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In lumina sarcinilor prioritare șublihiațe in awințarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la CC. al P.C.R.

PLANUL CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE
parte integrantă, esențială a programului 

de creștere a nivelului de trai

TREBUIE REALIZAT EXEMPLAR!Construcția de locuințe s-a situat și se situează permanent, ca un obiectiv dintre cele mai importante, în centrul preocupărilor partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Aceasta este, de altfel, rațiunea care, în cuvînta- rea rostită la recenta Consfătuire de lucru C.C. al tovarășul Ceaușescu liniat cu necesitatea toți gajațl în acest important domeniu de activitate să-șl amplifice și concentreze la maximum eforturile pentru ca, _ ____ _masă pînă ia sfîrșitul anului, să recupereze integral restanțele existente pe multe șantiere, să se încadreze cu strictețe în termenele de dare în folosință a tuturor apartamentelor planificate, astfel incit eforturile societății în domeniul construcției de locuințe să se regăsească pregnant în ridicarea nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării, în îmbunătățirea continuă a calității vieții.Obiectivele programului de locuințe din acest an sînt complexe și mobilizatoare. Consiliilor populare le revine sarcina de a realiza mai mult de un sfert de milion de apartamente în toate județele țării. Se poate aprecia, pe bună dreptate, că prin amploarea acestor sarcini, ca și prin îmbunătățirile de ordin calitativ pe care le aduce, 1978 se detașează ca un an hotărîtor pentru îndeplinirea cu succes a cincinalului și în construcția de locuințe.Din această perspectivă se poate spune cu deplin temei că nu există, la ora actuală, sarcină mai importantă pentru consiliile populare decit aceea de a mobiliza toate forțele umane și tehnice de care dispun, de a le organiza cit mai rațional acti-

profundă pentru
vitatea in vederea construirii rapide și predării în totalitate a numărului de apartamente prevăzut. învestite cu atribute și răspunderi clare în a- ceastă privință, consiliile populare sînt primele care poartă răspunderea in fața partidului, a oamenilor muncii, pentru modul în care sînt înfăp-

de la P.C.R., Nicolae a sub- tărie ca factorii anin
Se impune mobilizarea tuturor forțelor de care 
dispun consiliile populare, unitățile de construcții 

pentru recuperarea neîntirziată a restanțelor 
și darea in folosință a apartamentelor planificate 

in acest antn perioada ră- tuite sarcinile din acest sector. Insistăm asupra acestei probleme, deoarece în pofida unor rezultate bune obținute într-o serie de județe. în cursul acestui an, stadiul actual al îndeplinirii planului de locuințe este nesatisfăcător. în nouă luni din acest an, o serie de copsilii populare, cum sînt cele ale județelor Arad, Galați, Dîmbovița, Harghita, Ilfov,

Mehedinți, Olt, Satu Mare, Sălaj, Vaslui, ș.a., n-au predat decit o parte din apartamentele planificate.Ce explicațif pot fi aduse în a- ceastă situație”? Se poate admite, desigur, și apariția unor greutăți o- biective intr-un moment sau altul — și evident asemenea greutăți apar în construcții — dar nerealizarea planului într-o mare proporție, așa cum este cazul acestor județe, scoate în evidență existenta unor serioase deficiențe în organizarea activității pe șantiere, insuficienta preocupare pentru înlăturarea lor o- perativă de către comitetele executive ale consiliilor populare județene, capacitatea scăzută de conducere a lucrărilor dovedită de cadrele care muncesc direct pe șantiere. Că așa se prezintă lucrurile o demonstrează, in primul rînd, natura neajunsurilor semnalate pe șantierele de locuințe din județele menționate : insuficien-
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, în cursul zilei de joi, pe David Steel, liderul Partidului Liberal din Marea Britanie, care face o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La primire a luat parte Mihai Da- lea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Reginald Louis Se- conde, ambasadorul Marii Britanii la București.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a vizita România și a avut cuvinte de înaltă apreciere pentru realizările obținute
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi la amiază,

de poporul român pe calea dezvoltării economico-sociale a țării.în timpul întrevederii au fost reliefate, cu deosebită satisfacție, bunele relații româno-britanice de prietenie și colaborare, evidențiindu-Se importanța vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în promovarea și extinderea acestor relații. S-a subliniat că, în dezvoltarea raporturilor de conlucrare româno- britanice, un rol însemnat îl pot avea organizațiile politice din cele două țări, contactele și vizitele reciproce la diferite niveluri. în acest context s-a apreciat că vizita liderului Partidului Liberal aduce o contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre F.U.S. și Partidul Liberal, cît și la apropierea dintre popoarele român și britanic, la promovarea idealurilor de pace și înțelegere între națiuni.în cadrul întrevederii au fost a-
Ambasadorul Israeluluipe ambasadorul Israelului la București, Aba Gefen, la cererea acestuia.Ambasadorul a înminat președin-

bordate, totodată, unele probleme ale situației politice internaționale actuale. în acest context, a fost evidențiată necesitatea intensificării e- forturilor tuturor statelor, ale forțelor politice, ale opiniei publice, pentru impulsionarea procesului de destindere, înțelegere și colaborare intre națiuni, pentru crearea unui climat de pace, securitate și cooperare în Europa și în întreaga lume. în a- cest cadru, a fost relevată importanța înfăptuirii, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki, care să ducă la crearea unui sistem real de securitate și cooperare pe continentul nostru, precum și necesitatea de a se întreprinde măsuri de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și stabilitatea internațională.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj personal din partea primului ministru al Israelului, Menahem Begin.

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE : Organi
zația de partid — „stat maior" 
al luptei împotriva risipei; Opi
nia publicâ și conduita civică ; 
Note cetățenești; Cum sînt so
luționate scrisorile oamenilor 
muncii ? ; Faptul divers ; Con
traste ; Note de lectură; Car
net plastic; Cronica cinemato
grafică ; Sport; Din viața parti
delor comuniste și muncito

rești ; De pretutindeni(Continuare in pag. a III-a)

SÂFTÂMÎNA RECORD ÎN AGRICULTURĂ 

impune măsuri practice și inițiative de mare eficiență 
CE AȚI ÎNTREPRINS, CE ÎNTREPRINDEȚI ÎN ACEST SENS ?

La ANCHETA „SCINTEII” răspund directori al direcțiilor agricole Județene. (In pagina a Ill-a)

Survolînd
Bărăganul

“I 
I

Din atitea drumuri cite mi-a fost dat să le străbat, 
un zbor pe sub cerul patriei îmi va rămâne de-a pu
ruri in amintire. Era sfirșit de septembrie și avionul 
la bordul căruia mă aflam — o cursă internă pe ruta 
Constanța—București — survola Dobrogea și Bărăga
nul inaintind spre Otopeni. Cu timpla lipită de hu
bloul păsării de argint, priveam de la 4 500 de melri 
înălțime întinsele ogoare aflate la ceasul culesului po
rumbului.

Pe pintecul bombat al Bărăganului, cadrilat in imen
se pătrate verzi sau pământii, se vedeau grămezi de 
aur. Parcă se distilaseră milioane de tone din verdele 
minereu al clorofilei, pentru ca, din el, să se extragă 
aurul prețios al plinii noastre.

In avion era liniște, ca și cind interiorul ar fi fost

gol, deși nici un loc nu rămăsese*  neocupat. Doar 
o voce se auzea, caldă, tainică, parcă și ea ușor ru
ginită de toamna unei vieți pline, povestindu-ne des
pre ceea ce vedeam cu toții, dar abia învățam să ve
dem, căci omul din cabina piloților ne vorbea de Du
năre, de spusele lui Herodot despre neamul dacilor, 
de cursurile altor apa întilnite, de vetrele așezărilor 
pe care le survolăm. Dacă nu l-aș fi cunoscut pe acest 
Cicerone al zborurilor-poveste, la coborire aș fi ră
mas, poate, încredințat că vocea lui nu fusese altceva 
decit o vrăjită bandă de magnetofon trasă după un 
ghid de suflet. Ea aparținea insă comandantului na
vei, Alexandrescu, om trecut de 40 de ani, cu ochii 
negri ca tăciunii, cu fața smeadă, cu surisul blind și 
vorba de duh descinsă din stirpea marilor povestitori : 
„...Vedeți punctele celea aurii din capul ogoarelor ? 
Sînt grămezi de porumb... Așa se vor așterne peste 
toată Cimpia Română, cit să le mai zbicească soarele 
vlaga luată din fașa pănușilor. Apoi...“

z Destăinuim un „secret" care plutește la Săcele în aer, pe care îl intuiește toată lumea, dar care, pînă la încheierea anului de plan, n-are cum să fie omologat din punct de vedere contabil. Cu toate că e incontestabil real, cu toate că e rezultatul unui progres respectat cu rigoare matematică. Se deduce, se simte, se vede — se vede pe cîmp, se vede în grajduri, se vede în ateliere — că averea cooperativei agricole trebuie să fi depășit o nouă sumă rotundă: 40 de milioane. 14 milioane in 1964, 19 milioane în 1967, 22 de milioane în 1968, 38 384 000 de lei anul trecut. Jaloane pe drumul ascendent al rodniciei.Această expresie valorică a proprietății obștești (mare, comparativ cu suprafața de teren arabil relativ restrînsă) completează o serie întreagă de întiietăți ce fac renumele cooperativei. Sînt diferitdlocuri fruntașe, ocupate în diferiți âni, la diferite producții.Nu ele insă ne-au

REPORTAI DIN ACTUALITATEA

Produse noi în fabricațieîn cursul acestui an, întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Chimice au introdus în fabricația curentă 170 produse noi și re- proiectate, dintre care 25 înainte de termenele prevăzute. Activitatea de înnoire continuă a nomenclatorului de produse a fost completată și prin extinderea realizării, in această perioadă, a 130 de materiale asimilate în ultimul timp. 'O pondere însemnată dețin produsele de rafinărie și petrochimice, dintre care se disting uleiurile minerale din țiței sulfuros, cele pentru mo

toare cu gaze naturale, cele Iava- bile utilizate în industria textilă. Reține (atenția, de asemenea, asimilarea unei game largi de adezivi, ceară, cleiuri, detergenți, lacuri, pigmenți și coloranți. La rîndul său, îmbogățirea producției de îngrășăminte chimice a fost marcată prin asimilarea, la unitatea de profil din Bacău, a diamoniufosfatu- lui. în aceiași timp, a fost completată gama produselor anorganice, a medicamentelor, articolelor tehnice din cauciuc și mase plastice, a bunurilor de consum.
TEHNOLOGIILE iN REVOLUȚIA 

TEHNICO-STIINTIFICĂ
7 J

De la înălțimea aceea, oamenii mai că nu se vedeau, 
sau abia de se zăreau ca furnicile, atit de mici față 
de strinsura lor de aur incit părea de necrezut ca 
totul să le fi trecut lor prin mîini pînă să poată arăta 
soarelui din slăvi ciți stropi culeseseră din atoatein- 
văluitoarea lui lumină.

Ioan GRIGORESCU
n

atras mai întii și mai întii pe meleagurile săcelene, ci un tilc special confruntat cu aceste rezultate. Ne-a atras tocmai faptul că succesele sînt obținute aici și nu in altă parte. Adică, de către o cooperativă agricolă aflată in umbra unui mare muni-

cipiu șl care aparține ea însăși unei așezări orășenești. Nu numai că de la Brașov la Săcele ajungi în maximum 20 de minute (cu așteptarea autobuzului cu tot !), nu numai că orizontul cîmpurilor celor Șap- 
te-sate are ca fundal siluetele cetății industriale, dar lanurile chiar se întind

Atașamentul față de C.A.P. De hotărît s-au hotărît poate mai greu săcelenii cind a fost să se înscrie în cooperativă, dar de la înființare pînă acum n-au părăsit-o decit cei care au murit.însuși preopinentul, tovarășul Balint Andrei. e președinte tot de la înființare. De prisos să spunem cît

Se referea la buzunarele cu patruzeci de milioane „în ele“. Am înțeles că nu se poate discuta cu tovarășul Balint în birou. I-am propus să-1 însoțim o zi pe cimp și printre armane. A fost de a- cord. Pe parcursul vizitei am desprins elementele unei spiritualități a obștii acestei cooperative, care ar
„tllB DE MILIOANE" 
cunoscuti intr-o zi obișnuită Io Sicele

pînă pe sub balcoanele blocurilor din cartierul „Steagul roșu", tractoarele ară pînă și printre halele uzinei de autocamioane, iar capătul tărlaiei de cartofi e comun cu capătul liniei de troleibuze. Cu toate acestea, nimeni nu caută justificări subiective derivate din faptul apropierii de megacentrul urban. Și nici n-ar fi nevoie. Hotar în hotar cu marea industrie, la Săcele agricultura merge nu bine, ci foarte bine, se afirmă nu prin succese sporadice, ci prin succese constante.— Care este secretul lor ?— Cum care? Munca oamenilor. Unirea lor.

e el însuși de atașat de muncă, de averea uriașă al cărei prim gospodar este. Prea îneîntat de oaspeți însă, de ce să mințim, nu s-a arătat. Cineva Încerca să ne prezinte :— Tovarășii, vor să scrie un material. De laudă, nu ?Ne-a luat-o președintele înainte cu răspunsul :— Și dacă ne laudă dinșii, ce ? Nu mai cresc buruienile ?Am surîs și noi, cam într-o parte :— Atunci... să încercăm un material critic...— Ehe-he! Dacă „am" buzunarele pline, poate să mă critice cine-o vrea.

