă pe 
actorii băcăuani în diferite ipos
taze. (Gh. Baltă). • COVASNA. 
La biblioteca județeană din ora
șul Sf. Gheorghe a avut loc o 
întîlnire cu cititorii a scriitori
lor Domokos Gâza, Egyed Akos, 
Petre Stoica, Ferencz Istvan și 
Bogdan Laszlo. In noul sediu al 
Galeriilor de artă din orașul Sf. 
Gheorghe a avut loc vernisajul 
expoziției sculptoriței Milița 
Petrașcu. Operele expuse au fost 
donate Muzeului județean din 
Sf. Gheorghe de Victor Crăciun. 
(Tomori Gâza). • DÎMBOVIȚA. 
La* Salonul artelor din Tîrgo- 
viște a fost vernisată expoziția 
retrospectivă de pictură, sculp
tură și desen a artistului Vasile 
Blendea. Casa de cultură a sin
dicatelor din Tîrgoviște găzdu
iește expozițiile „Forme și mij
loace ale muncii cultural-educa
tive de masă în sprijinul reali
zării sarcinilor economice" șl

„Aspecte cotidiene în creația 
plastică de amatori". La Muzeul 
de arheologie din Tîrgoviște a 
fost deschisă expoziția „Cerami
ca dîmbovițeană — tradiție și 
actualitate". (Gh. Manea). 
• CLUJ. In cartierul Oprișani- 
Turda și la monumentul lui Mi
hai Viteazul din apropiere au 
avut loc o seamă de manifestări 
cultural-educative : un simpo

zion pe tema desăvirșiril unită
ții naționale a României, specta
cole de muzică și poezie patrio
tică, la care și-au dat concursul 
formații artistice, profesioniste 
și de amatori din județul Cluj și 
din județele Alba și Bistrița- 
Năsăud. Manifestarea a fost 
onorată și de două formații din 
străinătate : „Coralo San Ma
rino" și un cor din Riga. (Al. 
Mureșan). • SALAJ. în contex
tul manifestărilor din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", la Zalău a fost des
chisă expoziția „Cartea româ
nească In anii socialismului", la 
vernisajul căreia prof. Ioan Po
rumb, directorul Bibliotecii ju

dețene, a vorbit despre dezvol
tarea producției editoriale româ
nești. (Ion Mureșan). • HUNE
DOARA. La Casa de cul
tură din Petroșani a avut loc, 
în cadrul festivalului „Sar- 
mis ’78", vernisajul ediției a 
treia a Salonului de toamnă al 
umorului cu tema „Caricatura 
anului 2001", cu lucrări ale ca- 
ricaturiștilor din județ și din 
țară. (Sabin Cerbu). • BRĂILA. 
A ieșit de sub tipar o „Culegere 
de lucrări dramatice", editată 
de Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de amatori. La 
societatea muzicală „Lira" au 
luat ființă două clase folk, care 
au deschis seria spectacolelor 
cu programul prezentat de 
grupul „3+2". (Mircea Bunea). 
• VASLUI. La spitalul județean 
din localitate, Uniunea societăți
lor de științe medicale, prin fi
liala locală, a organizat o sesi
une de comunicări și o masă ro
tundă cu specialiști In neurolo
gie de la institutele de medicină 
și farmacie din București și Iași, 
precum și din spitalele județene 
Neamț, Bacău, Galați, Suceava, 
Botoșani, Vaslui și altele. (Cră
ciun Lăluci).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare și prietenie pe care ați 

binevoit să ni-1 adresați cu ocazia Zilei de 2 octombrie, sărbătoarea națio
nală a țării noastre. Vă mulțumim călduros pentru acest deosebit semn de 
atenție față de poporul nostru și față de mine.

La rîndul nostru, exprimăm Excelenței Voastre și poporului român sen
timentele noastre de profundă recunoștință.

Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al 

Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Guineea

CONVORBIRI ECONOMICE
ROMÂNO-ELVEȚIENE

Tovarășul Paul Niculescu, viceprlm- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, marți după-a- 
miază, pe Paul Rudolf Jolies, secre
tar de stat în Departamentul Fede
ral al Economiei Publice, directorul 
Diviziei de comerț din Elveția, care 
face o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare economice, co
merciale și financiare dintre România 
și Elveția.

A participat Pierre-Henrl Thăve- 
naz, ambasadorul Elveției la Bucu
rești.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia sărbătorii 
naționale a țării mele și folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi, Exce
lență, asigurările celei mai înalte considerații.

General de Divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Vizita delegației Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
în numele meu și al poporului din Trinidad Tobago, vă mulțumesc dum

neavoastră și poporului român pentru amabilul mesaj transmis cu prilejul 
Zilei independenței noastre,

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii 

Trinidad Tobago

La invitația C.C. al P.C.R., în pe
rioada 4—11 octombrie a.c. ne-a vi
zitat țara o delegație a Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, con
dusă de Ahmed Mohamed Farah, 
membru al Comitetului Central, șeful 
Biroului relații externe din cadrul 
C.C. al P.S.R.S.

Delegația somaleză a fost primită, 
la C.C. al P.C.R., de tovarășul Vasile 
Mușat, secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej, s-a procedat 
la un schimb de informații și de 
vederi In legătură cu preocupările

actuale ale celor două partide, cu 
posibilitățile de dezvoltare a legătu
rilor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația somaleză a avut intîlniri 
de lucru la conducerea Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Con
siliul Național al Femeilor, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și la CENTROCOOP. 
Oaspeții au vizitat o serie de o- 
biective de interes economic, social și 
cultural.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Azi, în meci amical

Joc lent, multe confuzii ROMÂNIA POLONIA

in fazele de atac
Ieri, într-o întîlnire de juniori, 
desfășurată în ritm bătrinesc

Astăzi, pe stadionul „Steaua" din 
București, echipa reprezentativă de 
fotbal a României va intîlni intr-un 
meci amical redutabila echipă a Po
loniei. Partida va începe la ora 15.

Echipa noastră va intra în teren 
in următoarea formație probabilă : 
Răducanu — Zamfir, Ștefănescu, Me-

hedințu, Vigu — Romilă, Bolonî, Ior- 
dănescu — Crișan, Biro, Marcu.

Echipa Poloniei va Începe jocul cu 
următorul „11“ : Kukla — Szyma
nowski, Zmuda, Janas, Rudy — 
Cmikiewicz, Kupcewicz, Ciotek — 
Lato, Malnowicz, Kusto.

ROMANIA R. D. GERMANĂ 1-0 ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală s-a jucat ieri partida amicală 
dintre echipele reprezentative de 
juniori ale României și R.D. Ger
mane.

întilnirea s-a Încheiat cu rezultatul 
de 1—0 (0—0) în favoarea juniorilor 
români. Echipa noastră, care a jucat

foarte lent, fără nerv, a dominat totuși 
meciul, și-a creat numeroase situații 
prielnice de a înscrie, dar n-a fruc
tificat decît una : in minutul 42, D. 
Zamfir a transformat o lovitură li
beră de la 18 metri, printr-o execuție 
tehnică foarte frumoasă.

România tineret—Cernomoreț Burgas 3-1
Ieri, de asemenea, pe stadionul Re

publicii, echipa reprezentativă de 
tineret a jucat o partidă de verificare 
în compania formației bulgare Cerno
moreț Burgas, situată pe primul loc 
In campionatul primei categorii.

Tinerii fotbaliști români au cîștigat 
cu scorul de 3—1 (0—0). Cuprinzind 
mai multi jucători talentați, echipa 
noastră a realizat faze frumoase la 
poarta adversă, mai ales în repriza 
secundă. Primul punct l-a înscris 
Chitara, in minutul 62, dintr-o lovi
tură liberă de la aproape 30 metri. A 
fost un șut extraordinar, iar mingea 
s-a dus fulgerător in colțul opus, sub 
încheietura barelor. ,N-a trecut nici 
un minut și Antohi a marcat cel

de-al doilea gol. în minutul 74 a fost 
rîndul lui Mușat să înscrie. Oaspeții 
au redus scorul, din penalti, trans
format de Mutavciev, în minutul 88.