explica răspunsul președintelui privind cele trei elemente aflate la baza succeselor obținute.MUNCA. Despre muncă am putea spune așa : ea se vede cel mai bine din ordinea si curățenia care domnesc peste tot : în curte, pe loturi, in halele zootehnice, chiar și la locul de depozitare a deșeurilor. Ne-a fost dat să vedem, bunăoară, un complex cu sute de porci. Godacii sint curați ca spuma laptelui, în boxe e așternut un covor de rumeguș mereu uscat, neatins, ca in diora- me, alei zvîntate, pereți de spital. în altă parte, magaziile uriașe cuprind produse sortate și aliniate ca într-o

bibliotecă. Curțile măturate, atelierele șmo- truite, mașinile lustruite. Pînă și fiarele vechi din curțile dosnice sînt stivuite pe sorturi si dimensiuni.Ocolind cimpurile, pe tarlaua Durla președintele s-a oprit să aștepte pe un mecanizator să ajungă la capătul rîndului. L-a luat de mină și i-a a- rătat ceva anume în- tr-un punct de pe sol. Era... o pată de ulei. O pată de ulei. în imensitatea cîmpului ! Pe care el o reproșa ca dublu semn negativ : de necurățenie și de proastă funcționare a tractorului.ATAȘAMENTUL. E- cuația atașamentului față de destinele cooperativei e simplă. Tentația industriei concura tentația muncii cimpu- lui ? Foarte bine. Ca să nu plece toți oamenii în industrie, s-a adus industria în C.A.P.— Uitați: autocamionul acesta e chiar acum ieșit din reparație. Vă place cum arată ?— Da, desigur.— Arată el ca după reparație capitală sau ca nou ?— Unde s-a efectuat reparația ? La București sau la Timișoara?— La Săcele. Aici. La noi.
Sergiu ANDON 
Nicolae MOCANU
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Una din sarcinile esențiale, dominante ale acestui cincinal al revoluției tehnico-științifice este, fără îndoială, cea referitoare la promovarea noilor tehnologii, la contribuția substanțială pe care acestea urmează să o aducă în creșterea spectaculoasă â producției materiale. Explozia tehnologică în plină desfășurare determină apariția într-o succesiune tot mai rapidă a noi tehnologii, capabile să asigure substanțiale avantaje tehnico-economice. Noile tehnologii ridică la niveluri nebănuite performanțele proceselor de producție, devenind pîrghii puternice ale progresului tehnic, implicit ale progresului social-economic. Aceasta presupune o mare receptivitate față de nou, un deosebit efort pentru folosirea marilor cuceriri ale revoluției tehnico-științifice.La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrăgea atenția asupra faptului că nu se acționează mulțumitor în ceea ce privește introducerea in producție a tehnicii noi, a rezultatelor cercetării științifice. Referindu-se la faptul că mai avem multe produse învechite, puse in fabricație de 10 ani și chiar de mai mult timp, depășite deci din punct de vedere tehnic, secretarul general al partidului sublinia : „în mod hotărît trebuie să trecem Ia înnoirea producției, la perfecționarea ei rapidă ! Aceasta necesită și întărirea grupurilor de concepție și asimilare din fiecare uzină".Creația tehnico-științifică românească este chemată să-și aducă o contribuție însemnată la introducerea pe scară tot mai largă a progresului tehnic, a tehnologiilor moderne in întreaga economie, pentru creșterea mai substanțială a productivității muncii sociale, ridicarea calității produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie. Este o cerință formulată in Programul partidului, menită să stimuleze valorificarea uriașei capacități de creație a poporului nostru. Este un program de maximă importanță care direcționează activitatea oamenilor de știință, a specialiștilor din întreaga țară.Am străbătut mai bine de jumătate din durata actualului cincinal. Este la îndemîna noastră constatarea îmbucurătoare că sarcinile puse de partid în fața cercetării științifice, a oamenilor muncii din industrie se înfăptuiesc cu succes. Să amintim faptul că aproape un milion de oameni ai muncii din întreaga țară participă la acțiunile de creație științifică și tehnică inițiate în cadrul Festivalului național „Cintarea României". In șapte luni din acest an au fost soluționate peste .61 400 obiective, cu o eficiență economică de 14 miliarde

lei. Să luăm exemplul unui singur județ — Satu Mare. In unitățile industriale din această parte a țării, activitatea de creație tehnico-științifică de masă, la care participă mai mult de 12 500 de specialiști din producție și cercetare — s-a materializat, în prima jumătate a cincinalului, în elaborarea a aproape 2 000 studii și propuneri, idei și soluții tehnice ce s-au aplicat la „Unio", la întreprinderea „23 August", în unitățile industriei ușoare sătmărene și la alte unități, rezultînd importante creșteri de producție. Un număr de 625 teme privesc organizarea superioară a producției și a muncii, mecanizarea unor lucrări, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, utilizarea rațională a suprafețelor de producție, de pe urma cărora s-au realizat benefi-
Prof. dr. docent ing.

Iosif TRIPȘA 
vicepreședinte al Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie

cii insumînd peste 98 milioane lei. Totodată, creația tehnică s-a făcut simțită in cadrul programului de autoutilare — la realizareade utilaje, instalații, dispozitive, aparate de măsură și control în valoare de aproape 45 milioane lei.Am dat un exemplu, revelator însă pentru felul în care oamenii muncii — proiectant!, tehnicieni, ingineri, muncitori — acționează concret pentru utilizarea largă a științei și tehnicii, în beneficiul economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai și civilizație al poporului.Tehnologiile noi își exercită influenta lor pozitivă și asupra nivelului de trai al poporului, prin creșterea capacității industriei de. a spori venitul național, singura sursă de ridicare a bunăstării, prin îmbunătățirea calității și crearea de noi produse pentru consumul populației. Sîntem deci interesați în mod direct nu numai ca proprietari și producători, ci și ca beneficiari de a, introduce la scară tot mai largă noile tehnologii, de a înfăptui neabătut sarcinile stabilite de partid în domeniul modernizării producției. Realizarea acestor sarcini va marca un nou salt calitativ în dezvoltarea tuturor domeniilor economiei naționale. La înnoirea tehnologiilor trebuie să-și aducă în continuare o substanțială contribuție atit personalul din învățămînt, cercetare și proiectare, cît și cei ce lucrează în ministere, centrale și uzine. Vom răspunde astfel indicațiilor secretarului general al partidului, de a antrena pe inginerii și ceilalți specialiști din producție, din centrale industriale și ministere, astfel ca cel puțin jumătate din timpul lor de lucru să fie folosit pentru rezolvarea unor probleme tehnico-științifice privind nemijlocit procesul de producțje. „în general — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie impulsionată activitatea de cercetare din institutele centrale și institutele de
(Continuare în pag. a IV-a)
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Intr-una din aceste zile înso
rite de toamnă, in satul Rinzești, 
județul Vaslui, Petrache Raco- 
viță, aflat la respectabila virstă 
de 87 de ani, nu a avut liniște 
pină nu l-a găsit pe președintele 
C.A.P.-ului cerindu-i să-i spună 
unde e nevoie de o mină de a- 
jutor în plus la muncile cîmpu- 
lui. „La recoltatul sfeclei — i s-a 
răspuns, dar e cam greu pentru 
cei in virstă"... „Nu zic ba", a 
răspuns bătrinul. Și moș Pe- 
trache, alături de alții ca el, Toa- 
der Matei, Maria Viju, Ținea 
Talasman, Vasile Tălmaciu, a 
pornit la țarină. Se zice că unii 
dintre tineri, in ziua aceea și, in 
altele care au urmat, au cam 
asudat...
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Ca șef de gară la Cimpulung 
Moldovenesc-Est, Alexandru Su- 
haroschi nu-și vede capul de 
treburi mai toată ziulica. Cu 
toate acestea, ceferistul cimpu- 
lungean găsește timp și pentru 
multiplele sale pasiuni artistice. 
El pictează, sculptează, execută 
intarsii și tapiserii, dovedind 
multă sensibilitate pentru fru
mos. De o bucată de vreme, A.S. 
scrie și poezii.

Cum s-ar zice, 
acul și 
in casa 
amator.

condeiul 
unuia și

penelul, 
iac casă 
aceluiași

dalta, 
bună 
artist
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Este un adevăr elementar că „războiul" împotriva risipei presupune o amplă mobilizare pentru realizarea de economii cît mai mari, pentru valorificarea cît mai eficientă a materiilor prime, reducerea consumurilor materiale. Și, firește, în acest „război" victoriile fiecărui colectiv devin cu atît mai substanțiale cu cît se bucură de întrajutorarea tovărășească cu alte colective, organizațiilor de partid revenindu-Ie și în această privință un rol motrice. Vizitînd întreprinderi din municipiul Bacău am găsit elocvente exemple în acest sens.
Prin forțe unite — 

prioritate 
intereselor generaleDe mal mulți ani, la întreprinderea de postav „Proletarul" se adunaseră prin magazii aproximativ 4 000 de metri de cupoane — stofe de confecție. Specialiștii întreprinderii studiaseră problema în amănunt, dar aceeași concluzie revenea invariabil: întreprinderea nu avea posibilități de valorificare a cupoanelor. întrucit era vorba de o pierdere importantă de materie primă — stofă din lină sută la sută — mai mulți comuniști au întrebat în cadrul unor adunări generale de partid de ce nu se încearcă livrarea acestor resturi unei unități care ar putea să le prelucreze. Sugestia a fost reexaminată în consiliul oamenilor muncii care a hotărît să prospecteze... terenul luînd legătura cu fabrica de confecții ; reprezentanți ai organizației de partid și ai conducerii întreprinderii au plecat în „delegație" la vecinii de care-i despărțea... un gard. Cei de la „con-

fecțli" au stat la Început în cumpănă : apoi au înțeles că nu puteau să refuze o asemenea ofertă fără a căuta soluțiile de valorificare a cupoanelor, clarat de se acorde sibilitatea consiliului ... . .ia o hotărîre în acest sens. Vecinii celor de la „Proletarul" au consimțit să primească cupoanele cu o precizare : numai pe cele in lungime de la 1,60 la 3 metri. Sub această dimensiune — s-a spus — cupoanele sînt „neconfecționabile".Sînt însă ■situații cînd competența, inițiativa comunistă, pornite din în-

în principiu s-au de- acord, cerind însă să Ii un răgaz pentru a da po- comitetului de partid, oamenilor muncii să

din economiile realizate la cheltuielile pentru achiziționarea materiei primei Dar, spre meritul lor, comuniștii de la confecții au știut să privească dincolo de' „gardul" întreprinderii lor, ajutîndu-ne să valorificăm o importantă cantitate de materie primă prețioasă care altfel ar fi însemnat risipă".
Conlucrarea tovărășească 

înseamnă eficiență 
în dublu sensTot' la.Constantin „Proletarul", maistrul Iftimie, secretarul ,or-

demnul conștiinței se pun în valoare infirmîndu-1 pe „nu se poate !“. Comunista Elena Hulubei, director tehnic al fabricii de confecții, a fost de altă părere cu cei care puneau condiții și le-a demonstrat că și celelalte resturi, cu un plus de efort, pot fi valorificate. Argumentele ei au convins și au transformat un punct de vedere propriu într-o opinie a majorității. Și astfel cele 4 000 de metri de cupoane ce păreau neutilizabile au devenit materie primă prețioasă. „Noi am recuperat 400 000 lei, ne _ spunea tovarășul Iosif Weiss, secretar adjunct al comitetului de partid de la „Proletarul". Sincer vorbind, vecinii noștri nu s-au ales cu un a- vantaj prea mare, pentru că prelucrarea cupoanelor necesită operațiuni mai complicate care iau ceva

ganizațiel de bază de la atelierul mecanic, ne-a vorbit despre felul cum a reușit colectivul din sectorul său să modernizeze unele utilaje, mai precis sortimentele de carde, ceea ce a dus la creșterea producției fizice cu 30 Ia sută. A fost vorba de construirea prin mijloace proprii a unui număr de „lăzi de alimentare automată", utilaje mult mai complexe decît arată denumirea, care se procurau din import. Alături de inginerul Florin Codreanu, secretarul organizației de bază a ținut să evidențieze contribuția multor comuniști și nemembri de partid din atelier, dar n-a uitat să amintească sprijinul pe care l-a găsit la colectivul întreprinderii „Metalurgica" din Bacău. Aveau mare nevoie de cîteva piese turnate. Deși executarea celor cîteva piese

S-a oprit 
în mașina

I miliției...Fără să aibă permis de condu
cere, Vasilică Rada din comuna 
Bicleș (Mehedinți) a pornit cu 
autoturismul l-MH-5098 la drum. 
Își tot zicea : „De nu m-aș în- 
tilni cu vreun echipaj de la con
trolul circulației". Inevitabilul s-a 
produs. Făcînd o depășire nere- 
gulamentară, s-a dezechilibrat și 
se îndrepta glonț chiar spre o 
mașină a echipajului serjAcijilui 
circulație din județul QB.yia toate eforturile făcute delofrruF 
de pe mașina miliției, accidentul 
n-a putut fi evitat, , prfțdUcinA • 
du-se avarii la ambalefiSu80tu*?  't. 
risme. Sancțiunea va fi exempla- = 
ră pentru că asemenea oameni 
iresponsabili sînt un adevărat 
pericol public.
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un... dovleac
Povestea cu ridichea uriașă a 

fost reeditată cu adevărat in 
cultura de vinete a cooperato
rilor din Topraisar, județul Con
stanța. Acum, la strinsul recol
tei, au fost găsite numeroase vi
nete cintărind cite 2 kg fiecare, 
mai mari de 7—8 ori ca exem
plarele obișnuite și avind volu
mul, tot prin comparație, cit un 
dovleac. Dintr-o singură vinătă 
de această mărime se poate pre
găti o salată pentru o familie 
compusă din opt persoane, iar 
din intreaga cultură a coopera
tivei, cu o producție record de... 40 tone la hectar, se pot pregăti 
cite două porții de salată pentru 
întreaga populație a Capitalei.

La cîțiva kilometri de București, pe teritoriul comunei Chiajna, acolo unde Dîmbovița face un cot i- mens, natura a oferit oamenilor o minunată pajiște, străjuită de arbori seculari. In această vale frumoasă au fost montate cîteva bănci pentru odihnă, au fost instalate aparate pentru distracția copiilor, o căsuță în formă de pară și o alta în formă de gărgăriță, în care urmau să se vîndă dulciuri. Apoi au a- părut și grătarele pentru mititei ale alimentației publice din sectorul 7.. Duminică de duminică, „bă chiar și în cursul săp- i'ijăg'iidi. «mii de localnici și •»%d*15S<mreșteni  erau atrași de acest loc de agrement mumii „Roșu" (după nu- ^.Șneler/Cițitului în preajma căruia se ‘ afla). Parcul „Roșu" se înscria perfect în rețeaua locurilor de popas și de agrement ale Capitalei, era o mică perlă din- tr-un mare șirag. Am vizitat și noi parcul respectiv zilele trecute. Aproape să nu-1 mai recunoaștem 1 în valea aceea largă, minunată, cu iarbă și flori, cu pădure și apă, nu se mai află acum nici o floare, nici iarbă, iar apa este complet ascunsă privirilor de un zid gros de bălării din care nu se poate zări nici măcar un cal cu călăreț cu tot.Locul covorului mătăsos de iarbă, care altădată nș incinta privirea pină toamna tîrziu, l-au luat o sumedenie de obiecte străine parcului : sticle și borcane sparte, roți uzate de auto-

mobil, pietroaie, butoaie, resturi menajere, lemne putrezite, mari ghemotoace de hirtii...— Cum este posibil ? — l-am întrebat pe șeful unității comerciale din acest loc de agrement.— Nu sîntem numai noi, cei din comerț, vinovați — a răspuns el. Sînt vinovați, în primul rînd, cei care a- runcă tot ce le prisosește

Pe spațiul „verde" al parcului și-au făcut apariția la un moment dat și mașini ceva mai mari : un „Transcom" (21-B-5938), un TV (34-B-7866), alt TV (22- B-8100) etc., etc. Deși timpul era încă la antemeridian, din motorizatele respective a coborit o armată de oameni grăbiți să intre în local și pas să mai iasă de acolo. Aveau... sete mare.
Ocrotind natura
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I
I

„Dai un ban 
dar...
nu-1 mai ai

I
i
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Noul spital din Slobozia

Note cetățenești

nu reprezenta o comandă... atractivă, metalurgiștii băcăuani au turnat fontă în formele preparate de muncitorii de la „Proletarul", ajutindu-i astfel' să realizeze la timp, prin au- todotare, utilaje in valoare de 1 800 000 lei.La „Metalurgica" nu ni s-a spus nici un cuvint despre promptitudinea cu care au fost sprijiniți textiliștii, dar am aflat aspecte tot atît de interesante . în ceea ce privește spiritul de întrajutorare comunistă cu un alt colectiv. Intr-un timp, cei de la „Metalurgica» nu puteau face, fată unei comenzi cu propriile mașini de prelucrare a metalelor. La o ședință la comitetul municipal de partid, secretarul comitetului de partid al unității amintite, Mihai Caraiman, s-a in- tîlnit cu secretarul . comitetului de partid de la întreprinderea de mașini- unelte, Mihai Holman. împărtășin- du-și reciproc preocupările a ieșit ia iveală că la „mașini-unelte" un carusel nu-și găsea pentru un timp-utilizarea. Era exact mașina de care aveau nevoie cei de la' „Metalurgica". Cei doi secretari au discutat șl cu alți factori de conducere din întreprinderile respective, luînd operativ măsurile necesare pentru a da „de lucru" caruselului. Avantajul a fost în dublu sens.Paleta bogată a posibilităților de reducere a cheltuielilor materiale de producție pe care o implică întrajutorarea comunistă își găsește ilustrarea și în sprijinul direct și eficient pe care șj l-au acordat reciproc trei întreprinderi băcăuane de pe platforma industrială Mărgineni. Două unități ale industriei alimentare depășeau constant — in pofida măsurilor luate — consumurile specifice de abur, în timp ce întreprinderea de bere, spirt și drojdie se încadra in normele planificate. Organizațiile de partid din cele trei întreprinderi au inițiat un schimb de experiență la gazdele cu rezultate nesatisfăcătoare. Au fost verificate minuțios instalațiile și consumatorii de abur, au fost depistate punctele de pierdere și apoi s-au luat măsuri cu aplicabilitate imediată. în scurt timp cele două întreprinderi au adus consumurile de abur in -limitele admise.

Transportul
„pe roate

a
> indisciplina

„Am fost cu mașina „în defect", sau „N-am avut chef". „Dacă nu tăceți, n-o să mai vin deloc!"; „Am semnalat în numeroase rinduri întirzierea frecventă a autobuzelor de la autogara din Satu Mare. Nu e de mirare. Pe impegatul I. Poștaș l-am găsit de multe ori în stare de ebrietate și ca. atare...". (Iosif Halasz, lăcătuș la „Unio", Al. Balog, șef de echipă ' Satu Mare).Stările de de mai sus aduse și la cunoștința comitetului județean de partid, unde, de altfel, a fost chemată de indată conducerea întreprinderii de transporturi auto Satu Mare pentru a lua de urgență măsurile cuvenite. Măsurile au fost promise. Așteptăm ca efectul lor să se vadă in fapte.

ora...9, adică chiu un i-a că-
decit la atunci cind, cu cu vai, a sosit și alt autobuz care luat și pe ceilalți lători.Pierzînd ca și alte rinduri mai multe ore din programul de lucru, desigur cu efect negativ asupra procesului de producție, mai mulți oameni ai muncii din cei: care sint puși deseori în situația să intîrzie la întreprinderi din cauza defectuoasei circulații a autobuzelor au ținut să ne aducă la cunoștință unele stări de lucruri care favorizează asemenea anomalii. Am reprodus cîteva mai jos. Iată ce ne semnalează loan Matiaș, de la cooperativa „Munca" din Satu Mare, și Mihai Boroș de la I.R.E. Baia Mare: „Unii șoferi. ca de exemplu A. Hutton, desconsideră călătorii și ii _țra- tează il întrebăm de întîrziat și nu pectă ora plecării

Cum pot să încapă circa 200 de oameni intr-un autobuz in care pot călători doar 100 și aceștia îngheșuiți? Și, totuși, în dimineața zilei de 9 octombrie la ora 5.30 (zi care nu reprezintă o excepție), circa 200 de cetățeni din satul Peleșu Mare, care fac naveta la Satu Mare, unde lucrează în diferite întreprinderi sau sînt elevi la diferite licee, se străduiau din răsputeri să-și facă loc în singurul autobuz care s-a prezentat, la ora stabilită. De ce n-a venit și celălalt autobuz — căci in mod normal trebuie să plece două curse concomitent? Oamenii au pus această întrebare șo- ferului, ridicat umeri. Și ca să ..mulțumească" pe toți navetiștii care-i asaltau autobuzul, șoferul n-a mai pornit in cursă (nici n-ar fi putut. înconjurat cum era de cei rămași pe jos)

iar acesta a neștiutor din

în

la I.J.C.lucruri au fost

pe departe —. din . punct, de vedere igienico-șanitar, gospodăresc — un exemplu bun de urmat. Numai dacă ne-am gindi la cîinii și pisicile care se plimbă toată ziua printre mese, la incinta localului ce pare o crescătorie de muște, la dezordinea din jur... Ce avea de : lucru ția sanitară și cială 1Am discutat din comuna Chiajna, bucureșteni veniți la „Terasa Roșu" pentru odihnă și recreare. Ideea comună a tuturor : indivizilor cercați cu ordinea, cu disciplina ar trebui, drept pedeapsă, să li se aplice amenzi cit mai substanțiale, respectivii să fie puși, eventual, să facă obligatoriu or-fț- f dine și curățenie .in tot’ parcul. Am ințelps că o a- semenea propunere e îmbrățișată și de primăria comunei Chiajna. Cel puțin tovarășul Gh. Pasăre, secretar adjunct cu problemele de propagandă la comitetul comunal de partid, recunoscînd că primăria nu s-a interesat suficient de domeniul public și cu atît mai puțin de „Parcul Roșu", și-a exprimat ho- tărîrea de a solicita sprijinul tovarășilor de la sectorul 7 al Capitalei (în subordinea căruia se află comuna Chiajna) și al organelor de ordine, pentru a readuce la vechea lui înfățișare frumosul loc de a- grement de pe malul Dîmboviței.E timpul.

aici cea
CU

mult ar inspec- comer-cetățenicu

„de sus". Cînd ce a res- zice:De la inițiative spontane, 
ia acțiuni 

judicios concepute 
și coordonateComitetul municipal de partid ac- ționînd ca „stat major" al eforturilor împotriva risipei, pentru realizarea — prin cele mai felurite mijloace și căi — de economii cît mal substanțiale, a format colective care s-au deplasat în unități pentru a a- naliza la fata locului cum se urmăresc și se realizează cheltuielile materiale în corelație directă cu îndeplinirea indicatorului producției nete. Constatările . au fpșt centralizate ;.și artaltate apoi J'np'm ședință a biroului comitetului municipal, adop- tind’u-se un plan de .măsuri cu multe idei valoroase.Desigur, modalitățile în care unele organizații de . partid înțeleg și reușesc să se sprijine reciproc în a- ceastă luptă nu pot fi încadrate în scheme metodologice prestabilite. Ele arată însă cit de necesar este să se treacă de la inițiative spontane la acțiuni judicios concepute și coordonate de comitetul municipal de partid.

La cooperativă cu...

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

ușa în spateciu. încercați la cooperativa meșteșugărească „Constructorul". încercăm : „Nici noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Vedeți că la cooperativa meșteșugărească „înfrățirea" se pare că există cineva care se ocupă cu prestările de servicii la La sediul cooperativei recomandate ni se propune o 
ne spune :— Avem, într-adevăr, un lucrător care execută reparații la uși și ferestre. în această perioadă insă a primit dispoziție să se ocupe de repararea imobilelor Uniunii județene a cooperativelor noastre

între alte pregătiri pentru sezonul friguros, una — etanșarea ușilor și ferestrelor de la locuințe — își găsește cel puțin o dublă motivație : prevenirea risipei de energie si combustibil.și asigura-, rea confortului termic în timpul iernii.^ _Dar ___________cui i se pot adte*a|eg-,  .. domiciliu", tățenii, in munfcipiul" -"■'— Botoșani, pentru satisfacerea Ia (lAiicilliiț a acestui servieta? Ani apelat, mai întîi, la dispeceratul Exploatării municipale de gospodărie comunală și locativă. „V-am servi cu plăcere — ni s-a răspuns — dar în profilul activității noastre nu figurează prestarea unui asemenea servi-

meșteșugărești, activitate în care va fi angrenat o perioadă mai lungă. Dar dacă e vorba de o urgență, a- duceți ușile sau ferestrele defecte la noi, și în cîteva zile le veți avea reparate.Și astfel, soluția „cu ușa în spate pină la meșțer" .se pațe jăje. deocamdată, singura posibila, la Bo 1

Mu.

DOLJ

■ •

Pentru a face față solicitărilor cumpărătorilor, paralel cu preocupările pentru asigurarea bunei ------- —x_; a popu- pretutindeni
strigăt al 
sacoșe de

La Galati, ultimul 
modei in materie de 
plastic a fost lansat de coopera
tiva „Înfrățirea" din localitate. 
Contra sumei de 4 lei, doritorii 
pot cumpăra de la tonetele care 
împinsese orașul sacoșe ayînd 
imprimate numele formațiilor : 
ABBA, Beatles, al cîntărețului 
Demis Roussos sau marca fa
bricii de bere Tuborg. Dincolo 
de asemenea inscripții, imprima
te ca vai de lume, sacoșele cu 
pricina n-au nimic deosebit : a- 
dică se strică la fel de repede 
ca și cele obișnuite, care costă 
insă numai 1 leu bucata. De 
unde se vede că meșteșugarii de 
la „înfrățirea" vor să _ confirme 
zicala ușor modificată : „dai un 
ban, dar nu-l mai ai". Cetățenii 
care au sesizat faptul se întrea
bă : dacă prețul este mai mare 
pentru... imprimeu, ar fi destu
le lucruri bune de imprimat și 
de pe la noi. Observație la care 
subscriem.

aprovizionări lației, ca în țară, in județul Dolj se acordă o atenție constantă lărgirii bazei materiale a comerțului modernizării rețelei magazine. în acest au fost -date în folosință spații comerciale ce totalizează 2 921 mp, amplasate îndeosebi la parterele blocurilor de lo-

La
Pietroasele

S-au încheiat lucrările de vară 
pe șantierul de cercetări arheo
logice de la Pietroasele — Bu
zău. Au fost scoase la iveală noi 
mărturii materiale privind orga
nizarea castrului roman de pe 
aceste locuri. Lucrările au fost 
conduse de cercetătorii Gheor
ghe Diaconu, Magda Tzony șl 
Vasile Drimbocianu. Au fost 
găsite, între altele, o parte din 
zidul castrului roman, locuințe, 
porțiuni de edificii militare, ma
teriale finite de construcție, 
vase, diverse obiecte gospodă
rești, unelte de muncă, podoabe 
din metal, os și lut. După ope
rațiunile de selecție și pregătire, 
materialul arheologic va fi pus 
la dispoziția publicului in expo
ziția organizată prin grija Mu
zeului județean de istorie.

Rubrlcâ realizatâ de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

în spațiul verde, care vin să-și repare mașinile pe malurile Dîmboviței. Cind pleacă, lasă aici bidoane goale de ulei, cauciucuri uzate, ghemotoace de cîrpe.Tocmai in momentul cind vorbeam cu responsabilul, pe malul Dîmboviței apăruseră ca din senin două autoturisme. Proprietarii lor, odată intrați în zona parcului public, s-au apucat să facă exact ce spunea responsabilul de la „Terasa Roșu" : s-au apucat tacticos sâ-și spele mașinile, să le scoată roțile uzate, să le schimbe uleiul.— Cum vă permiteți ? i-am întrebat.— Păi nu ne-a spus meni că nu e voie...

Din păcate însă, inspectorii administrației domeniului public și reprezentanții primăriei, atît cei de la sector, cit și cei comunali, par să nu mai fi trecut pe la parcul „Roșu" de astă primăvară. Dacă treceau ar fi observat, firește, că o parte a parcului a devenit lada de gunoi a satului.Cu toate că responsabilul de la „Terasa Roșu", Nicolae Anghel, ne lăsase să înțelegem că cetățenii sînt de vină pentru dezordinea care domnește acum în parc, e necesar să precizăm că unitatea pe care el o conduce și care, de fapt, este „inima" acestui loc de popas nu -constituie nici

să-și repare tocurile ușilor sau ale ferestrelor 7 Le vor smulge din locurile lor ca să le aducă la meseriași?
C. VARVARA. 
Gh. BALTA

(Urmare din pag. I)

Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

Noi unităti comerciale
Jcuințe. Fondurile fixeau intrat în dotarea rețelei comerciale .se ridică la 8,6 milioane lei. în Craiovița Nouă — cel mai • mare cartier nou de locuințe al municipiului Craiova, in care locuiesc circa 20 000 cetățeni — vor începe lucrările de construcție a două magazine tip „BIG", ce vor însuma peste 3 200 mp, urmînd ca anul viitor să fie amenajată în același cartier o modernă desfacerea

și de an

G. GHEORGHE

piață pentru produselor a- groalimentare. Un magazin tip „BIG“ urmează să fie construit și în cartierul Brazda lui Novac, In imagine: „Unirea" — unul din noile magazine craiovene.