Echipa reprezentativă de tineret, 
care n-a etalat nici pe departe poten
țialul ei adevărat (numeroase pase 
greșite sau la adversar și mal ales 
multă confuzie în fazele de atac — 
toate dublate de un joc foarte lent), 
a început meciul de verificare în ur
mătoarea formație : Lazăr — An- 
dreicuț, Stancu, Ion Marin, Gh. Ion 
— I. Mureșan, Vamanu, Florea — 
Chitara, A. Ionescu, Șt. Popa. în 
repriza secundă au mai jucat Gal, 
Mușat și Antohi.

• în sala „Olimpia" din Capitală 
au început marți finalele „Daciadei" 
la volei. Iată primele rezultate înre
gistrate : Suceava — Timiș (m) 
3—1 ; Bacău — Brașov (m) 3—0 ; 
Dolj — Bihor (f) 3—0 ; Bacău — 
Cluj (f) 3—1. întrecerile continuă as
tăzi și se vor încheia joi.

• Tragerea la sorți a meciurilor 
de fotbal din turul III al „Cupei 
U.E.F.A." va avea loc la Zurich, in 
ziua de 3 noiembrie. Meciurile tur 
se vor disputa la 22 noiembrie, iar 
partidele retur sînt programate pen
tru ziua de 6 decembrie.

Pentru celelalte două competiții 
a cupelor intercluburi („Cupa cam
pionilor europeni" și „Cupa cupe
lor") tragerea la sorți a meciurilor 
din cadrul sferturilor de finală este 
prevăzută pentru Începutul anului 
viitor.

• Secretariatul Comitetului Inter
național olimpic a dat publicității 
comunicatul oficial prin care mem
brii C.I.O. au ratificat decizia Co
misiei executive a forului olimpic 
de a confirma atribuirea organizării 
Qlimpiadei de vară din anul 1984 ora
șului Los Angeles. în comunicat se 
arată că 74 din cei 89 de membri ai 
C.I.O. s-au pronunțat pentru menți
nerea J.O. din 1984 la Los Angeles. 
Au fost 3 voturi contra și 8 abți
neri.

® Federația internațională de bas
chet (F.I.B.A.), întrunită la Manila 
cu prilejul campionatelor mondiale, 
a decis excluderea din toate compe
tițiile oficiale organizate de acest for 
sportiv a federațiilor din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia. Această 
sancțiune a fost dictată ca urmare a 
politicii de apartheid care se prac
tică în aceste două țări.

Turneul final al campionatului 
mondial masculin de baschet a pro
gramat marți seara la Manila cîteva 
partide interesante, care au atras în 
tribune un mare număr de specta
tori, Selecționata Iugoslaviei a în
vins cu 105—92 (49—47) echipa
U.R.S.S. Cel mai bun jucător al în
vingătorilor a fost Dalipagici care a 
înscris 37 de puncte. Din echipa so
vietică s-a remarcat Tkacenko, auto
rul a 24 de puncte. în alt meci, e- 
chipa Braziliei a reușit să învingă 
cu 92—90 (39—46) reprezentativa 
S.U.A. Italia a Întrecut cu 112—75 
(54—31) formația Filipinelor, iar Ca
nada a întrecut cu 91—79 (44—28)
echipa Australiei.

Cronica zilei
Marți dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Kon Gin The, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, ministrul relațiilor econo
mice externe, trimis special al pre
ședintelui R.P.D. Coreene, tovarășul 
Kim Ir Sen.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Paul Nicu
lescu, viceprim-ministru, ministrul 
finanțelor, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene, la București, 
membri ai ambasadei.

★
Delegația municipalității Helsinki, 

condusă de Teuvo Aura, primarul 
general al orașului, a vizitat marți 
cartierele de locuințe Drumul Tabe
rei, Pantelimon, Titan, Balta Albă, 
Muzeul colecțiilor de artă și alte 
obiective social-culturale bucureștene. 

Primarul general al orașului Hel
sinki, Teuvo Aura, împreună cu pri
marul general al Capitalei, Ion Din- 
că, au asistat seara la un spectacol 
prezentat de cvartetul finlandez de 
jaz clasic „Heikki Sarmanto", aflat 
în țara noastră.

Primarul general al Capitalei a ofe
rit un dineu în onoarea delegației 
orașului Helsinki.

★
Marți a acostat în portul Constanța 

motonava „Volkerfreundschaft", sub 
pavilionul R. D. Germane, avînd la 
bord peste 450 de pasageri, lucrători 
din aparatul de partid al P.S.U.G., 
veterani ai mișcării muncitorești din 
R. D. Germană, care fac o vizită de 
prietenie prin mai multe porturi din 
țări socialiste.

Oaspeții au fost lntimplnațl de ac
tiviști de partid și de stat. Au fost 
prezenți Siegfried Bock, ambasado
rul R. D. Germane la București, și 
alți membri ai ambasadei.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din Constanta și 
stațiuni turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre. Un grup de 
activiști, condus de tovarășii Horst 
Schumann, membra al C.C. al 
P.S.U.G., prim-secretar al Comitetu
lui regional Leipzig al P.S.U.G., și 
Hilmar Weiss, șef de secție la C.C. 
al P.S.U.G., a fost primit de tovară
șii Ion Dinu, secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., și 
Gheorghe Trandafir, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid, 
primarul municipiului Constanța. .

Seara, motonava a părăsit portul 
Constanța.

★
Ansamblul folcloric „Românașul", 

al Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei din București, s-a 
înapoiat în Capitală după ce a parti
cipat, la Belgrad, la Festivalul anual 
„Bucuriile Europei". Tinerii soli al 
artei folclorice românești au Întrunit 
unanime aprecieri în toate evoluțiile 
de pe scenele festivalului.

(Agerpres)
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Curții Vechi, cu un han al 
Beilicului — adăpost pen
tru osmanliii care cereau 
birurile sau însoțeau alaiu
rile domnești. Pe bulevar
dul Dimitrie Cantemir de 
astăzi — admirabilă con
strucție modernă, retrans- 
mițind prin armoniile ei 
optimismul robust al con
structorilor — au coborît 
probabil cămilele lui Si- 
nan Pașa după bătălia 
de la Călugăreni. capturate 
fiind de Mihai Viteazul la 

‘oarcerea lui de hărțuire 
iusmanului, pină la Du- 
e...

Calea Rahovei... Vechiul 
„pod al calicilor", numit 
așa de boierimea trîndavă, 
pentru că aici viețuia lu
mea sărmană a București
lor. Mai apoi și-a întins ea 
curțile, alungindu-i pe cei 
săraci spre marginea ve
chiului drum al Craiovei, 
dincolo de bariera marcată 
de dispărutul han al Ca- 
liței. Dinspre cimpie, spre 
poarta Rahovei privind pă
durea de macarale și zi
diri zvelte în ascensiune 
dau de pe acum ochiului 
măsura frumuseții și monu
mentalității viitorului.

La stingă Căii Rahovei, 
ascuns privirilor de clădiri, 
se ridică dealul Filaretului. 
Odinioară se întindeau ves
tite vii și grădini. Poartă 
veche a orașului. Spre dea
lul acesta au urcat pașop
tiștii impunind noua con
stituție. Nu peste mult timp 
s-a deschis la Filaret prima 
poartă a drumului de fier 
românesc. Un semn al tim
purilor moderne care înce
peau. La poalele dealului, 
pădurea de odinioară a fost 
transformată in parcul de 
astăzi la a cărui intrare 
fîntina zodiacului iși susură 
apele.

Orașul nou. modern, iși 
ridică și spre est zidirile 
noi. falnice... Port! noi la

Colentina. O intrare demnă 
de epoca noastră socialistă, 
pe locul dispărutelor maha
lale. vechea intrare a ră
mas cu kilometri in inte
riorul orașului si doar nu
mele de „bariera Oborului" 
o mai amintește. în ansam
blul său strălucitor este 
integrat și vechiul palat 
al Iul Grigore Ghica Vodă, 
aflat acum in restaurare. 
Cuprinzîndu-1 în arcul lor 
de beton și oțel i-au creat 
perspectivă și caldă vecină
tate frumoasele blocuri de 
locuințe care privesc spre

de piatră nu a rămas aici. 
E mult de atunci 7 E pu
țin ? Timpul îl măsoară 
precis faptele oamenilor. 
Iată Calea Griviței de as
tăzi, renăscută ca pasărea 
Phoenix.

Barierele de azi ale ora
șului sînt de fapt adevărate 
orașe cu sute de mii de lo
cuitori. Balta Albă si Tita
nul, Bercenl și Giurgiu 
formează arcul spre sud ; 
Colentina și Pantelimon 
închid arcul de est ; Ciu
lești și Grivița, cu magis
tralele lor, bulevardul 1 Mal

Porțile Capitalei
largul cîmpiei muntene. 
O altă modernă poartă de 
intrare în Bucureștiul aces
tor ani de freamăt creator 
s-a ridicat și în Pantelimon, 
acum — o arteră reprezen
tativă. impunător bulevard 
al noului, ce anunță generos 
dimensiunile altor prefaceri 
în peisajul orașului.

Vechiul drum al Tîrgo- 
viștei coboară astăzi pe 
două magistrale, la două 
porti ale Bucureștilor... Au
tostrada cu patru benzi de 
circulație pătrunde in Ca
pitală pe poarta larg des
chisă a cartierului Militari, 
aflat in dinamică con
strucție.

Drumul pe care este aș
ternut pavajul Căii Grivița 
ascunde rotile diligentelor 
care urcau si coborau din
spre vechea cetate de 
scaun. Drumul Tirgoviștei a- 
mintește de victoria războ
iului de independentă de la 
1877. El este însă și măr
turia marilor bătălii prole
tare din 1933, conduse t de 
Partidul Comunist Român. 
Calea Griviței ne aduce in 
memorie și imaginea răz
boiului ultim, cind piatră

șl bulevardul Titulescu, 
Calea Dorobanților și Calea 
Floreasca, desprinse viguros 
din perspectiva șoselei Ște
fan cel Mare, marchează ar
cul spre nord; Militarii și 
Drumul Taberei, unindu-se 
aproape cu cartierele de pe 
șoseaua Alexandriei și Ca
lea Rahovei, închid arcul de 
vest. Pe toate aceste arcuri 
de monumentale construcții 
s-au ridicat puternicele plat
forme industriale ale orașu
lui, rodul politicii partidului 
de industrializare a țării. Pe 
această circumferință 
plasează aproape 1/6 din 
producția industrială a ță
rii. realizată de muncitori, 
tehnicieni și ingineri care 
lucrează în cele mai impor
tante ramuri — unele de 
virf — ale economiei na
ționale.

Ceea ce este mai Intere
sant si se cere relevat cu 
mindrie constă în faptul că 
uzina nouă apărută în acest 
peisaj, imaginea ei. nu mai 
corespunde cu imaginea 
clasică a uzinei : conturu
rile ei nu se mai deosebesc 
de contururile marilor an
sambluri arhitectonice. Gri-

se

ja de frumos șl salubru, 
ridicată la rang de lege, 
funcționează ireproșabil. 
Marile hale în care se adă
postesc mașinile complica
te. capabile să nască alte 
mașini de faimă mondială, 
sint ridicate într-o astiel 
de manieră Incit profilul 
lor corespunde perfect pro
filului uzinei de tio socia
list.

Vorbeam la început des
pre farmecul Bucureștiului. 
farmec care se pare că i-a . 
fost conferit incă de la naș
tere. Ca o individualitate 
certă. Bucureștiul deține o 
serie de caracteristici rele
vate adesea sinceritatea 
tonică exprimată prin cu
loarea lui predominant 
albă ; sănătatea lui robustă 
demonstrată de vastele și 
numeroasele grădini, lacuri 
și spatii verzi ; frumusețea 
lui înregistrată de toată lu
mea prin varietatea de mo
numente arhitectonice re
prezentative pentru o lun
gă perioadă istorică la care 
se adaugă, masiv, monu
mentele arhitectonicii socia
liste ; puterea lui de uriaș 
industrial și intelectual al 
țării.

Porțile orașului — arcuri 
ale civilizației socialiste — 
ne descoperă o Capitală în 
plină devenire, cu un vast 
program de construcții care 
se vor înălța, așa cum spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „intr-un spirit 
modern, imbinind armonios 
arhitectura românească cu 
necesitățile contemporane 
de confort. Ca urmare 
realizării programului 
construcții de locuințe, 
obiectivelor industriale
social-culturale. Capitala 
noastră trebuie să capete o 
înfățișare tot mai modernă, 
să devină cu adevărat o 
Capitală a societății socia
liste multilateral dezvolta
te. stind cu mindrie alături 
de cele mai frumoase ca
pitale din lume".

SOUDARIȚATE^FERMA

CU VICTIME1E

Afiș sud-afrlcan care cere elibe
rarea unui numdr de 12 patrloți 

judecați la Pretoria

a 
de

a 
si

Opinia publică progresistă din în
treaga lume marchează la 11 octom
brie Ziua de solidaritate cu deținu- 
ții politici din Africa de Sud. A- 
dăugindu-se numeroaselor manifes
tări organizate in cadrul ANULUI 
INTERNATIONAL DE LUPTA ÎM
POTRIVA APARTHEIDULUI, ac
țiunile întreprinse in lume cu acest 
prilej sînt menite să facă larg cu
noscută situația tragică a populației 
din sudul continentului african, 
care este nevoită să trăiască în con
dițiile celei mai crunte discriminări 
rasiale. Africa de Sud și-a cîștigat 
trista faimă de a fi o imensă în
chisoare. Mii de patrioți sud-afri- 
cani zac în temnițe, sint torturați 
și supuși unui regim de extermi
nare fizică. Pentru a stăvili lupta 
in continuă creștere a 
sud-africane împotriva 
rasiste, în R.S.A. sînt 
judecați zilnic 1000 
printre care adeseori se numără și 
copii. Potrivit unui raport al Co
misiei internaționale a juriștilor 
dat publicității la Geneva, în în
chisorile sud-africane se găsesc a- 
proape 200 de copii între 7 și 16 ani.

populației 
rînduielilor 

anchetați și 
de africani.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu lupta popoarelor 
de pretutindeni pentru libertate și 
independență. România socialistă a 
condamnat și condamnă cu hotă- 
rire politica colonialistă de apart
heid și discriminare rasială a re
gimului de la Pretoria. Această 
poziție și-a găsit expresie în docu
mentele partidului și statului nos
tru, în activitatea desfășurată de 
România la O.N.U. șl în alte orga
nizații internaționale, a fost cu tă
rie reafirmată cu ocazia intilniri- 
lor pe care secretarul general al 
partidului, președintele Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut cu conducă
torii mișcărilor de eliberare de pe 
continentul african, inclusiv din 
Africa australă.

Cu prilejul Zilei de solidaritate 
cu deținuți! politici din Africa de 
Sud, poporul român cere cu toată 
hotărirea să se pună capăt repre
siunilor rasiste din această țară, 
exprimindu-și totodată convinge
rea că nimic nu va putea împiedica 
victoria luptei desfășurate de 
populația sud-africană pentru o 
viață liberă și demnă, pentru a 
dispune de propriile sale destine.

VIZITA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE DIN FINLANDA

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a primit marți 
delegația parlamentară din Finlanda, 
condusă de Ahti Pekkala, președin
tele Parlamentului, care efectuează o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere au participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

A luat parte ambasadorul Finlan
dei la București, Matti Hăkkănen.

★
în aceeași zi, delegația parlamen

tară finlandeză, însoțită de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii

Adunări Naționale, a făcut o vizită 
la întreprinderea de mașini glere. 
Oaspeții au vizitat, de asemenea, noi 
cartiere, precum și obiective social- 
culturale din Capitală.

în cursul după-amiezii, parlamen
tarii finlandezi au fost oaspeții ora
șului Constanța, unde au vizitat Șan
tierul naval șl au avut o întrevedere 
cu Gheorghe Trandafir, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

în onoarea lor, președintele Consi
liului popular al municipiului Con
stanța a oferit un dineu.