La doi pași de marea uzină producătoare de autocamioane, efectuează nerea si reparațiile de mașini
C.A.P. Săcele îsi singură întreți- reparatiile. toate parcului propriu și tractoare.— Ce taci, nea ~ Toată ziua strici Iul 1Strungarul Rusu nu știu ce. rîzînd. Președintele, afară : „L-ati văzut ? E în stare să facă orice-i cerem. Si el. si toti cei de la ateliere".UNIREA. în timpul lungii însoțiri a tovarășului Balint am învățat un cuvînt din limba maghiară : „jo“. înseamnă „bun". I-am dedus înțelesul fără nici o explicație, doar ascultîn- du-1 pe președintele cooperativei. Vorbea nerul Gheorghe vorbea cu șeful Nicolae Dobrin, răndica de la magazie, vorbea ce-avea de vorbit. în-

tindea mîna si zicea „bun". Era ultimul cuvînt, punct pe înțelegerea la care ajunsese. Vorbea cu inginerul Micklos Zoltăn, cu șefa de fermă Simon Ildiko, cu Iancsi de la magazie, vorbea ce-avea de vorbit (un-
care lucrează acolo.celorAcolo, si pe tarlale, si sus la munte. Știam că sînt, alături, nea Ionică si cu Ianoș,Bella hai siVaida Moise Răvită șl Stoika, Tizedes Mi- Dumitru Pogonescu, și cu Girâs.Rusule ? materia-răspunde si ieșim.

cu ingi-Ionescu, de fermă cu Smă-

gureste, înțelegeam „azbo- ciment“. „referat", cite un cuvînt la două conversații), termina. întindea mîna si zicea ...i<5“. Era ultimul cuvînt, punct, pe. înțelegerea la care al unsese.Părăseam perimetrul C.A.P. Săcele petrecuti de vuietul si bocnetul ce se auzeau din ateliere. Parcă ne depărtam de o uzină, nu de o cooperativă agricolă. Acum știam bine chipul, surîsul. privirea si vorba

încercăm, împreună cu tovarășul Kovăcs Lauren- țiu, directorul casei de cultură, să conturăm o schiță a spiritualității săce- lene. Notaserăm că, sub egida lăcașului de care răspunde. își desfășoară o animată activitate 4 formații de teatru (două în limba română, două în limba maghiară) două echipe de păpușari. două formații folclorice. două tarafuri, paritatea numerelor nefiind în- timplătoare ci corespunzînd

exprimării artistice în cele două limbi. Dar tovarășul director ne vorbise și despre cei 22 de creatori populari din raza de influență a casei de cultură, ca polivalenta Giirgy Papp Margareta (cusături, ceramică, tapiserie), ca sculptorul și graficianul Valentin Mun- teanu. deopotrivă pretuitori si popularizatori ai creației populare, atît românești cit și maghiare.La Săcele am depistat un înțeles nou al cuvîntului „vecin". Am aflat că familia Tudoran e vecină cu familia Benedeck. familia Szekely e vecină cu familia Coiocaru si altele, vecine locuind la întregi distantă în grai local, vecină a devenit, sinonim pentru Credem că subtila evoluție a limbii, care a operat alăturarea celor două noțiuni, spune mult și îndreptățește la multe. semnificative concluzii.

Sint kilometri între ele. cuvîntul în ani. si prietenă.

CUM SINT SOLUȚIONAU SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
Provizoratul 

intîrzie 
integrarea 
inginerilor 

stagiariîntr-o scrisoare dresată redacției cîtva timp în Sandu Țăpuș. inginer stagiar la întreprinderea de mașini agricole și tractoare Craiova, ne-a semnalat că tinerii specialiști repartizați la această unitate nu sînt îndrumați corespunzător in vederea unei mai rapide integrări în colectivul de muncă, a valorificării cu eficientă maximă în procesul de producție a cunoștințelor dobîn- dite în facultate.Dată fiind importanța problemelor semnalate, redacția a îndrumat sesizarea spre rezolvare și luare de măsuri Comitetului județean Dolj al P.C.R. în răspunsul primit recent nl s-a adus la cunoștință,

a- cu urmă.

între altele, că se confirmă faptul că nu există sarcini scrise, concrete, care să precizeze atribuțiile inginerilor stagiari de la această întreprindere. Neexistînd un program prin care să se definească modul cum urmează să fie integrați în activitate, ei sint puși în situația de a-și stabili singuri ce au de de multe ori vind probleme concordanță cu . tirea lor profesională.Avînd în vedere că întreprinderea își dezvoltă activitatea și are nevoie de un număr sporit de cadre tehnice, s-a atras atenția conducerii acesteia a- supra necesității întăririi răspunderii față de integrarea în producție a tinerilor ingineri. în această privință s-au luat și u- nele măsuri : inginerul șef cu concepția și șefii secțiilor de producție vor stabili programul cu activitățile ce trebuie să le îndeplinească Inginerii stagiari pe toată pe-

făcut, rezol- în ne- pregă-

rioada și vor deaproape acestuia ; fiecare de secție care are în subordinestagiari va răspunde de felul cum aceștia se integrează în producție. precum și de asigurarea condițiilor de lucru corespunzătoare desfășurării activității lor ; comitetul de partid prindere activitatea- tire și a cadrelor de repartizare a inginerilor tineri, după terminarea stagiatu- rii, pentru ca nivelul lor de pregătire să fie cit mai bine valorificat.

de stagiatură urmări în- reallzarea șefingineri

din intre- va urmări de prcgă- perfectionare și modul

Fermitate 
în întronarea 

disciplineiVirgiliu Vulturea- nu, conducător auto la secția a IV-a Constanța a întreprinderii de reparații Brăila, a sesizat nu de mult redacției o seamă de

nereguli, abuzuri și i- legalități comise ori tolerate de șeful secției. El se referea. între altele, la repartizarea de locuințe, fără avizul consiliului oamenilor muncii și al organelor sindicale unor persoane care nu îndeplineau legale, la unor bunuri din unitate, la tolerarea și încurajarea actelor de indisciplină, inclusiv organizarea de petreceri în timpul programului de lucru, cu consum alcoolice, personalul lipsa de și control rea asistenței tehnice de către personalul de specialitate la fiecare loc de muncă, la încadrarea unor persoane în posturi de execuție, dar care e- fectiv prestau muncă de funcționari și altele. Semnatarul scrisorii susținea, de asemenea, că nu are asigurate condiții corespunzătoare de lucru, că este persecutat de șeful secției.

criteriile însușirea

de băuturi de către T.E.S.A., la organizare în acorda-

Drept răspuns la a- ceastă sesizare, dacția a primit referatul întocmit de Consiliul județean al sindicatelor Constanta, vizat de un secretar al comitetului județean de partid. în cuprinsul acestuia ni s-au adus la cunoștință măsurile luate după încheierea verificărilor efectuate la fața locului. S-au dispus, astfel, destituirea din funcția de șef al secției a inginerului Mihai Ștefan, reorganizarea secției și trecerea la locurile lor de muncă a persoanelor care lucrau în alte posturi decît cele in care sînt încadrate, trecerea acestei unități în . subordinea S.U.T. Constanta, e- fectuarea unui control financiar de fond, la terminarea căruia se vor adopta și alte măsuri.în răspuns se precizează, totodată, că, extinzîndu-se țările, că de

re-

cerce- constatat abateri de la disciplină . s-afăcut vinovat chiar și
s-a unele

semnatarul scrisorii, cu care s-au discutat, de altfel, toate aspectele constatate la fața locului.
Justificări 

care nu rezolvăluiLa scrisoarea Zoltan Ster, electrician la Exploatarea minieră Căpuș, secția Iara — Băișoara, privind transportul minerilor de la domiciliu la locul do muncă și retur, conducerea întreprinderii de transporturi auto-CIuj ne-a trimis un răspuns din care rezultă că măsurile adoptate nu prezintă garanția asigurării unor condiții optime de transport. Astfel, după ce se menționează o seamă de greutăți întimpina- te pe traseele Aghi- reșu — Masca, Mier- ta — Masca, greutăți datorate drumurilor degradate, uneori impracticabile, din care cauză au trebuit să fie suspendate unele curse, în răspuns se arată : „Pentru îm-

bunătățirea calității transporturilor, in colaborare cu Exploatarea minieră Căpuș, am redus numărul curselor de la 5 la 3 și am luat măsuri ca fiecare cursă să fie e- xecutată de un autobuz programat in a- cest sens".Este greu de cum reducerea rului de curse tea îmbunătăți țiile de După cum de neînțeles este și faptul că, în locul unor demersuri la forurile județene care răspund de întreținerea drumurilor. s-a ales o soluție mai simplă. Desigur, nimeni nu contestă că din cauza drumurilor degradate, mașinile se uzează defectează traseu. Or, aceea era intervenție la direcțiile de drumuri și poduri Cluj consiliile munale rază de tră întreținerea : drumurilor respective.

înțeles numă- ar pu- condi- transport.

prematur, se deseori pe tocmai de necesară o promptă județeneși Sălaj și la populare coin a căror activitate in-

Spicuiri din 
răspunsuri• Comitetul executiv al Consiliului popular județean lomița : In îmbunătățirii tării cu apă a orașului deci și a cartierului Dudești din localitate, s-a comandat la institutul de specialitate executarea unor proiecte pentru extinderea sursei de apă cu încă 15 puțuri forate și construirea a încă unui rezervor de 500 mc. Lucrările sint planificate să înceapă în anul următor.® Uniunea județeană a C.A.P. Prahova : Sesizarea adresată redacției de mai multi membri cooperatori, referitoare la abuzurile și ilegalitățile comise de președintele C.A.P. Drajna, Nedel- cu Gheorghe, se confirmă. Pentru aceasta, conducerea U.J.C.A.P. a luat măsuri de scoatere a acestuia din funcție și de imputare a pagubelor produse din vina sa.

Ia- vederea alimen- potabilă Fetești,

• Comitetul executiv al Consiliului popular orășenescAiud, județul Alba : Sesizarea lui loan Man cu privire la ne- funcționarea circularelor de tăiat lemne de la depozitul de combustibil din localitate corespunde realității. Intr-adevăr, depozitul dispune de două asemenea utilaje, dar acestea nu sint folosite din lipsă de personal.Cum rămîne însă cu servirea civilizată a cetățenilor ? își vor tăia, în continuare, lemnele care cu ce poate ?• Comitetul executiv al popular ceava : sesizăriiMircea Chiruțan municipiul s-au luat E.G.C.L.reparațiile ______terasa blocului Ana Ipătescu, nr. 8).posibilitatea infiltrării anei în apartamentele de la ultimul nivel.

Consiliului județean Su- Ca urmare a cetățeanului din Suceava, măsuri ca să execute necesare la (str. blocul înlăturîndu-se
Gh. PÎRVAN

I
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SĂPTĂMlNA RECORD ÎN AGRICULTURĂ 

impune masuri practice și inițiative de mare eficiența 
Ce ați întreprins, ce întreprindeți în acest sens?

La ANCHETA „SCÎNTEII“ răspund directori 

ai direcțiilor agricole județene

1. Cum se realizează vitezele zilnice la 

recoltat și însămințat ?

2. Ce măsuri ați luat pentru punerea 

la adăpost a producției în ritm cu recoltarea ?

3. Ce cauze frinează realizarea programelor 

de lucru și cum acționați pentru înlăturarea lor?

te și a temperaturilor scăzute, semănatul griului a întârziat într-o bună măsură, se lucrează foarte greu și numai în 60 la sută din teritoriul județului unde au fost concentrate toate forțele. Am luat măsuri pentru a încheia semănatul in jurul zilei de 25 octombrie.2). Nu există la ora actuală produse recoltate și netransportate. Am asigurat doar un avans Ia recoltatul sfeclei de circa 10 000 tone pentru a avea stocul necesar pentru transport și pentru zilele cind nu sînt condiții prielnice de recoltat.

3). în vederea transportului operativ al produselor din cîmp la baze, comandamentul județean a hotărît Ca o zi pe săptămînă să fie concentrate în acest sens un mare număr de mijloace de transport de la diferite unități din județ. De asemenea, pentru intensificarea semănatului vor lucra pe tractoare un număr de oameni care au pregătirea necesară. Se va suplini în felul a- cesta numărul insuficient de mecanizatori din unele unități. (Octav Grumeza).
ARAD : • Am organizat schimburi de zi și de 
noapte • Graficele Ia recoltare se îndeplinesc 
și chiar se depășesc zilnic • Trebuie să întă
rim disciplina la întreprinderea de transport

SATU MARE : • Am încheiat recoltarea car
tofilor • O puternică concentrare a mijloace
lor de transport din județ • Pe tractoare - toți 
oamenii din sate care au pregătirea necesară

Ing. PETRE MATEESCU, director adjunct al direcției agricole a județului. 1). La recoltatul sfeclei de zahăr viteza zilnică este depășită în medie cu 50—60 ,1a sută, ceea ce ne-a permis să trecem, conform in-
dicațiilor conducerii superioare de partid, la însilozatul unei părți din recoltă în locurile deja stabilite și să livrăm fabricilor în. plus circa 2 500 tone sfeclă de zahăr zilnic. La recoltarea porumbului cu cele 250

Ing. NICOLAE BABICI, directorul direcției agricole a județului. 1). în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, în județul Satu Mare s-a încheiat recoltatul cartofilor pe întreaga suprafață și s-a predat la fondul de stat peste 60 la sută din cantitatea planificată. Pină la 15 octombrie: vom preda, conform graficului stabilit, întreaga cantitate. S-a terminat, de asemenea, recoltatul fructelor și, pa- rarel, s-a predat peste 70 la sută din producție la fondul de stat. In acest sector sint concentrate importanțe forțe umane lă sortatul fructelor și transportatul lor. Legumele au fost, și sînt recoltate în măsura în care sint și dirijate spre consumatori. în mod intenționat noi am lăsat legumele în cultură pentru a asigura o aprovizionare bună a populației cu legume proaspete și

în cursul lunii octombrie. Din cauza condițiilor neprielnice, cultura florii- soarelui este foarte întîrziată. De aceea, recoltatul a început sporadic pe suprafețele mai zvîntate. Vom concentra toate forțele, astfel ca recoltatul să se poată încheia în șapte zile. Recoltatul porumbului încă nu a început din cauza: diferențelor foarte mari la stadiul de coacere, umiditatea oscilînd între 40 și 50 Ia sută. Sfecla de zahăr se recoltează conform graficului de primire la fabrica de zahăr din Oradea. întrucit au apărut. însă și greutăți cu expediția de pe rampele din județ, comandamentul județean a luat măsura ca din 12 octombrie să se treacă și la însilozarea pentru iarnă, ceea ce va determina o creștere a ritmului la recoltat.Din . cauza precipitațiilor abunden

combine vom realiza o viteză zilnică de 1 000 hectare (aproape 60 la sută din suprafețe vor fi recoltate mecanizat). La recoltatul strugurilor, graficele sint depășite zilnic și în medie cu 20—30 tone, ceea ce ne va îngădui să încheiem recoltatul în maximum 10 zile. La semănatul griului, situația realizărilor pe județ se cifrează la 55 la sută din suprafața planificată, asigurindu-se o viteză zilnică de 6 000 hectare. Anali- zînd situația din teren și mai ales răminerile in urmă din consiliile in- tercooperatiste Mișca, Ghioroc, Curtici și Felnac, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsuri pentru utilizarea la 'întreaga capacitate a tractoarelor și organizarea corespunzătoare a acțiunilor la eliberatul terenului și arat, prin organizarea muncii în schimburi de zi și de noapte, în primul schimb pe tractoare aflîn- du-se primari, viceprimari, alți oameni din comună care cunosc conducerea tractorului.2). La această oră, în cîmp se găsesc circa 18 000 tone sfeclă de zahăr și circa 3 000 tone porumb. Dacă prin măsurile luate graficul zilnic la transportul sfeclei se depășește, cum spuneam, cu 2 500 tone, bună parte din producție fiind însi- lozată, se impune totuși ca între-

Recoltarea porumbului la C.A.P. Uihel-Timișprinderea de transport auto din județ să suplimenteze numărul autocamioanelor 1a transport, pentru a nu lăsa prea mult sfecla pe cîmp. La porumb am luat măsuri de concentrare a formațiilor de cooperatori și elevi la executarea depănușării, încărcării și descărcării producției în bazele de recepție.3). Una din cauzele care frinează realizarea programului de lucru stabilit este vegetația neuniformă la cultura porumbului. Urmărim zilnic pe fiecare parcelă stadiul de coacere, astfel ca imediat ce sînt condiții să intrăm la recoltat. Căutăm zilnic să determinăm o mai mare solicitudine din partea celor de la întreprinderea de resort în asigurarea tuturor mijloacelor de transport prevăzute.

Din agenda Tirgului 
internațional București 
„UNIVERSAL TRACTOR" EXPORTA IN 85 DE ȚĂRIîntreprinderea de comerț exterior „Universal tractor" prezintă, la actuala ediție a T.I.B., o bogată și variată ofertă de tractoare, mașini agricole și remorci, destinate cu prioritate agriculturii. Prin produsele pe care le exportă, această întreprindere este cunoscută în 85 de țări.Din bogata varietate de tractoare fabricate în țara noastră si expuse la tirg văprezentăm astăzi tractorul articulat de 180 CP (in fotografie). Realizat de întreprinderea „7 Noiembrie" din Craiova, tractorul este oferit atit in varianta agricolă (A — 1 800 A), cit și în cea cu utilizări industriale, echipat cu lamă și

scarificator (S—1800 LS). sau prevăzut cu încărcător frontal (S—1800 IF). Puterea mare de tracțiune — 7 600 kgf — face posibilă executarea unor arături cu pluguri care au 7—10 brăz- dare, cu o viteză orară de 5.8 km, randamentul zilnic fiind de 11,5 ha.
★După cum informează organizatorii, pină în prezent TIB '78 a fost vizitat de peste 170 000 de persoane, dintre care 25 000 de specialiști și oameni de afaceri din țară și de pește hotare, în același timp, printre contractele comerciale de export-import încheiate sînt de remarcat contractele privind livrarea de vagoane de cale ferată in Polonia și S.U.A., de rulmenți în Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, S.U.A., și R.F. Germania, utilaj petrolier în Bangladesh, Polonia și U.R.S.S., tractoare în Italia, Olanda,

★Austria, Spania, Franța și Polonia, precum și o gamă variată de mașini- unelte în Austria, Australia, Cehoslovacia, Portugalia, Spania și U.R.S.S. etc. Organizațiile comerciale romanești au încheiat, de asemenea, o serie de tranzacții comerciale privind importul de aparatură de. măsură și control din Cehoslovacia, U.R.S.S., Austria și R.F. Germania, mașini-unelte din Japonia, Cehoslovacia, R.D. Germană, U.R.S.S. și Ungaria, mașini și utilaje pentru construcții din U.R.S.S. și alte țări.
Opinii ale unor participant de peste hotareWADIM MIETKOVVSKI, directorul pavilionului Republicii Populare Polone. „Schimburile comerciale dintre țările noastre prietene, România și Polonia, caracterizate prin dinamism și o continuă îmbunătățire a structurii, cu siguranță că șe vor amplifica după această manifestare economică internațională. Faptul că economiile țărilor noastre se dezvoltă în ritm susținut, iar oferta se diversifică an de an — în prezent peste 60 la sută din schimburile reciproce de mărfuri sint deținute de mașini, utilaje și instalații tehnologice — constituie argumente solide pentru participarea la T.I.B. Produsele prezentate de întreprinderile poloneze la T.I.B. ’78 se bucură in aceste zile de interesul specialiștilor, al publicului larg și aceasta nu poate decît să ne bucure. Tranzacțiile pe care le vom incheia. ca urmare a discuțiilor aflate în curs, vor finaliza o activitate rodnică, specifică acestui gen de manifestări, care sint foarte eficiente pentru toți participanții".Dr. PIETRO SIVILIA, directorul pavilionului Italiei : „Piața românească s-a bucurat dintotdeauha de interesul firmelor italiene, multe dintre acestea fiind bine cunoscute în România. De asemenea., unele din produsele realizate de . industria românească, ce se dezvoltă intr-un ritm deosebit de rapid, sint cunoscute și apreciate în Italia. Iată de ce prezența a 36 de firme din Italia ia T.I.B. '78 este firească. Consider ca pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor reciproce trebuie promovate îndeosebi colaborarea și cooperarea industrială și tehnico- științifică, înființarea de noi socie

tăți mixte, domeniu în care s-a cîști- gat deja experiență, acțiunile comune ale întreprinderilor românești și italiene pe terțe piețe".Ing. ALOIS KUBIC. directorul pavilionului Republicii Socialiste Cehoslovace : „în volumul schimburilor dintre România și Cehoslovacia, produsele construcțiilor de mașini au o pondere însemnată. îndeplinirea prevederilor din acordul comercial de lungă durată necesită o atitudine activă din partea Întreprinderilor din cele două. țări, în vederea concretizării angajamentelor asumate. Din acest punct de vedere, activitatea din perioada tirgului a reprezentanților întreprinderilor cehoslovace și românești de comerț exterior trebuie apreciată ca foarte bună. De asemenea, trebuie să mulțumim organizatorilor pentru condițiile create in vederea desfășurării discuțiilor și tratativelor comerciale, care vor contribui Ta amplificarea și diversificarea schimburilor reciproce dintre țările noastre".M. MEIDAN, directorul pavilionului statului Israel : „Sîntem bucuroși că ne aflăm din nou la București la țirgul internațional, unde am devenit participanțî tradiționali. La actuala ediție expunem produse electronice și mașini-unelte. Interesul pe care-1 manifestă specialiștii români pentru exponatele noastre, ca și nivelul tehnic deosebit al ofertei României mă îndreptățesc să sper că schimburile comerciale dintre țările noastre se vor amplifica și diversifica in interesul păcii și al avantajului reciproc".
Dan CONSTANTIN

Semănatul griului la C.A.P. Variaș-TimișFoto : E. Dichiseanu

BOTOȘANI: • Transportul recoltei s-a îmbu
nătățit mult • A început, în toate unitățile, 
însilozarea sfeclei • Lipsa unor piese de 

schimb și a anvelopelor ne creează greutăți

îng. CONSTANTIN DUMITRIU, director al direcției agricole a județului. 1) La porumb recoltăm zilnic o suprafață de peste 500 ha mecanizat, iar manual, direct din lan aproape 3 200 ha pe zi, deci ne înscriem în viteza zilnică planificată. Faptul că in județ au căzut mari cantități de ploaie la sfîrșitul lunii trecute și începutul , celei în care ne aflăm, pentru a realiza lucrări de calitate sîntem obligați să discuim fiecare tarla de cite 4 sau chiar 5 ori.

Prin urmare, viteza zilnică la semănat a scăzut de la 6 000 ha, cit erau planificate, la 3 540 ha. Oricum, prin măsurile luate, vom încheia semănatul pină cel tîrziu la 20 octombrie.2). După constituirea comandamentului județean pentru coordonarea mijloacelor de transport condus de un secretar al comitetului județean de partid, situația transportului de pe cîmp s-a îmbunătățit mult. Am organizat un mare număr de baze volante pentru sfecla de zahăr și a

Cind furnizorii restanțieri oferă
explicații în loc de

datoria să coordoneze și să sprijine electiv lucrările de pe acest șantier :: Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Chimice. Din informațiile primite, la Segarcea au avut loc cu regularitate tot felul de ședințe și analize vizind mersul lucrărilor, cu prilejul cărora o mare parte din timp a fost consacrată problemei utilajelor. Discuții formale și sterile, dacă ținem seama că, în pofida angajamentelor repeta-
il

Pe șantierul Fabricii 
de furfurol 

de la Segarcea

fie

Cind au mai rămas doar trei săp- tămini pir.ă la termenul stabilit pentru intrarea in funcțiune a linui nou obiectiv de investiții, oricine se așteaptă ca lucrările de construcții și montaj tehnologic să fie terminate de multă vreme, ca locul constructorilor să fie luat de muncitorii și specialiștii beneficiarului care, la rîndul lor, să se afle pe punctul de a incheia probele tehnologice, pregătihdu-se cu răspundere, seriozitate — și de ce n-am spune-o — cu firească emoție pentru susținerea cu succes a examenului inaugural și, imediat după aceea, pentru începerea efectivă a activității productive. Iată convingerea cu care ne-am deplasat pe șantierul Fabricii de fiîrfurol diu Segarcea — obiectiv cu termen de intrare in funcțiune planificat la sfîrșitul acestei luni.Așteptările noastre aveau săînsă, foarte curind, infirmate. Situația actuală a lucrărilor, serios rămase în urmă față de grafice, exclude posibilitatea punerii in funcțiune a fabricii la data planificată. Este greu de imaginat că, pe șantier, se va putea produce in zilele următoare un reviriment atit de profund, încit răminerile în urmă față de prevederile planului, acumulate sistematic in lunile anterioare, vor fi integral recuperate in răstimpul acestor trei săptămini care ne despart de scadența prevăzută. Mai ales că restanțele sînt generate, înainte de toate, de lipsa unor mașini și utilaje tehnologice de bază. Aceasta este, de fapt, cauza esențială peijtru . care noul o- biectiv nu Întrunește minimum de condiții pentru a produce la timp. De luni de zile sint așteptate să sosească pe șantier o serie de utilaje-cheie pentru procesul de producție, dar pină în prezent nu se întrevede nici o perspectivă de soluționare corespunzătoare, a acestei probleme. Iată furnizorii de a căror lipsă de răspundere în îndeplinirea sarcinilor ce le revin este legată nerespecțarea termenului de puner.e in funcțiune.• ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI n-a expediat 11 autoclave, în greutate de 11 tone, deși contractul prevede clar termenul-limită de livrare : 30. martie . a.c. Menționăm că lucrările de; înzi- dire a autoclavelor durează, în mod obișnuit, circa 4 luni;• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC DIN fAgARAȘ, datoare cu mai multe utilaje : o coloană de stri- pare (64 tone), o coloană de distilare cu blaz (11,7 tone) și 6 pompe. centrifuge. O precizare : ultimul termen, reprogramat. de livrare stabilit cu acordul Ministerului Industriei Chimice a fost 30 iunie a.c.• ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE UTILAJ CHIMIC DIN BUCUREȘTI, restantă cu 2 șnecuri impreg- natoare și 8 extractoate — dozator de celolignină,. al căror termen de livrare este, de asemenea, expirat de peste 3 luni.Un lucru este greu de înțeles : cum s-au putut perpetua atîta vreme restanțele in livrări, fără ca nici unul dintre factorii răspunzători de soarta acestei investiții să-și asume cu ho- tărîre răspunderea de a interveni pentru curmarea ior ? În egală măsură această întrebare este adresată și celor două ministere care aveau

te privind lichidarea în timp util a restanțelor in livrări, luate de furnizori și ministerul de resort, s-a ajuns Ia starea actuală de lucruri, cind factorii amintiți s-au împăcat cu ideea restanței. Dată fiind situația care s-a creat, considerăm absolut necesară o analiză serioasă și severă asupra cauzelor reale care au determinat o diminuare atit de flagrantă a răspunderilor bine precizate prin Legea investițiilor și fenomenele de crasă indisciplină , față de obligațiile ferm asumate prin contractele încheiate.Nu putem trece cu apariția acestui climat de de îngăduință față cuvintuliii datși de spiritultacită, respectarea favorizată de exigență manifestat de ciarul de investiții, cu obligația clară de
(Urmare din pag. I)

utilaje

vederea că . păsuire de ne- a fost scăzut benefi- Deși învestit a controla

îndeaproape, de a interveni, atunci cind e necesar — iar aici la Segarcea a fost necesar in permanență ! — acesta a acceptat cu prea multă ușurință indisciplina furnizorilor și neîndeplinirea planurilor de măsuri stabilite în comun. A procedat așa, deoarece, la rîndul său, beneficiarul nu și-a respectat propriile sarcini. Cum altfel poate fi apreciat faptul că, din cei peste 300 de lucrători care urmează să-și desfășoare activitatea in această unitate, nu au fost recrutați decit... 18 oameni ? „N-am considerat necesar, deoarece știam de mult că termenul de punere in funcțiune nu va fi respectat, motivează ing. Dumitru Sirbu, șeful instalației de furfurol Segarcea". Comentariile sînt de prisos.O singură notă aparte în acest lanț al slăbiciunilor, ăl tolerării reciproce a lipsurilor, au făcut constructorii. Acționînd energic, cu stăruință, aceștia au realizat la termen, și chiar mai devreme, principalele lucrări : turnul de distilare, stația de foraj, depozitul de lichide, stația de clori- nare etc.Concluzia se : desprinde de la sine, în locul atitudinii pasive, de resemnare, este necesar să se acționeze acum cu toate forțele pentru diminuarea, pe cit posibil, a efectelor negative ale întârzierii in punerea in funcțiune a fabricii. Ceea ce e pe deplin posibil. Cu o condiție însă : ca în locul promisiunilor fără acoperire, să se manifeste maximum de răspundere din partea furnizorilor restanțieri și a beneficiarului.
Nicolae 
Cristian

BABĂIĂU 
ANTONESCU

se cere acum in-ța, fronturilor de lucru, desele abateri de la ordinea și disciplina muncii. reflectată direct in folosirea nerațională a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor de construcții, în ultimă instanță in nivelul scăzut de productivitate a muncii atins. O mai demonstrează cu suficientă putere de convingere rezultatele superioare obținute pe șantierele din alte județe: Cluj. Timiș, Brașov etc. Ceea ce a contribuit în mod.hotărî- tor Ia obținerea acestor rezultate a fost și. rămîne preocuparea comitetelor executive ale consiliilor populare respective, a cadrelor de conducere, a organizațiilor de partid de pe șantiere, pentru folosirea cu eficiență sporită a dotării tehnice de care dispun organizațiile de construcții, a forței de muncă, pentru organizarea lucrului in două și trei schimburi.Indiscutabil, o asemenea organizare a necesitat și necesită prezența , permanentă pe șantiere a cadrelor cu munci de răspundere din conducerea consiliilor populare, cunoașterea la fața locului a problemelor ce se cer soluționate într-o perioadă sau alta. Un asemenea mod de abordare a sarcinilor, de organizare și îndrumare a desfășurării lucrărilor, de rezolvare '.erativă și deplină a tuturor

problemelor ivite __ ____  _T___ ____staurat, pretutindeni, in toate județele. Dișpunind de toate mijloacele menite să impulsioneze la maximum ritmul de lucru pe șantiere, consiliile populare nu pot invoca nici o justificare pentru neîndeplinirea obligațiilor de. plan ce le revin ; dimpotrivă, numai realizarea și predarea integrală a apartamentelor prevăzute in anul în curs constituie singurul