(Agerpres)

„DIAGVAR" - 0 REALIZARE A SPECIALIȘTILOR 
DIN DOMENIUL APICULTURII

După cum s-a mai anunțat, specia
liștii de la Institutul de cercetări pen
tru apicultură au realizat preparatul 
medicamentos „Diagvar" (Sineacar), 
folosit în diagnosticul și tratamentul 
varroozei, una din cele mal grave 
boli ale albinelor. Parazitul s-a răs- 
pindit din Extremul Orient după cel 
de-al doilea război mondial, contami- 
nînd în ultimii ani aproape 40 de 
țări.

Preparatul, brevetat ca o Invenție 
de o deosebită importanță, a fost 
prezentat și s-a bucurat de o largă 
apreciere la schimburile internațio
nale de experiență din R.P. Bulgaria 
și U.R.S.S. și la seminarul de 
varrooză, organizat în acest an în 
tara noastră de Institutul Internațio
nal de tehnologie și economie api
colă al Apimondiei, în colaborare cu 
Asociația crescătorilor de albine șf 
Oficiul internațional de epizootii, la

care au participat specialiști din 19 
țări. De asemenea, preparatul a fost 
experimentat în 8 țări, iar în prezent 
este solicitat în diagnosticul și trata
mentul acestei periculoase boli în 
Iugoslavia, R.F. Germania, Turcia și 
U.R.S.S.

în țara noastră, parazitul care pro
voacă boala a fost depistat la sfîrși- 
tul anului 1974. Producerea însă a 
cantităților necesare de „Diagvar", 
organizarea anuală în toate județele 
țării de acțiuni obligatorii de diag
nostic urmate de tratament, precum 
și restricțiile sanitar-veterinare pri
vind în special deplasarea stupinelor 
în pastoral au condus Ia asigurarea 
păstrării sănătății și productivității 
normale a familiilor de albine. Au 
fost astfel evitate pierderile de fami
lii de albine și producție apicolă, 
realizîndu-se, în ultimii doi ani, de
pășirea planului de miere. (Agerpres).

tv
PROGRAMUL 1

9,M Teleșcoalâ
10,00 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Alba
11,OS Șoimii patriei
11.15 Bucureștiul necunoscut
11.40 Telex
14.50 Fotbal : România — Polonia 

Transmisiune directă de la Sta
dionul „Steaua".
fn pauză : • Telex a Tragerea 
Pronoexpres

10.50 Din țările socialiste
17,00 „Răsună-n țară al muncii cint*. 

Program lnerpretat de corul an
samblului artistic al U.T.C.

17.15 Mult e dulce...
17.40 Țelecronica pentru pionieri
18,00 Festivalul „Clntarea României"
18.50 Forum cetățenesc

19.30 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile 1
20.20 Ediție specială. Urgentarea punerii 

in funcțiune a capacităților de pro
ducție planificate pe 1978

20,35 Telednemateca. Ciclul „Mari ac
tori" Peter OToole. „Urmărire la 
Londra" — producție a studiouri
lor engleze. Premieră pe țară. 
Ecranizare a unui roman de Geof
frey Household. în distribuție : 
Peter O’Toole, John Standing, Ha
rold Pinter, Cyd Hayman, Michael 
Eyrne. Regia Clive Donner

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL >

19,50 Desene animate
20,15 Studio T '78
20,40 Muzică ușoară interpretată de for

mația „Academica"
20,35 Telex
21,00 Orizont tehnlco-ștUnțlflc
21.30 Treptele afirmării

vremea
> „.............................. ......... ..................... .

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 octombrie, în țară : Vremea 
va fi frumoasă, mal ales In sudul țării, 
unde cerul va fi mal mult senin. în 
nordul țării, cerul va fi schimbător șl

Izolat va ploua slab. Vtntu! va sufla 
slab plnâ la moderat: noaptea și di
mineața, local, se va produce ceată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 2 șl 12 grade, Izolat mal coborlte, 
iar cele maxime Intre 14 șl 24 de grade. 
Izolat mai ridicate in sud-vestul tării. 
Izolat brumă. In București i Vremea va 
fl frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Dimineața ceată slabă. Temperaturile 
ușor variabile.

Demonstrație de protest in R.S A.. împotriva regimului de exterminare 
din închisori

Copil de virstâ școlară, in spatele gratiilor

• RECORDUL MON
DIAL DE LONGEVITATE 
este deținut de sovieticul Med- 
jid Agaev, din Azerbaidjan, 
care anul acesta a Împlinit 143 
de ani. Acest decan absolut de 
virstă este președintele sfatului 
bătrinilor din satul său, unde 
mai trăiesc incă 70 de longe
vivi, trecuți de o sută de ani. 
Un reportaj consacrat de televi
ziunea sovietică lui Agaev ii 
arată pe acesta cosind, călărind, 
făcind ascensiuni pentru a-și 
vizita un nepot, în virstă de... 
82 de ani. în Uniunea Sovietică 
trăiesc peste 3 000 de centenari, 
cei mai mulți fiind din Azerbai
djan și Iakuția,

© CALCULATORUL 
IN SLUJBA AGRICUL
TURII. Un sistem electronic 
de „sfaturi agrotehnice" a fost 
pus Ia punct de centrul general 
de studiere a varietăților de 
culturi de la Slupia Wielka 
(Polonia). Analiza datelor, e- 
fectuată de ordinatorul „Odra 
1 325", permite agricultorilor să 
obțină deindată formula agro
tehnică optimă, atit in ce pri
vește alegerea varietăților de 
cereale, cartofi sau porumb, co- 
respunzind cel mai bine pro
prietăților solului, cît și pentru 
aplicarea metodelor de cultură 
adecvate. Sistemul electronic 
funcționează de mai bine de 18 
luni și are de făcut față unui 
tot mai mare număr de solici
tări.

• VULTURUL N-A A- 
CORDAT PRIORITATE... 
Deasupra localității Derborence, 
din zona Alpilor elvețieni, s-a 
produs zilele trecute un „acci
dent de circulație" mai puțin 
obișnuit. Un vultur regal, cu o 
anvergură a aripilor de peste 
doi metri, s-a ciocnit cu un eli
copter. „Am făcut imposibilul 
— declară pilotul — pentru a-1 
evita, dar în zadar. Pasărea a 
fost prinsă între aripile elicop
terului și proiectată in aer. A- 
paratul a fost in asemenea mă
sură dezechilibrat și avariat, 
incit am fost constrins să ateri
zez".

• SAVOAREA RIS
CULUI ? Carnea sau mărun

taiele de vită consumate în 
mod excesiv, mai ales fripte 
pe jar, ar favoriza dezvoltarea 
cancerului — pretind unii spe
cialiști. Cu toate acestea, după 
cum scrie agenția France 
Presse, marea majoritate a ce
lor 8 000 de participanți la Con
gresul internațional al canceru
lui, care se desfășoară în aces
te zile la Buenos Aires, au fost 
prezenți Ia un festin pantagrue
lic cu „asado", specialitate cu
linară deosebit de populară în 
Argentina, care nu este altceva 
decît carne friptă la grătar, pe 
cărbuni. Pericol de cancer 7 
Cert este că mesenii au consu
mat, în total, cinci tone și ju

mătate de carne, viscere, rinichi 
și alte măruntaie de vițel — 
încheie agenția de presă citată, 
fără alte comentarii.

• A DOUA TINEREȚE 
A AEROSTATELOR. La 
aproape două sute de ani de la 
lansarea primului balon de că
tre frații Mongolfier (1783), 
aerostatele cunosc o nouă glo
rie in S.U.A. Centrul acestui 
„sport" spectaculos este orașul 
Albuquerque, unde în prezent 
se desfășoară cel de-al șaptelea 
campionat internațional • al a- 
erostatelor. La el participă pes
te 200 de aerostate, fată de 16

cît au fost înscrise Ia primul 
campionat organizat în același 
oraș în urmă cu opt ani. în ul
timii cinci ani. numărul „mon- 
golfierilor" a crescut, de altfel, 
în lume de la 250 la 2000. Mulți 
dintre ei vor fi prezenți și la 
campionatul de la Albuquerque, 
care va fi, ca în fiecare an, o 
gigantică chermeză. Printre su
tele de mii de spectatori se vor 
afla și cei trei eroi ai traver
sării Atlanticului în balon — 
Max Anderson, Ben Abruzzo șl 
Larry Newman, care trăiesc de 
niai multi ani în acest oraș.

• VIOLENȚA IN 
CREȘTERE. In u:timli 13 
ani, in capitala Franței actele 
de violentă au înregistrat o 
creștere alarmantă — de 200 la 
sută. Astfel, numărul atacuri

lor bandelor înarmate împotri
va băncilor și magazinelor se 
apropie de 300 pe an, numă
rul spargerilor a ajuns la 30 000 
pe an, în timp ce numărul fur
turilor mai mărunte reprezintă 
un multiplu al acestei cifre. în 
fata acestei situații nedorite; 
s-a hotărit înființarea unui co
mitet departamental de preve
nire a violentei care are ca sar
cină să studieze cauzele delinc
ventei și șă prezinte sugestii 
practice de eradicare a acesteia.

© „DON QUIJOTE 
PENTRU TOȚI". Din 1805> 
data apariției nemuritoarei o- 
pere a lui Cervantes, tradusă 
in majoritatea limbilor vorbite 
pe pămînt, în Întreaga lume au 
văzut lumina tiparului mii și 
mii de ediții. Un grup da his

paniști de talie Internațională 
au hotărit recent — cu ocazia 
primului „Congres Cervantes" 
— să elaboreze o ediție comu
nă critică a întregii opere a 
scriitorului spaniol, care să în
lesnească cititorului de rind ac
cesul la opera lui Cervantes, 
prin clarificarea pasajelor mai 
dificile și printr-o abundentă 
de note care să-l orienteze in 
lectura textului.

© E CURAT AERUL ?
Pentru controlarea purității 
aerului, la Ilmenau (R.D.G.), a 
fost creat un laborator mobil, 
servit de două persoane. Insta
lațiile laboratorului detectează 
cu rapiditate elementele poluan
te aflate în atmosferă și stabi
lește operativ, cu ajutorul unor 
metode chimice și electronice 
moderne, gradul de nocivitate.
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Adoptarea uneiirezoluții inițiate de România
în Comitetul pentru probleme social-umanitare

Importanța participării directe 
a tineretului la modelarea

viitorului omenirii
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). De la trimisul special : După 

cum s-a anunțat, delegația română la lucrările Adunării Generale a 
O.N.U. a prezentat, in Comitetul pentru probleme 
un proiect de rezoluție intitulat

în cadrul dezbaterilor din acest co
mitet s-au alăturat proiectului de 
rezoluție introdus de România, în 
calitate de coautori, 46 de state.

în rezoluția adoptată prin consens, 
Adunarea Generală hotărăște procla
marea Anului internațional al tine
retului și înscrierea acestui punct pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni, care 
urmează să desemneze perioada cea 
mai potrivită pentru sărbătorirea e- 
venimentului, să stabilească căile și 
mijloacele de marcare a acestuia.

Rezoluția subliniază importanța 
participării directe a tineretului Ia 
modelarea viitorului omenirii, arătin- 
du-se că se impune în mod urgent 
necesitatea folosirii energiilor, entu-

social-umanitare, 
„Anul internațional al tineretului".
ziasmului și capacităților creatoare 
ale tinerilor în vederea intăririi in
dependenței țărilor, a progresului e- 
conomic, social și cultural al popoa
relor, in scopul instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, al 
menținerii păcii mondiale și al pro
movării cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

în ședința aceluiași comitet au mai 
fost adoptate? tot prin consens, o re
zoluție inițiată de Olanda, la care 
este coautoare și România, referitoa
re la întărirea legăturilor dintre 
O.N.U. și organizațiile de tineret, și 
o rezoluție propusă de Argentina, la 
care țara noastră este de asemenea 
coautoare, cu privire la educația fizi
că și tineretul.

Au început lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare

K. WALDHEIM : „Un important pas înainte pe calea spre 
traducerea în viață a deciziilor sesiunii speciale a Adunării

Generale"
La New York au început lucrările 

Comisiei O.N.U. de dezarmare, or
gan înscris în cadrul instituțional 
larg de dezbatere și. negociere sta
bilit prin documentul final al sesiu
nii speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării.

Crearea unui cadru mai democratic 
pentru soluționarea problemelor 
dezarmării, precum și întărirea răs
punderii O.N.U. în această direcție 
au constituit un obiectiv pentru a 
cărui realizare România socialistă a 
militat și militează cu perseverență.

Luînd cuvîntul în ședința inaugu
rală a lucrărilor comisiei, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
spus că aceasta „marchează un im
portant pas înainte pe calea spre tra
ducerea in viață a deciziilor sesiunii 
speciale a Adunării Generale con-

sacrate dezarmării”. „Unul din rezul
tatele pozitive ale sesiunii speciale 
a fost acela că a recunoscut urgența 
întreprinderii de noi eforturi în di
recția dezarmării. S-a oferit, astfel, 
tuturor membrilor organizației prile
jul să participe la definirea, preciza
rea sau elaborarea elementelor unui 
program global de dezarmare.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat convingerea că, îndeplinin- 
du-și mandatul, Comisia de dezar
mare va fi unul din principalele in
strumente ale comunității internațio
nale pentru accelerarea înaintării 
spre lichidarea spectrului unei con
tinue escaladări a cursei înarmărilor, 
contribuind astfel la pace în lume.

în calitate de președinte al Comi
siei de dezarmare a fost ales 
M. A. Vellodi (India).
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Hua Kuo-fen a primit delegația 
de activiști ai P.C.R. și delegația revistei 

Era socialistă"Ir
PEKIN 10 (Agerpres). — Tovarășul 

Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a primit, la 10 octombrie, dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Ștefan 
Mocuța, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al M.A.N., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., și delegația re
vistei „Era Socialistă", condusă 
Ștefan 
P.C.R., 
schimb 
neză.

Din
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ștefan Mocuța a transmis to
varășului Hua Kuo-fen, conducerii 
de partid și de stat chineze, un me
saj prietenesc de salut și urări de 
sănătate, de noi și tot mai mari 
succese in opera de înfăptuire a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al

Voicu, membru al C.C. 
care au efectuat vizite 
de experiență în R.P.

de 
al 
în 

Chi

partea tovarășului Nicolae

P.C.C., în dezvoltarea și înflorirea 
R.P. Chineze.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Hua Kuo-fen a adresat în numele 
său, al C.C. al P.C.C., al guvernului 
și poporului chinez, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii de 
partid și de stat, întregului popor 
român, un salut călduros și urări de 
noi victorii în opera de construire a 
socialismului în România.

în cursul întrevederii a fost evo
cată evoluția ascendentă a raporturi
lor româno-chineze, importanța hotă- 
ritoare a întîlnirilor și convorbirilor 
din acest an dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen, pentru 
dezvoltarea și aprofundarea pe mul
tiple planuri a prieteniei frățești și 
colaborării dintre cele două partide, 
țări și popoare.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă și tovără
șească, au participat Hu Iao Pang, 
șeful secției organizatorice a C.C. al 
P.C.C., alte persoane oficiale.

A fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul țării noastre la Pekin.

P. C. Portughez este gata să participe 
la soluționarea crizei guvernamentale '

LISABONA 10 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Portughez acționează 
pentru apărarea stabilității institu
țiilor de stat și a regimului demo
cratic, caută să-și aducă contribuția 
la rezolvarea actualei crize guver
namentale, în cadrul respectării cu 
strictețe a Constituției, a declarat 
ziarului „O Diario" Alvaro Cunhal, 
secretar general al P.C.P. „Partidul 
Comunist Portughez — a spus el — 
este gata să participe la un guvern 
format pe baza acordului între parti
de. De asemenea, comuniștii ar tre
bui să participe la alte formule gu
vernamentale, inclusiv la un cabinet 
de tranziție, format din reprezentanți

ai celor patru mari partide cu repre
zentare parlamentară, în scopul pre
gătirii alegerilor anticipate".

Programul viitorului cabinet — a 
spus secretarul general al P.C.P. — 
trebuie să prevadă dezvoltarea eco
nomiei naționale, o largă mobilizare 
a forțelor interne și a mijloacelor 
pentru lichidarea greutăților finan- 
ciar-economice, îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor muncii. 
P.C.P., a declarat Cunhal, este gata 
să ajungă la un acord și la acțiuni 
comune cu toate forțele democratice, 
îndeosebi cu socialiștii, întrucit con
sideră că unitatea acestor forțe repre
zintă condiția cea mai importantă 
pentru apărarea democrației în Por
tugalia.