început peste tot însilozarea. în fiecare unitate agricolă s-au format echipe pentru încărcat și descărcat, la bazele de recepție descărcatul efectuindu-se și mecanizat. Cu toate acestea, în unele unități, între care I.J.L.F. și I.I.S.Z. din Bucecea, mijloacele de transport întirzie nejustificat de mult. Este și vina noastră că nu am luat măsuri de întărire a disciplinei, în primul rînd.la conducerile unităților respective. Transportul de pe cîmp ar putea fi mult mai operativ dacă ar funcționa și cele peste 100 camioane ale C.A.P. și, circa 100 remorci ale S.M.A., ce staționează din lipsă de anvelope. De altfel, în ultimele două luni, bazei noastre de aprovizionare nu i s-a livrat nici măcar o anvelopă.3). Prima și cea mai importantă cauză este determinată de lipsa unor mari cantități de îngrășăminte chimice — 13 200 tone substanță activă — care trebuia să ne fie livrată încă in cursul trimestrului trecut. Cele mai mari restanțe ip livrări le înregistrează unitățile producătoare din Tg, Mureș, Năvodari, Arad și Bacău. Ca urmare, vom fi nevoiți să însămînțăm peste 15 000 ha cu grîu fără a administra nici un gram de îngrășăminte chimice. De asemenea, ritmul de lucru este redus și ca urmare a staționării a peste 400 tractoare din lipsă de arbori cotiți și blocuri-motor ce trebuia să-i primim cu mult timp în urmă de la Brașov și Codlea. Nu putem lucra noaptea, Ia arat, cu întreaga capacitate disponibilă, deoarece ne lipsesc peste 200 de acumulatori. Precizez că am luat legătură de nehumărate ori cu fiecare dintre furnizorii amintiți. în ce ne privește, vom face tot ce ne' stă în putere pentru a ne înscrie cu lucrările în programul stabilit de conducerea superioară de partid și de stat.
CONTRASTE

Sacul gol nu stă dreptLa fel e și cu omul care are datorii — spune proverbul. Desigur, avind in vedere că la întreprinderea de morărit și panificație Sibiu zilnic se încarcă și se descarcă sute și sute de saci, speram că tovarășii din conducerea unității s-au convins, din propria lor experiență, de ințelepciunea acestui proverb. Faptele dovedesc însă contrariul, luna Dovada: aici, în septembrie „Sa-

cui" în care trebuia să se adune economiile de energie electrică a rămas gol, întreprinderea rămînînd datoare la capitolul spirit gospodăresc. Mai exact, la această unitate economică consumurile au fost depășite cu 186 mii kWh energie electrică. în județ sînt și alte unități care au sacii goi la capitolul economii. Bunăoară, treprinderea Mirșa, care, septembrie, consumurile
în- mecanică în luna a depășit cu 278 mii

kWh energie electrică, și întreprinderea „Carbosin", tinde, în perioada amintită, consumurile de energie electrică au fost depășite cu 1 647 mii kWh.Consecințele: în acest fel au „măcinate" riomiile obținute celelalte unități județ.întrebarea este:va interveni pentru a opri morile care macină în, aceste unități spiritul gospodăresc! (Ilie Ștefan).

eco- de dincine

Cind C. F. R.-ul face cadouri...1 martie, în de-La pozitul care aparținuse industriei locale din Slobozia, a apărut un ditamai „mărțișor" de circa 25 de tone. Atit eîntărea vagonul încărcat cu țevi pentru irigații pe care nimeni nu-I ceruse insă. „Nu-i al nostru" spuneau cei de aici. „Ba-i al vostru" susținea C.F.R.-ul. „Ba nu-i!“ „Ba el".

Și încet, încet, cei din Stația . C.F.R i-au convins pe proprietarii depozitului că nu-i chiar o nenorocire să, ai in curte și cîteva zeci de tone de • țevi pentru irigații. Așa. să fie acolo! Văzind că au reușit să-i păcălească, ce și-au Spus .mai marii transporturilor pe calea ferată din Slo-

bozia? Ia tovarășilor goane' cu h.-au dat.dou" cintărea 80 tone. Acum este iar în tdi. dialogul: e al vostru, nu-i alCineva tace adresantul, azi noscut". Cine-1 scoate; lă lumină? (D. Constantin).

să le dăm și două va- balast.Noul Și „cada
nostru, mile: „necu-

La numărătoarea „bobocilor"Mare bucuria treprinderea din Satu Mare, cind, în prima parte a acestui an au beneficiat de două capacități de producție puse in funcțiune . înainte .de.... termen. Și mai mare a fost bucuria lor cind, la sfîrșitul lunii septembrie au raportat realizarea planului valoric la investiții pe

a mai fost celor de la în- „Unio" anul 1978, cu trei luni mai devreme.Pină aici, toate bune. Numai că, fiind toamnă, cineva a avut ideea să numere mai . atent... bobocii, adică toate capacitățile de producție cu termen de punere in funcțiune in anul în curs. Mare, le-a fost atunci, mirarea celor de la întreprindere și. mai ales, celor de la grupul

lipseau doide șantiere Satu Mare And au văzut că dacă la unele capacități au luat-o mult înaintea timpului, la altâle au rămas rrțult în urmă. Este cazul turnătoriei și centralei,termiefe din ■ Cărei — unități care vor servi: atit. > întreprinderea sătmăreanȘ, cit- și alte unități, da pe platforma indus- ; trială din Cărei (G. Octav).
Care sînt căile principale de acțiune ce trebuie avute in vedere ?ORDINII ȘI DIS-MUNCA, capitol la serios datoare o serie de construcții, presu-
ÎNTĂRIREA CIPLINEI ÎN care, au rămas de organizații pune, inăinte de toate, o organizare riguroasă a activității la fiecare punct de lucru, stabilirea de. sarcini și răspunderi precise pentru fiecare om și formație de muncitori. Fără îndoială,

PLANUL CONSTRUCȚIEI UE LOCUINȚE
criteriu de apreciere a modului în care ele și-au făcut datoria in acest domeniu.Obiectivul primordial al activității de pe șantierele de locuințe trebuie să-l. constituie. în momentul de față, intensificarea la maximum a ritmului de execuție în scopul recuperării cu rapiditate a restanțelor actuale, realizării la termen a lucrărilor planificate și dării în folosință a tuturor apartamentelor prevăzute. Pentru a- ceasta este necesar să se stabilească programe concrete de lucru pe ore și zile, să fie adoptate măsuri hotărite și cuprinzătoare menite să garanteze îndeplinirea lor cu punctualitate.

realizarea acestui obiectiv impune, pe lingă generalizarea cu fermitate a lucrului in acord global, un control e- xigent, sever chiar din partea maiștrilor, a conducerilor de șantiere și cadrelor din consiliile populare asupra felului in care se acționează la fiecare lucrare, la fiecare apartament, luindu-se pe loc măsuri pentru restabilirea imediată a climatului firesc de muncă susținută.ORGANIZAREA LUCRULUI ÎN TREI SAU DOUA SCHIMBURI PRELUNGITE, pentru a se munci practic zi și noapte pe frontul construcției de locuințe, reprezintă, în mod evident, o altă măsură de ma

ximă însemnătate în bătălia pentru recuperarea restantelor și predarea la timp a tuturor apartamentelor din acest an. O asemenea direcție de acțiune își va face simțită efectele insă numai in condițiile in care va fi corelată, cu alte măsuri pentru asigurarea unui flux in desfășurarea lucrărilorCREȘTEREA GRADULUI CANIZARE A TUTUROR CATEGORIILOR DE LUCRĂRI impune un efort stăruitor și permanent pentru folosirea cu randament maxim a întregii dotări de care beneficiază organizațiile de cpnștfucții. E suficient să spunem că, in aceșt domeniu, rezervele sint foarte mari ; indicii de folosire a utilajelor de construcții — factor hotăritor, pentru realizarea sarcinilor de plan — nu numai că nu au fost realizați intr-un nuipăr de județe, dar se' situează, la anumite categorii de lucrări și la anumite utilaje, cu mult sub nivelul planificat. Insuficient s-a acționat și se acționează și pentru mecanizarea unor lucrări cu consum mate de manoperă— săpături, betoane, zugrăveli, vopsitorii — cu toate că fiecare întreprindere de construcții și-a planificat sarcini precise in această direcție, și-a stabilit planuri de măsuri mobilizatoare. Aportul cetățenilorîn calitatea lor de beneficiariai eforturilor făcute de stat poale și trebuie să fie mai substantial.

esențiale continuuDE ME-
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TEATRUL—cu fața la public
A

in folosul publiculuiCu aproximativ un an și jumătate în urmă, la una din numeroasele discuții pe care Teatrul de stat din Tg. Mureș le organizează cu spectatorii, o tinără muncitoare ne-a sugerat să prezentăm, în limba maghiară. comedia tragică a lui George Mihail-Zamfi- rescu „Domnișoara Nasta- sia". Propunerea ni s-a părut foarte bună — această valoroasă piesă nu fusese Încă jucată, iar noi aveam posibilitatea unei excelente distribuții — așa că am inclus-o în repertoriu, comandat o traducere, spre sfîrșitul stagiunii cute am prezentat-o premieră. Succesul a foarte mare.La ultimele întîlniri pe care le-am avut cu spectatorii. analizînd împreună realizările stagiunii trecute și proiectele pentru cea pe care am început-o, multi dintre interlocutorii noștri s-au declarat satisfăcuți de faptul că am jucat comedia lui Paul Everac ..Piatră la rinichi", accentuînd faptul că piesele care abordează curajos, cu responsabilitate comunistă aspecte ale realității noastre cotidiene, sint deosebit de apreciate de spectatori. Mai ales de cei tineri. Și mi-am amintit

atunci că și această piesă a fost inclusă in repertoriu tot la sugestia unor spectatori, care o văzuseră in interpretarea altui colectiv teatral și considerau că ar fi nimerit să se joace și la Tîrgu Mureș.Două din marile noastre succese de anul trecut au fost piesele scriitorilor tîr-

pentru că experiența, rezultatele noastre concrete ne-au convins că discuțiile repetate cu spectatorii noștri. români și maghiari, în spirit democratic, luarea in considerație a observațiilor și propunerilor lor sint de cea mai mare utilitate în activitatea colectivului nostru artistic. Niciodată noi
Dan ALECSANDRESCU

director al Teatrului de stat din Tîrgu Mureșam iar tre- în fost
gumureșeni Romulus Guga („Noaptea cabotinilor" — la secția română) și Siito Andras („Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor" — la secția maghiară). Nu o dată am primit, din partea unor spectatori de cele mai diverse categorii, felicitări pentru prezentarea acestor piese. Dar, aproape întotdeauna. interlocutorii noștri adăugau că și spectatorii români doresc să cunoască dramaturgia lui Siito, după cum și cei maghiari sint interesați să ia contact in limba lor maternă cu cea a lui Guga. Și iată că deocamdată prezentăm, la secția română, una din operele reprezentative ale lui Siito, „Floriile unui geambaș".Am amintit aceste lucruri

nu am făcut teatru numai pentru plăcerea noastră, totdeauna am considerat că teatrul trebuie făcut pentru public, în folosul publicului (aceasta fiind, de fapt, o trăsătură definitorie a teatrului românesc de cind există el), dar parcă niciodată nu am simțit atît de intens ca acum legătura ce există intre oamenii de artă și beneficiarii produsului artistic. Este o adevărată satisfacție să vezi că piesele pe care le-ai inclus în repertoriu, răspunzînd celor mai interesante sugestii ale spectatorilor înșiși, se bucură de un mare succes și aduc teatrului un real și binemeritat prestigiu. De altfel, relațiile strînse ce există Intre colectivul tea-

trului nostru și spectatori se manifestă in forme variate. pe care le înmulțim, le îmbogățim și le diversificăm în permanentă. Scopul este, dublu : noi să cunoaștem mai bine gusturile, necesitățile și dorințele publicului. spectatorii să-și îmbogățească cultura teatrală, să înțeleagă mai bine, mai profund, mai subtil operele de artă, să devină mai pretențioși față de ei înșiși și față de noi. Pentru că nu ajunge să subscriem la ideea cu valoare de postulat aproape, că teatrul iară spectatori e un nonsens : într-o societate ca a noastră, care are nevoie de cetățeni mereu mai culți, cu un orizont mereu mai larg, cu o conștiință mereu mai ridicată, teatrul trebuie să-și atragă mereu mai mulți adepți, cărora să le fie, cum cerea Alecsandri încă acum aproape un secol și jumătate, cind se puneau bazele teatrului cult românesc, o veritabilă școală a virtuților, o tribună de transmis cunoștințe bogate și Învățăminte înalte. Iar pentru aceasta teatrul trebuie să păstreze o permanentă și strinsă legătură cu masele cărora li se adresează. Ceea ce ne străduim să facem și noi la Tg. Mureș.
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TEHNOLOGIIlt IN REVOLUȚIA

specialitate, asigurată legarea mai strinsă a acestora de sectoarele tehnologice din întreprinderi in vederea sporirii ponderii și rolului științei si tehnologiei in întreaga activitate e- conomică. Este cunoscut că astăzi, pe calea cercetării științifice, a tehnologiei, unele {ări realizează venituri deosebit de însemnate, acest sector devenind tot mai mult o forjă materială remarcabilă în economia modernă". Va trebui să stimulăm participarea maselor largi de oameni ai muncii cu și mai multă eficiență la creația științifică și tehnică in cadrul Festivalului național „Cîntarea României".Este, în același timp, evident că trecerea la o calitate superioară în întreaga noastră activitate presupune un progres rapid in activitatea de invățămînt. cercetare și proiectare, chemată să sporească de cîteva ori în actualul cincinal contribuția la puternica afirmare a concepției românești în punerea la punct și aplicarea in producție a noilor, tehnologii. •Industria este in prezent confruntată cu o nouă și importantă sarcină : să asigure — în primul rind — producția netă, adică valoarea nou creată. Prin mijlocirea noului indicator, care aduce o clarificare de ordin principial în concepția de planificare și în activitatea practică, se asigură marcarea precisă a ponderii reale de inteligență. îndeminare și efort de concepție, de muncă vie, adăugate în fiecare etapă a realizării sau înnoirii producției. Totodată, noua pîrghie economică de promovare a calității și eficienței va stimula, in mod concret. realizarea și fabricarea unor produse și tehnologii care să implice cheltuieli materiale de producție cit mai mici, în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale partidului nostru și cu tendințele pe plan mondial.Sint doar cîteva opinii cu privire la rolul tehnologiilor in cincinalul revoluției tehnico-științitice. Noutatea tehnologică este argintul viu al tehnicii. Practic, putem spune că nu există întreprindere, unitate productivă, oricît de mică, unde să nu se simtă nevoia împrospătării tehnologice, unde acest lucru să nu fie posibil. Tocmai de aceea, este de neacceptat încetineala cu care se acționează pe alocuri în stimularea spiritului novator, în introducerea efectivă și operativă a noutății tehnologice. Din analizele făcute de specialiști din C.N.S.T. rezultă că în timp ce în marea majoritate a întreprinderilor există o seamă de preocupări concretizate în tehnologii moderne, in alte unități, din aceeași centrală chiar, se mențin tehnologii învechite, ineficiente, de slabă productivitate, cu consumuri mari de materii prime și combustibili. Brigăzile de specialiști din unitățile de producție, cercetare, inginerie tehnologică și invățămînt au datoria să acționeze așa cum ne-a cerut-o secretarul general al partidului, pentru lichidarea acestor ne- împliniri. Avem convingerea că schimburile de experiență organizate cu specialiști din unitățile de cercetare, de proiectare și inginerie tehnologică cu diferite întreprinderi din țară se vor concretiza intr-o înviorare a tehnologiilor de producție, in promovarea lor și mai susținută in toate intreprinderile noastre.Avem specialiști, oameni minunați atit in ’cercetare, invățămînt, proiect tare, cit și in producție : avem condiții minunate de creștere substanțială a contribuției învățămintului, cercetării științifice, ingineriei tehnologice și a creației tehnico-științi- fice de masă la înfăptuirea obiectivelor cincinalului, inclusiv ale programului suplimentar de dezvoltare so- cial-economică a țârii.Ne revine deci obligația de a face din fiecare obiectiv îndeplinit un rezultat de calitate și de eficiență economică sporită.