însemnătatea extinderii
cooperării și intăririi 

securității europene 
relevată de reuniunea de 

San Marino
la

MARINO 10 (Agerpres). — 
Marino a avut loc o reuniune 
au participat reprezentanții a 

: neutre și nealiniate din 
care au examinat felul in

Vizita delegației P.C.R. în Finlanda

liceeni au demonstrat 
pentru îmbunătățirea 

invățămintului, pentru 
alocațiilor destinate

J0 000 de 
Ia Paris 
calității 
sporirea 
școlilor și universităților și in 
semn de solidaritate cu profe
sorii rămași fără slujbe. De
monstrația s-a înscris în cadrul 
unei ample mișcări care a cu
prins acțiuni sub diverse forme 

la scara întregii țări

ft

SAN 
La San 
la care 
nouă state 
Europa, < 
care sînt aplicate prevederile Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare. La reuniune au luat 
parte delegații din Austria, Cipru, 
Elveția, Finlanda, Iugoslavia, Liech
tenstein, Malta, San Marino și Sue
dia. După cum transmite agenția 
Taniug, participanții au relevat im
portanța continuării eforturilor in di
recția extinderii cooperării și întări
rii securității europene intre reuniu
nile de la Belgrad și Madrid. Tot
odată, ei și-au exprimat convingerea 
că toate concluziile la care s-a ajuns 
pină acum permit depistarea unor 
căi noi, mai bune in vederea realiză
rii cooperării și securității europene, 
depășindu-se politica de bloc. Intere
sul pentru a se găsi astfel de căi, se 
spune în concluzia reuniunii, se vă
dește și din dorința statelor partici
pante la Conferința general-europeană 
ca viitoarea întrunire de la Madrid 
să aibă loc la nivel ministerial.

Daniel Arap Moi—proclamat
președinte al Kenyei

NAIROBI 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Uniunea Națio
nală Africană din Kenya, Daniel 
Arap Moi, a fost proclamat marți 
președinte al țării, succedîndu-i lui 
Jomo Kenyatta, decedat recent. în- 
tr-o alocuțiune, Daniel Arap Moi, 
care a deținut anterior funcția 
de vicepreședinte și in ultima vre
me pe cea de președinte ad-interim 
al republicii, s-a angajat să ser
vească poporul cu loialitate și cu 
credință și să facă totul pentru asi
gurarea păcii și bunăstării în țară.

Noul președinte va depune jură- 
mîntul la 14 octombrie.

agențiile de presă
„Ziua Demnității Națio

nale" în Peru* In Republica 
Peru a fost sărbătorită „Ziua Demni
tății Naționale", prin care se mar
chează cea de-a zecea aniversare a 
naționalizării companiei „Standard 
Oii". într-un mesaj al președintelui 
Francisco Morales Bermudez 
relevate succesele realizate în 
meniul valorificării resurselor 
troliere prin eforturi proprii.

sint 
do- 
pe-

Sub egida U.N.C.T.1LD. 
(Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare), la Geneva au 
început lucrările unei reuniuni la 
care participă principalele state pro
ducătoare și consumatoare de cupru 
în vederea stabilirii prerogativelor 
viitorului organism interguvernamen- 
tal care să reglementeze problema 
aprovizionării și prețurilor pe 
mondială a „aurului roșu".

Congresul de constituire 
a partidului marocan — „A- 
dunarea Națională a Inde
pendenților", s_a incheiat la Ca* 
sablanca. Cei 3 500 delegați la congres 
l-au ale^ în unanimitate în funcția 
de președinte al partidului pe Ah
med Osman, primul ministru al Ma
rocului. După cum informează agen
ția M.A.P., 144 deputați ai parlamen
tului fac parte din noua formațiune 
politică. Astfel, „Adunarea Națională 
a Independenților" va deține majori
tatea in parlamentul țării, care are 
264 de locuri.

piața

Ministrul afacerilor 
terne al R. P. Mongole, Man; 
galîn Dughersuren, și-a încheiat vi
zita oficială de prietenie în R.P. 
Polonă. Comunicatul dat publicității 
cu acest prilej arată că părțile au 
abordat probleme legate de stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării re
lațiilor polono-mongole, examinînd, 
totodată, aspecte de interes reciproc 
ale situației internaționale.

ex

Standul întreprinderii româ
nești „Danubiana" din cadrul 
Tirgului international de la 
Luxemburg a fost vizitat de 
prințul moștenitor, Henri de 
Luxemburg, și de primul minis
tru al țării-gazdă, Gaston Thorn.

Lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale
(Urmare din pag. I)
drepte, ordinea economică existentă 
purtind amprenta tuturor caracteris
ticilor sale esențiale. De aceea, 
A MILITA PENTRU O NOUA OR
DINE ECONOMICA REPREZINTĂ 
IMPLICIT ȚELUL REVOLUȚIONAR 
AL LICHIDĂRII RELAȚIILOR NE
DREPTE IMPUSE DE FORȚELE IM
PERIALISTE si Înlocuirii lor 
CU ALTELE NOI, care să șteargă de
finitiv toate aceste trăsături.

Intr-adevăr, noua ordine presu
pune înainte de toate așezarea la te
melia relațiilor dintre state a unor 
principii democratice, constînd în 
respectarea independenței și suvera
nității naționale, deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, neameste
cul in treburile interne și avantajul 
reciproc, dreptul imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și alege în mod 
noer orînduirea pe care o dorește, 
căile dezvoltării economice^și sociale 
— ceea ce înseamnă abrogarea 
vechilor rînduieli, bazate pe ine
galitate și exploatare. Promovarea 
strictă a acestor principii implică, pe 
plan economic, stricta respectare a 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe avuțiile sale, de a decide în 
mod suveran asupra folosirii lor în 
conformitate cu cerințele propriei 
dezvoltări, cu interesele colaborării 
internaționale. Or, aceasta înseamnă 
repudierea oricăror forme de domi
nație și spoliere practicate de mono
polurile multinaționale, ceea ce con
feră luptei pentru edificarea noii or
dini economice un evident caracter 
antiimperialist. Astfel, promovarea 
noii ordini nu poate fi privită ca un 
deziderat abstract, general, situat „pe 
deasupra claselor", ci ca unul din 
obiectivele concrete, practice ale miș
cării revoluționare și, în primul rind, 
ale partidelor comuniste.

Parte integranta a luptei 
de clasă pe plan internațio* 

Așa cum se știe, este misiunea 

istorică a comuniștilor, a tuturor for
țelor înaintate ale omenirii de a a- 
sigura lichidarea exploatării și asu
pririi omului de către om. Desigur, 
această misiune nu poate fi conside
rată într-un sens îngust, limitat. Ea

include și lichidarea acestor fenomene 
la scară mondială. Este, din păcate, o 
realitate tragică faptul că lumea de 
azi e împărțită în țări bogate și să
race, că bogății devin și mai bogați, 
iar săracii — și mai săraci. Menține
rea și accentuarea decalajelor au loc 
datorită faptului că cercurile impe
rialiste, neocolonialiste, încearcă să-și 
păstreze vechile poziții privilegiate, 
sau să dobîndeascâ altele noi. De a- 
ceea, lupta pentru înlăturarea acestei 
situații, pentru edificarea noii ordini 
înseamnă, în fond, o formă a luptei 
de clasă pe plan internațional, iar 
promovarea ei consecventă — o ex
presie a internaționalismului In ac
țiune.

Este cunoscut, totodată, că accen
tuarea subdezvoltării, a decalajelor, 
constituind un factor de îngustare a 
pieței mondiale, afectează evoluția 
economică generală, creează, așa cum 
o dovedesc actualele fenomene de re
cesiune, șomaj și inflație din lumea 
capitalistă, grave dezechilibre, adîn- 
cesc criza economică mondială. Aces
te fenomene negative se repercutează 
în primul rind asupra maselor de oa
meni ai muncii din toate țările, in
clusiv din țările capitaliste dezvoltate. 
Cum ar putea rămîne comuniștii in
diferenți la astfel de fenomene ce 
afectează condiția muncitorilor, a ță
ranilor, a celorlalte categorii de oa
meni ai muncii? înscrierea obiective
lor lichidării subdezvoltării, a decala
jelor economice constituie, deci, un 
țel firesc al partidelor comuniste.

în interesul dezvoltării 
forțelor sociale revoluțio- 
nare. Nu se P°ate *ace abstracție 
nici de faptul că eliminarea decala
jelor presupune, mai înainte de toate, 
dezvoltarea economică și socială a ță
rilor rămase în urmă pe plan econo
mic. Aceasta înseamnă, implicit, dez
voltarea forțelor de producție în țările 
respective, apariția și creșterea rîn- 
durilor clasei muncitoare, ridicarea 
țărănimii din starea de înapoiere în 
care se află, formarea unei intelec
tualități proprii. Or, toate acestea 
duc la dezvoltarea unor forțe sociale 
progresiste in fiecare din aceste țări, 
cit și pe plan mondial, la crearea 
unor puternice premise sociale pentru

trecerea a noi și noi popoare pe calea 
socialismului, pentru accelerarea pro
cesului revoluționar în lume. Este 
adevărat că în unele țări slab dezvol
tate există regimuri politice conserva
toare sau chiar reacționare, dar men
ținerea lor la putere este de fapt fa
vorizată de înapoierea economică _ și 
socială a acestor state. De aceea, în
scrierea țărilor rămase în urmă pe 
orbita dezvoltării economico-sociale 
nu ar face decît să favorizeze afirma
rea unor forțe sociale progresiste, 
capabile să împingă înainte mersul 
societății.

Corespunzător țelurilor 
păcii. este cunoscut că
menținerea decalajelor constituie unul 
din principalii factori generatori de 
primejdii pentru pacea și securitatea 
lumii. O pace trainică nu se poate 
clădi pe discrepante economice fla
grante, în continuă accentuare. Ase
menea discrepanțe generează in mod 
inevitabil animozități, neîncredere și 
conflicte, cu riscuri imprevizibile 
pentru destinul omenirii. Iată de ce. 
forțele revoluționare, partidele comu
niste, cărora le revine, de asemenea, 
ca misiune istorică apărarea păcii, nu 
pot face abstracție de relația dintre 
consolidarea păcii și lichidarea sub
dezvoltării.

Toate acestea demonstrează că ELI
MINAREA SUBDEZVOLTĂRII ȘI 
FĂURIREA NOII ORDINI ECONO
MICE nu constituie obiective colate
rale, conjuncturale sau artificiale, ci 
sînt ȚELURI CU UN PROFUND CA
RACTER PROGRESIST, CU ADE
VĂRAT REVOLUȚIONARE. în fapt, 
a statornici pe plan mondial o nouă 
ordine economică și politică, bazată 
pe raporturi de deplină egalitate în 
drepturi, stimă și respect reciproc, 
înseamnă a deschide larg porțile unor 
ample transformări înnoitoare, în
seamnă a permite popoarelor să facă 
un uriaș pas înainte pe calea făuririi 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Este de aceea firesc ca forțele poli
tice democratice, partidele comuniste, 
inclusiv cele din țările capitaliste dez
voltate — care au sprijinit întotdea
una lupta popoarelor împotriva do
minației și asupririi străine, pentru 
eliberare națională și socială — să 
acorde în continuare un sprijin con

secvent și eficace țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile lor pentru 
consolidarea independenței economice 
și politice. De aici, necesitatea SOLI
DARITĂȚII ACTIVE ÎNTRE MIȘ
CAREA REVOLUȚIONARA ȘI FOR
ȚELE ANTIIMPERIALISTE, ANTI
COLONIALISTE, care impune — așa 
cum se arată in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — UNIREA ÎN
TR-UN TOT A MIȘCĂRII REVOLU
ȚIONARE CU LUPTA PENTRU 
LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, 
PENTRU INSTAURAREA UNEI NOI 
ORDINI ECONOMICE ȘI POLITICE 
INTERNAȚIONALE.

Pentru un program con
cret de acțiune. în dorința de 
a contribui activ la soluționarea 
uneia dintre cele mai grave proble
me ale epocii contemporane. Româ
nia acționează, împreună cu toate 
forțele progresiste din lume, pen
tru identificarea și transpunerea 
în practică a măsurilor concrete pe 
care le comportă procesul înfăptuirii 
noii ordini economice mondiale. Sint 
cunoscute, in acest sens, propunerile 
țării noastre la O.N.U. cit și in alte 
organisme internaționale, contribuția 
ei la elaborarea unor documente fun
damentale pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Așa 
cum s-a arătat în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Româ
nia atribuie o deosebită însemnătate 
viitoarei sesiuni speciale a Adunării 
Generale, din 1980, căreia ii revine 
misiunea de a adopta o strategie 
clară și concretă a dezvoltării, cu- 
prinzind principiile, orientările și 
căile pentru lichidarea subdezvoltării, 
a gravelor rămîneri in urmă din une
le țări, instaurarea unor relații inter
naționale de tip nou, bazate pe de
plina egalitate și echitate.

în acest spirit constructiv, expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
răsună ca o vibrantă chemare la u- 
nirea eforturilor tuturor statelor și 
popoarelor pentru înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale, pen
tru făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, în care toate națiunile să 
se bucure de posibilități depline de 
înaintare pe calea progresului eco
nomic și social.

Remaniere.La Addis Abeba a 
fost anunțată o remaniere parțială a 
cabinetului prin intrarea în guvern 
a trei miniștai. Este vorba de 
Lemma Gutema, numit ministru de 
interne, Kassa Gabre, care a preluat 
funcția de ministru al dezvoltării ur
bane și pentru problemele locuințe
lor, și Tekeze-Shoa Aytenfesu, deve
nit titular la Departamentul Minelor, 
Energiei și Dezvoltării Resurselor Hi
draulice.

La Ammans_au doschis lucră- 
rile conferinței regionale arabe pri
vind exploatarea energiei solare. La 
reuniune participă delegați din 10 
state arabe, precum și experți in 
energie solară din țări membre ale 
C.E.E.

HELSINKI 10 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită în Finlan
da, la invitația Partidului Social-De
mocrat Finlandez, a fost primită la 
10 octombrie de Kalevi Sorsa, pre
ședintele partidului social-democrat 
și prim-ministru al guvernului.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Dumitru 
Popescu a transmis președintelui 
P.S.D. un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și succes in 
activitatea pe care o desfășoară, de 
fericire și bunăstare poporului fin
landez prieten. Mulțumind pentru 
mesaj, Kalevi Sorsa a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, îm
preună cu urări de sănătate și noi 
succese în conducerea României so
cialiste, de progres șl prosperitate 
poporului român. în timpul convor
birii au fost abordate probleme pri
vind stadiul și evoluția relațiilor din
tre cele două partide, precum și din
tre România și Finlanda, s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la politica externă promovată 
de cele două țări, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, s-a discutat despre conlu
crarea celor două țări în slujba cau
zei destinderii, securității și păcii 
popoarelor. Totodată, au fost releva

te posibilitățile existente, precum șl 
interesul și dorința celor iouă ță-‘ 
de a extinde raporturile pe plan po
litic, economic, tehnico-științific șl 
în alte domenii.

Kalevi Sorsa a dat o Înaltă apre
ciere politicii active desfășurate de 
România pe plan internațional, ro
lului și contribuției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la eforturile pen
tru soluționarea marilor probleme 
care confruntă ' omenirea contem
porană.

★
în cadrul vizitei, delegația P.C.R. 

a avut întilniri și convorbiri cu Ulf 
Sundqvist, secretar general al P.S.D,. 
cu membrii Comitetului Executiv al 
partidului, precum și cu conducerea 
grupului parlamentar al P.S.D. Cu 
aceste prilejuri, s-a efectuat o largă 
informare reciprocă privind activita
tea celor două partide, au fost exa
minate domenii în care Partidul Co
munist Român și Partidul Social-De
mocrat Finlandez își pot intensifica 
cooperarea în interesul oamenilor 
muncii din cele două țări, al întări
rii colaborării și prieteniei româno- 
finlandeze, al cauzei progresului, 
păcii și cooperării internaționale.