LA MUZEUL DE ARTĂ

de la 1900 pînăRelațiile multiple pe care țara noastră le Întreține cu Austria, acordurile culturale convenite și mai ales dorința comună do bună conviețuire și de cunoaștere reciprocă, au determinat deschiderea la București a unei reprezentative expoziții de grafică austriacă de la 1900 pînă azi. Selectate din bogatul patrimoniu al muzeului „Albertina" din Viena, desenele ilustrînd această perioadă pun în valoare un mare număr de creatori valoroși, cunoscut! și apreciat! in lumea întreagă. Anul 1900 a marcat începutul unor înnoiri artistice, manifestarea liberă a artiștilor, care încep să se grupeze pe asociații și afinități stilistice, vintAustria, ent să mișcarea născutădecorativ, cu care, de fapt, incep cuceririle artistice la începutul secolului și ai căror adepți editaseră revista „Ver Sacrum", în care au publicat remarcabile lucrări de grafică, contribuind la larga lor difuzare și popularizare. După 1908 a apărut grupul .,Klimt", in frunte cu Gustav Klimt, crările căruia dobîndește o incomparabilă mare puteregestie, apoi „Atelierul vienez", care a dezvoltat stilul secesionist, sau grupul „Hagen- bund". După primul război mondial asistăm

la dezvoltarea expresionismului cu afirmarea puternică, revelatoare, a lui Oskar Kokoschka și a lui Egon Schiele, maeștri incontestabili. Imaginile expresioniștilor au o a- cuitate grafică, o violență a desenului, ex- primind totodată un gen de romantism.După cel de-al doilea război mondial, „Art Club", o nouă grupare, condusă de

astăzi

eviden-personalitateas-a impus in

dind un a- nob artelor in Ar fi sufici- amintim de „Secesion", dintr-un stil

in lu- negrul bogăție și o de su

La Muzeul satului și
dansuri din comuna ...
tr-o suită de manifestări folclorice înscrise in programul muzeului la care au participat pînă acum formațiile artis
tice din comunele Ș.ercaia — Brașov, Băbeni — Vilcea, Valea Drăganului — Cluj, din satele Sirbova și Hitiaș, 

județul Timiș, și ansamblul de copii din comuna Pădureni — Vaslui

Hloderna clădire a Teatrului 
de stat din municipiul Tîrgu 
Mureș, tn acest lăcaș de cultură 
artiștii români și maghiari dau 
expresie. scenică unor valoroase 
creații dramaturgies.

Ioan ȘERB;

omului cu Inspirat tehnice litogra- reușește
„Realismul și care a celebri ca

Albert Paris Giiter- sloh, a impus o puternică orientare artistică, cunoscută sub numele de fantastic", dat artiștiRudolf Hausner, prezent și în actuala expoziție. Lucrările lor sint percutante, aluzive uneori, încărcate de un hedonism inso- rit, de lirică.Sint calități pe care publicul românesc le-a putut constata și in 1971. cind capitala țării noastre a fost gazda unei expoziții a artiștilor realiști fantastici austrieci.Actuala expoziție grupează astfel artiștii din toate categoriile și curentele. Ea este insă împărțită de organizatori pe ti ei mari perioade istorice : 1900— 1918, 1920—1938 și1945—1978, periodizare care a implicat o muncă științifică, de cer-

ectare și selecție, meritorie și instructivă pentru publicul larg. O asemenea expoziție urmărește prin variate modalități de expresie aceste argumente ale reprezentării, țiindunor artiști al căror nume istoria artei. Prezența lui Oskar Kokoschka, de exemplu, dă un elevat prestigiu expoziției. Pictor și grafician, cu un desen viguros, caracteristic primelor sale portrete, cu un caracter vizionar,: dinamic, el recon- ciliază in lucrări singurătateadestinul său. de calitățile ale creionului fie, artistulstudii expresioniste de o valoare remarcabilă, în același mod putem cita pe Wilhelm Trae- ger sau Carol Moll, pe Alfred Kubin, reprezentant al simbolismului. celebru ilustrator cu un scientism nou și riguros, sau pe Rudolf Hausner, fondator al grupării „Art Club" și profesor azi la Academia de Belle arte din Viena, ca și pe Hundertwasser, bru pentru țiile sale sculptorultruba, arhitectural în compoziții, sau Georg Eisler. Expoziția „Grafica austriacă de la 1900 pînă azi" ne permite să ne formăm un punct de vedere cuprinzător asupra graficii vieneze din secolul nostru.

; Fr. cele- compozi- coloristice, Fritz Wo-

Mircea DEAC

• GALAȚI. La Teatrul dramatic a avut loc premiera spectacolului cu piesa „Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea 7“ de Dominique Nohain, lucrare pusă în scenă de Lucian Temelie, in scenografia lui George Niculescu. Clubul combinatului siderurgic a găzduit cea de-a treia ediție a festivalului interjudețean al filmului de amatori „Danubius" la care au luat parte cineamatori din șase județe. A avut Ioc și o dezbatere cu tema : „Filmul — mijloc important de mobilizare

a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan". (Dan Plăeșu). • MARAMUREȘ. în a- ceastă săptămînă se desfășoară cea de-a șaptea ediție a festivalului cultural-artistic „Toamna băimăreană" dedicată celei de-a 60-a aniversări a înfăptuirii statului național român unitar. Prima zi a festivalului a găzduit la casa de cultură a sindicatelor o amplă reuniune corală interjudețeană, cu participarea unor formații din județele Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Si

biu ți Maramureș. In același loc a fost deschisă și o expoziție de pictură a artiștilor plastici amatori din municipiu, iar în cursul serii publicul a urmărit spectacolul susținut de artiștii chinezi ai ansamblului tineretului din Pekin. „Toamna băimăreană" mai cuprinde simpozioane și mese rotunde pe teme științifice și economice, de istoria patriei, sesiuni de comunicări, spectacole artistice și sportive. (Gh, Susa). • VILCEA. „140 de ani de la înființarea primelor

„Gustul și culoareaîn ultimii trei ani. Casa de filme unu și-a făcut un adevărat punct de onoare din a sprijini și lansa cineaștii debutanți. Aici a semnat primele sale două filme Mircea Daneliuc, aici au făcut saltul dinspre micul .spre marele ecran Dinu Tănase și regretatul Al. Bocăneț, și tot aici au transgresat implacabila barieră dintre teatru și cinematograf Alexandru Ta- tbs șl Alexa Visarion. în plus, o consultare fie și sumară a filmografiilor recomandă Casa de filme unu drept o adevărată citadelă a tineretului de vreme ce în perioada 1976—1978, cu o singură excepție, ea a Înaintat spre judecată publicului exclusiv pelicule semnate de regizori afirmați în actualul deceniu și care, în mod firesc, au preluat în primul rind ștafeta filmului de actualitate. Fiecare generație de artiști este moralmente datoare să lase posterității imaginea epocii ei, o imagine cit mai fidelă, ca . să nu spunem adevărată, pentru că de-a lungul complicatului proces de transfer al esenței realității în substanță filmică noțiunea de adevăr se relativizează. înțelegînd deci acest" imperativ, cineaștii noilor promoții au atacat, cu elanul și tenacitatea proprii oricărui start, reduta filmului „de actualitate", care continuă să ră- mînă pentru cinematografia noastră piatra de încercare a vocației in sine, dar și a vocației civice, a vocației de a povesti in imagini, dar și a vocației. ce a refuza abdicarea, de la criteriul calității. Or, tocmai la acest criteriu, absolut necesar etapei actuale a cinematografiei române, Casa de filme unu a făcut un inexplicabil rabat.Avem nevoie acută de filme de actualitate. e adevărat, dar de filme care să .onoreze genul, nu să-și camufleze mediocritatea Îndărătul tematicii „rupte din viață". împrejurul nostru e un clocot continuu de prefaceri, trăim timpuri curajoase, de maximă solicitare individuală și colectivă și ar fi profund în detrimentul filmului de actualitate să se perpetueze părerea că simpla operație de preluare mecanică a unor evenimente reale poate transmite spectatorului și încărcătura lor emoțională, în Gustul și culoarea fericirii autorul scenariului, inginerul Gheorghe Manole, s-a inspirat dintr-o întimplare

cu caracter parțial auto-biografic, fără să izbutească însă sâ o ridice mal sus de pragul unei bolovănoase aglomerări de ședințe și detalii tehniciste cu efect soporific garantat asupra spectatorilor în cazul că aceștia au curajul să facă față pînă la capăt încilcelii de personaje (de la directorul general la casier, toate treptele ierarhice ale respectivei întreprinderi intervin pe rind în acțiune) și rebarbativelor conflicte administrative luminate de o palidă idilă în care, între două indrăgostiții tot probleme de rezolvat.Desigur că premise existau, dar și infernul
Îmbrățișări, grave auInteresante e pavat cu

bune intenții. Personajul inginerului mai puțin „model", colțos deopotrivă cu betoniștii sau cu secretarul municipiului de partid, as al ..paharului de beton", dar și al paharelor de rom (la care va renunța ce-1 drept de dragul unei femei), însingurat de peregrinarea solitară de pe un șantier pe altul („am o lehamite în mine cit toată țesătoria asta") și totuși gata să se lupte oricînd și cu oricine, pînă în pinzele albe, pentru a-și apăra punctul de vedere, personajul acesta al dirigintelui Grigore putea fi axul unei povestiri inedite. Pasionantă ar fi putut fi mai ales susținerea cu mijloace adecvate, artistice, a tezei zise a filmului Gustul fericirii : „Ne trebuie oameni competent) în răspundere", teză enunțată din păcate grăbit și inecată apoi intr-un noian de detalii nesemnificative. Poate că la această teză n-ar fi fost rău să mediteze și producătorii, intervenind la vreme cu o îndrumare atentă de specialitate. înainte de a da cale liberă spre platouri unui scenariu neprelucrat. în stare brută. Scenariștii nu se inventă de azi pe mi ine, ci se formează prin acumularea măcar a noțiunilor elementare de tehnica scenariului. Afirmarea talentelor din rîndurile amatorilor nu trebuie confundată cu promovarea amatorismului și nici cu veleitarismul, ambele la

propriu- și culoarea competență, funcțiile de

fericirii"fel de păgubitoare în orice domeniu de activitate și cu atit mai mult în industria filmului, milioane de lei și de energie umană implicate.S-ar spune deci noștri actualitatea este ca o flacără justițiară ce nu iartă compromisurile. Tinăra regizoare Felicia Cernăianu — semnatară piuă acum a mai multor scurt-metraje documentare cu o reală sinceritate a tonului și prospețime a expresiei — a mizat pe o carte greșită, scontînd că va putea cerne din scenariul lui Gheorghe Manole (cu care de altfel mai colaborase) grăuntele de aur al adevărului de viață cu dimensiuni generale. Prea mult nisip și piatră seacă a avut și a lăsat in sită. Montajul alert al Gabrielei Nasta (nu însă și în interminabilele ședințe), imaginea de factură modernă lui Ion Marinescu, poetică in exterioare și încercînd cu disperare să învioreze prin incadratură interioarele și să le dea o culoare plăcută (minus lumina prea ostentativ romantică din scenele de dragoste), decorurile aerate ale lui Mircea Rî- binschi și costumele decon tracta te ale Gristinei Păunescu nu fac decit să ne sporească regretul in fața unei atari risipe inutile de talent. în rolul principal. Mitică Popescu, actor cu o îndelungă practică teatrală, stăpînește perfect și tehnica jocului pentru ecran, izbutind chiar performanța ca in ciuda datelor sale naturale de ..negativ" să creioneze un personaj atașant. copleșit, din păcate și el de structura amorfă in care e integrat. Ca întotdeauna excelenți, Nae Gb. Mazilii. Costel Constantinescu și Draga Olteanu dau căldura propriei lor personalități unor „tipare", în timp ce Dorel Vișan, Vasile Cosma și Adriana Schiopu șarjează, lăsați în voia lor de regizoare. Cornelia Gheorghiu îngheață în schimb excesiv rolul inginerei șefe, și așa suficient de antipatică. în sfirșit, muzica, stridentă și obositoare a lui Radu Zamfirescu, nu e în avantajul acestui film care, departe de a convinge, lasă un gust amar, cu atît mai amar cu cit c vorba de un debut regizoral.