De asemenea, delegația a făcut 
vizite la redacția ziarului „Demari", 
organ central al P.S.D., unde s-a în- 
tîlnit cu Aimo Kairamo, membru al 
Comitetului Executiv al P.S.D., re- 
dactor-șef, la centrul de perfecțio
nare a cadrelor muncitorești, precum 
și la sediul Uniunii sindicatelor 
muncitorilor din industria hirtiei și 
celulozei.

A

încheierea convorbirilor dintre tovarășii 
I. I. Brejnev și [. Berlinguer

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei în U.R.S.S. a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Italian, Enrico Berlinguer, și a 
convorbirilor avute cu L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
informează că reprezentanții P.C.U.S. 
și P.C.I. au procedat la un larg 
schimb de păreri în probleme-cheie

transmit:
La Bonn a semnaf^ ° mi* 

nută a convorbirilor purtate de Fan I, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, cu oficialitățile vest- 
germane, privind punerea în aplicare 
a acordului de cooperare științifică și 
tehnologică dintre cele două părți. 
Documentul precizează domeniile 
concrete ale acestei cooperări, intre 
care resurse energetice, aeronautică 
și cercetarea spațiului, fizică, agricul
tură, medicină.

întrevedere Kyprianou — 
Karamanlis, ^ședințele cipru- 
lui, Spyros Kyprianou, care, venind 
de la New York, a făcut o escală de 
24 de ore la Atena, in drum spre 
patrie, a avut o întrevedere cu primul 
ministru al Greciei, Constantin Kara
manlis. Convorbirile au fost consa
crate evoluției demersurilor privind 
reglementarea problemei cipriote.

Atentat la Roma. Marți 13 
Roma a fost împușcat de persoane 
necunoscute judecătorul Girolamo 
Tartaglione, director al Departamen
tului afacerilor penale din Ministerul 
Justiției al Italiei. Autorii asasinatu
lui au reușit să fugă de la locul 
crimei.

Ziarul italian „Vita" a fost infor
mat telefonic de o persoană necunos
cută că organizația teroristă „Bri
găzile Roșii" revendică acest asasinat.

Furtuna tropicală „Nina" 
care s-a abătut asupra teritoriului 
filipinez a provocat mari inundații 
și daune materiale, s-a anunțat la 
Manila. în capitala țării și în nordul 
insulei Luzon trombele de vînt au 
atins o viteză de peste 110 km. Potri
vit unui anunț al Crucii Roșii, circa 
20 000 de persoane au fost silite să-și 
părăsească locuințele amenințate de 
creșterea rapidă a nivelului apelor.

în drum spre Venus
Cele două sonde 

spațiale „Pioneer" 
care se îndreaptă in 
prezent spre planeta 
Venus au trecut cu 
bine testele la care au 
fost supuse echipa
mentele de bord — 
informează Centrul 
de cercetări Ames, de 
la Mountain View. 
Lansate la 20 mai și

8 august, ele urmează 
să ajungă în vecinăta
tea planetei la 9 și, 
respectiv, 30 decem
brie. In prima săplă- 
mină a lunii octom
brie, prima sondă se 
afla la 34 milioane ki
lometri distanță de 
Pămint, iar cea de-a 
doua — la 13 milioane 
km. Vitezele de depla
sare erau diferite —

7 500 km și aproape 
17 000 km la oră. Cele 
două sonde vor studia 
cu precădere condiții
le meteorologice din 
zona planetei Venus, 
N.A.S.A. nutrind spe
ranța că informațiile 
primite vor contribui, 
în același timp, la în
țelegerea mai bună a 
forțelor ce determină 
clima terestră.

Alte 10 persoane au pierit surprinse de revărsarea apelor în zona nord-estică 
și centrală a Thailandei, sporind la 90 numărul total al victimelor inundațiilor. 
In provinciile Ang Thong și Chaiyo mari suprafețe de culturi agricole au fost 
invadate de puhoaie. Importante forțe militare au fost trimise în sprijinul 

sinistraților

ale actualei situații internațional' , 
subliniind, între altele, „necesitatei 
soluționării problemelor internațio
nale nerezolvate pe calea convorbiri
lor politite pe baza egalității în 
drepturi și echității, recunoscindu-se 
drepturile legitime ale fiecărui popor 
și fără nici un fel de amestec din 
afară".

Conducătorii P.C.U.S. și P.C.I. au 
relevat că o contribuție la consolida
rea proceselor de destindere și co
laborare între state cu orîndutri 
sociale diferite și la asigurarea 
succesului luptei pentru democra
tizarea relațiilor internaționale și 
dezvoltarea progresului social poate 
fi adusă de mișcarea muncitorească 
din țările Europei occidentale, pe 
baza colaborării dintre comuniști, so
cialiști, social-democrați și alte forțe 
democratice, inclusiv cele creștine. O 
importantă contribuție la atingerea 
acestor obiective o poate aduce miș
carea țărilor nealiniate.

în comunicatul comun se arată, în 
continuare, că „conducătorii P.C.U.S. 
și P.C.I. au confirmat punctul de 
vedere potrivit căruia unele deosebiri 
în pozițiile partidelor nu contravin și 
nu trebuie să împiedice întărirea și 
extinderea colaborării și solidarității 
internaționaliste a partidelor comu
niste și muncitorești din toate țările 
și continentele".

Reprezentanții P.C.U.S. și P.C.I., se 
arată în încheierea comunicatului, au 
apreciat pozitiv relațiile dintre cele 
două partide, exprimîndu-și năzuința 
de a contribui și de acum inainte lă 
dezvoltarea lor.

Programarea unei 
reuniuni arabe în liban

BEIRUT 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
declarat marți la Riad — potrivit 
postului oficial de radio libanez, 
reluat de agenția France Presse — 
că duminică va avea loc in Liban o 
reuniune a țărilor arabe care parti
cipă cu trupe la Forța Arabă de 
Descurajare (F.A.D.) sau care o fi
nanțează. (Este vorba de Siria, Ara
bia, Saudită, Emiratele Arabe Unite 
și Sudanul, care au contingente în 
Liban, și de Arabia Saudită, Emira
tele Arabe Unite, Kuweitul și Qata
rul, țări ce finanțează Forța Arabă 
de Descurajare).

LA 3 NOIEMBRIE

INSULA DOMINICA
VA DEVENI INDEPENDENTĂ
BRIDGETOWN 10 (Agerpres). — 

Insula caraibiană Dominica, aflată 
sub administrație britanică, își va 
proclama la 3 noiembrie a.c. inde
pendența politică — informează un 
comunicat dat publicității la încheie
rea convorbirilor oficiale desfășura
te între reprezentanții insulei și ai 
Angliei.

Situată în Marea Caraibilor, in ar
hipelagul Antilelor Mici, intre Guade
lupa și Martinica, insula are o supra
față de 751 kmp și o populație de 
74 000 locuitori.

Descoperită de Cristofor Columb 
în ziua de duminică (de unde i-a 
fost dat și numele), 3 noiembrie 1433, 
insula Dominica, a fost disputată in 
secolele XVII—XVIII de francezi și 
englezi. In 1805, ea devine posesiune 
britanică, iar din 1956 obține auto
nomie internă.

Proteste împotriva 
prezenței lui I. Smith 

in S. U. A.
ATLANTA 10 (Agerpres). — în o- 

rașul american Atlanta au avut loc 
un marș de protest și un miting ale 
populației de culoare in legătură cu 
prezența în S.U.A. a șefului regimu
lui rhodesian, Ian Smith. în fruntea 
participanților s-au aflat primarul 
orașului, Maynard Jackson, și alți 
lideri locali ai populației de culoare, 
care au denunțat regimurile rasiste 
din Africa australă.

Secretarul de stat american, Cyrus 
Vance, ambasadorul britanic in S.U.A., 
Peter Jay, și reprezentantul perma
nent al Statelor Unite la O.N.U., An
drew Young, s-au întîlnit la Was
hington cu Ian Smith. După întreve
dere a fost dată publicității o decla
rație comună anglo-americană în 
care, menționindu-se că intîlnlrea a 
prilejuit discutarea situației — „în 
deteriorare rapidă" — din Rhodesia, 
se reafirmă prevederile planului ce
lor două țări de reglementare a pro
blemei respective.
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