unde erorile costă un enorm consum din partea echipeică pentru cineaștii

Manuela GHEORGHIU

„Legenda Umanității11Al doilea volum de versuri al lui loan Șerb (Legenda Umanității, editura „Eminescu", 1978) a venit printre noi sub o dublă zodie favorabilă : Cu- vîntul înainte semnat de Al. Philippide — caldă pledoarie a unui mare poej pentru viata în poezie a marilor teme ale liricii universale dintotdeauna și generoasă încurajare a mai tinărului stihuitor pe acest drum înalt — și cuvîntul de dincolo de sfîrșitul volumului, semnat cu numele de largă rezonanță al poetului Mihai Beniuc, relevînd valorile contemporane pe care le aduce poezia lui loan Șerb in linia profundă a tradiției poeziei noastre filozofice. Gesturile acestea de apreciere, venind din partea unor personalități dominante in lirica noastră de astăzi, sint deplin meritate de loan Șerb, chiar dacă ar ii numai pentru îndrăzneala de a aborda o temă cu uriașe ecouri in trecut, ca și astăzi și desigur și în viitor. Dar Legenda Umanității, semnată de Ioan Șerb. înseamnă mai mult decit o curajoasă tentativă — conține și multă poezie. O poezie a răscrucilor de gînd ale omului in fața tainelor Cosmosului : a zbuciumului întrebărilor pe care i le pune omului modern natura atît de violentată acum, ca și mașinile și tehnicile iscodite de el in proporții imense : o meditație gravă asupra destinului omului în această lume a teribilelor con

fruntări de idei, în care gindirea noastră românească s-a impus printr-o atitudine atit de fermă. îndrăzneala cere îndrăzneală și loan Șerb s-a supus imperativelor ei. Primul gest de mare curaj este însăși alegerea temei. Titlul volumului te duce imediat cu gindul la Victor Htigo și gendă Citatul primul ciclu, naturii, il așază zodia lui Lucian Blaga. Dedicația în memoria lui Tudor Vianu. din fruntea celui doilea ciclu, Umanității, de Arghezi care i se alătură, duc la Cîntarea omului, loan Șerb, pe lingă multele lui îndrăzneli, o are și pe aceea de a-și situa versurile — prin titluri și dedicații — pe tări- muri mult cunoscute, ca să le dezmintă tot el prin originalitatea vizibilă a experimentelor lui poetice. Legenda Umanității nu e deloc un „simili" al epicii de gîndire cu arhitectura grandioasă din La legende des siecles de Hugo și Memento mori din junețea lui Eminescu ; nici nu e un ecou la ceea ce a realizat Arghezi în Chitare omului. Dacă e să-i găsim un punct de pornire acestui volum Legenda Umanității, atunci i l-aș afla in ciclul Lira lui Orfeu, din primul volum de versuri semnat de loan Șerb, Florile norocului. Iar dacă ar fi să-i căutăm un în fie pe

a care a sa lc- secoleior. deschide Imnurile sub
de-alLegenda și versul

mare predecesor trecut, de care să intr-adevăr aproa- ca linie de conți-

școli sătești" este genericul simpozionului organizat la Casa corpului didactic din Rîmnicu Vilcea. Tot aici a avut loc o masă rotundă pe tema „Gospodărirea in unitățile școlare". (Ion Stanciu). • SUCEAVA. Timp de o săptămină, viața spirituală a municipiului Suceava a fost marcată de ample manifestări culturale în cadrul celei de-a

treia ediții a Salonului cărții. în întreprinderi, instituții și școli au avut loc colocvii, întîlniri cu scriitori și reprezentanți ai unor edituri, au fost lansate volume de proză și poezie recent apărute. (Gh. Parascan). • MUREȘ. în cadrul „Săptămînii culturii Tîrnăvene". la Casa de cultură din Tîrnăveni a avut loc montajul literar-muzical „Țara stră

lanuitate, m-aș gîndi ciclopicul Ion Heiiade Rădulescu. Această linie nu este atit aceea a poeziei filozofice — căci orice adevărată poezie trebuie să implice și gindirea. meditația asupra Cosmosului, naturii și destinului omului in lumea lor și a lui — cit .. efortului de a stăpîni la modul liric expresia, evitînd deopotrivă și tentația desfășurării epice și aceea a ancorării în abstract. Mai e și grava problemă a găsirii limbajului poetic adecvat. Cunoscutul folclorist Ioan Șerb se confruntă aici cu propria lui voință de a fi contemporan cu epoca explorării Cosmosului prin rachete purtate spre depărtări inimaginabile trecut. Vocabularul haic, încărcat veacuri de poezie, imbină cu neologismele create de civilizația noastră. Viziunea de infern, de pe alte meridiane, se confruntă dramatic cu optimismul tonic al culturii românești de astăzi. Gindirea poetului — dilatată cosmic în spațiu și arcuită prelung între viitor și trecut — se frămintă ca să încapă în dimensiunile severe ale versului și strofei, pe care le-a ales. Toate aceste îndrăznețe și dificile opțiuni — cu riscurile, dar și cu reușitele lor — il apropie pe loan Șerb, păstrînd firește proporțiile, de grandioasa tentativă a lui Heiiade. Elaborate printr-o muncă indîr- jită. poeziile lui loan Șerb se citesc cu eforturi. Recompensa dăruită cititorului e insă

a

in ardese

adeseori bogată și originalitatea autorului se afirmă pe deasupra șovăirilor sale. Lirica lui loan Șerb — cu tot dramatismul ei intern — este solară, tonică. Iată un fragment caracteristic, de elogiu al omului, de evocare

a ieșirii lui din tenebrele trecutului îndepărtat, spre biruințele lui ' 'pas, lui mul aur dicat deasupra tuturora / Urmind de-aproa-
do astăzi : „Un și-nfloare-a omu- lumină 1 / în po- lumii-i măr de omul ? / Te-ai ri-

pe fabula Naturii ? / La car victorios de-un timp prinzi taina. / Și Firea-n taină îți urmează gindul. / Rapsod luminii și ceteț in zodii"...
Ovidiu 
PAJPÂJHMA

Anghel DUMBRAVEANU:

ar
se

..Diligența de seară", ultimul volum al poetului Anghel Dumbră- veanu, apărut la editura „Cartea românească", nu marchează o schimbare de direcție a creației sale de pină acum, caracterizată de versuri caligrafice, în linia unei tradiții moderne. Decorativ fără exces in începuturile poetului, versul se interiorizează pe măsura înaintării in vîrstă.Un laitmotiv ai „Diligentei de seară" fi „lumina careface în lume cind poți să visezi" ; poezia devine un spectacol al omenescului, care recuperează. prin valorile lui, prin preaplinul său uman, pierderile inevitabile ale virste- lor. Recapitulările poetului, cele biografice, fac „bilanțul" unei vieți trăite intr-un spațiu al poeziei. Din poet al „iluminărilor mării", Anghel Dum- brâveanu devine un poet al cetății „care l-a primit". Erotica autumnală a lui Anghel Dumbrăveanu merită un comentariu special ; cu accente e- minesciene in acest volum, ea se regăsește, originală și autentică, într-o poezie ca „Niciodată uitarea": 
„Intre noi sint zăpezi 
șl nisipuri / Miine poa-

bună. țara de eroi". Cu același prilej s-a desfășurat concursul „Cine știe răspunde", pe tema „Orașul Tîrnăveni sub zorile socialismului". (Gheorghe Giurgiu). • TULCEA. Secția de propagandă a Comitetului județean Tulcea al P.C.R. a organizat două expoziții pe teme ale muncii politice de masă : „Aspecte din activitatea gazetelor de perete" (la casa de cultură a sindicatelor din municipiu) și „Propaganda vizuală în sprijinul producției" (in foaierul sălii de

seară“
te pustiuri, oceane 
Niciodată uitarea. 
Sub icoana ta îmi în
cep ziua. / Aripa mea 
crește din umărul tău. / 
M-au închinat mării, 
aprig și pur, II Să fiu 
și să nu fiu învins. H 
Intre noi sint zăpezi și 
nisipuri, 
te cerul 
bucuria 
noaptea, 
înainte 
țărm II Unde nicioda
tă uitarea...".Poetul e solidar, și solidaritatea echilibrează melancoliile. Reflecția lucidă punctează aceste poezii ce nu ignoră „jocurile poetice", ceremonia poetică. Insertul meditativ, mai frecvent decit in volumele anterioare, atrage atenția asupra noilor drumuri pc care le poate urma lirismul poetului. Fără exces, poetul e un moralist, conștiința responsabilă intr-o societate in care menirea poetului nu e doar a- ceea de a contempla, impasibil, trecerea. „Diligența de seară" este un volum in care poetul stabilește un dialog cu contemporanii săi, dar și cu marii „călători" ai poeziei in numele unor simboluri poetice fundamentale.în ceea ce are esențial. definitoriu, volumul este, așa cum a- rătam mai sus, un volum despre menirea

/ 
n

/ Miine, poa- 
căzut. / Dar 

de-a traversa 
! Să-ți ies 
pe celălalt

recuperatoare a poeziei. Stările de derută nu sint ignorate, dimpotrivă, ele sint consemnate conform unei cer îmonii care omagiază actul poetic, visul, obiectele și stările poetice. Legăturile cu tradiția mare a poeziei, a elegiei îndeosebi, se refac m versuri ce trebuie receptate și ca un omagiu adus creatorilor marcanți. într-o frumoasă profesiune de credință, artă poetică, autorul declară : 
..Poemele mele I Pot 
fi-ntîlnite in stoluri de 
vrăbii / Pe drumuri 
circulate de care de 
griu / Ori sub stre
șini, I în larma copii
lor, in lumina / Zăpe
zii. // Ale acestui spa
țiu, // Cum Oltul, de-a 
pururi". Tonurile grave răsună memorabil și în „Fintinile Serbiei”, poem care merită a fi reținut pentru nobila sa deschidere către victoria u- mană.„Diligența de seară" continuă un ton, un stil de a concepe poezia. Consecvent cu mijloacele sale, cu talentul său, poetul nu a fost niciodată inoi- frat în versuri ilizibile și nu e nici acum. Trebuie subliniată claritatea cîntecului său, simplitatea.

Cornel 
UNGUREANU

ședințe a comitetului județean de partid). De asemenea, au fost tipărite foile volante „Constructorul", „Delta turistică" și „Recolta anului ’78 — la timp și fără pierderi in hambare ; producția anului ’79 — pregătită temeinic și de calitate". (E. Mi- hăilescu). • MEHEDINȚI. La căminul cultural din Izvorul Bîrzii s-a organizat medalionul „103 ani de Ia moartea lui Pe- trache Poenaru — organizator al învățămintului național, partici

pant la revoluția de la 1848". ,.60 de ani de la formarea statului național unitar român" a fost tema manifestărilor care au avut loc la Șantierul naval și Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Drobeta-Turntl Severin. La căminul cultural din Șișești s-a organizat o masă rotundă cu tema : „Tînărul, munca, viața și patria". La Dro- beta-Turnu Severin s-a constituit cenaclul artiștilor plastic mehedințeni. (Virgiliu Tătaru'
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Primiri la C. C. al P. C. R. CronicaTovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a primit ieri delegația de activiști ai Partidului Popular Revoluționar Mongol, condusă de tovarășul Țerenghiin Gurbadan. membru al C.C. al P.P.R. Mongol, șeful secției industrie a C.C. al P.P.R.M., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, în perioada 5—12 octombrie.La convorbire, desfășurată !ntr-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat Lucian Drăguț, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost de față Țagaanlamyn Du- ghersuren, ambasadorul R. P. Mongole la București.In perioada cît s-a aflat în tara noastră, delegația de activiști ai P.P.R. Mongol a avut întilniri și discuții la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Industriei Ușoare și Departamentul industriei alimentare, la comitetele ju
Al IV-lea Congres national de igienă 

și sănătate publicăJoi dimineața au început în Capitală lucrările celui de-al IV-lea Congres national de igienă și sănătate Bublică; manifestare organizată de niunea Societăților de științe medicale.Timp de trei zile, peste 400 de Specialiști români și din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. dezbat două teme de mare actualitate, atit pe plan național, cît și internațional : „Factorii de risc din mediul de viață și de muncă pentru sănătate” și „Probleme me- dico-sanitare ale urbanizării”.
Recepție cu prilejul Zilei naționale a SpanieiCu ocazia Zilei naționale a Spaniei, ambasadorul acestei țări la București, Jose Carlos Gonzăles- Campo Dal-Re, a oferit, joi, o recepție.Au participat tovarășii Paul Nlcu- lescu, viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Suzana Gâdea, ministrul edu
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTTRICOLORI ÎN ARENĂI
0 victorie care arată clar cît si în ce direcții 

mai trebuie lucrat

dețene Sibiu și Hunedoara ale P.C.R. Oaspeții mongoli au vizitat întreprinderi industriale și unități agricole, o- biective social-culturale și turistice din Capitală și județe.
★Joi după-amiază, tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Helen Winter și Carol Winter, membri ai Biroului Politic al Partidului Comunist din S.U.A., care, la invitația C.C. al P.C.R., fac o vizită în țara noastră.în cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej, s-a făcut o informare reciprocă cu privire la preocupările actuale ale celor două partide, precum și un schimb de păreri referitoare la unele aspecte ale vieții Internationale și ale dezvoltării relațiilor dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist din S.U.A.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții nord-americani au vizitat unele obiective economice și social- culturale din Capitală și județul Brașov. (Agerpres)

Cele aproximativ 300 de comunicări și dezbateri referitoare la această tematică atit de actuală — mediul înconjurător și influența Iul asupra sănătății — pun accentul pe identificarea indicilor de risc care conduc la apariția bolilor cronice, stabilirea unor metodologii de punere a lor in evidență, profilaxia primară și secundară a îmbolnăvirilor cronice șl a celor profesionale, păstrarea cît mai îndelungată a capacității de muncă și a utilității sociale a omului.(Agerpres)
cației șl învățămîntului, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

că în repriza secundă echipa noastră a avut cîteva momente de fotbal bun. Cîteva, nu prea multe, nici măcar suficiente, dar care au arătat că se poate juca și bine.Este limpede însă că în fața echipelor cu care ne vom confrunta oficial în etapa următoare va fi mult mai greu. Ceea ce înseamnă că deficiențele de-acum, nu puține și nu lipsite de importanță, trebuie să fie analizate cu răspundere și dorință de intensificare a efortului pentru retu- șarea și chiar eradicarea lor.Față de meciul cu Polonia, de pildă, se simte imperios nevoia sporirii considerabile a vitezei de joc. S-a jucat destul de lent, deseori prea
Post scriptum 

la meciul de fotbal 
România - Polonia

lent, ceea ce a făcut să șe piardă momentul optim de transmitere a mingii ori de șut spre poartă, nu o dată încetineala, ezitarea în a pasa rapid, tăvălugirea terenului cu balonul conducînd chiar la pierderea acestuia. Fotbaliștilor noștri tricolori li se cere ca, sub îndrumarea antrenorilor de la cluburi și de la lot, să facă mai multe eforturi — In pregătirea individuală, în pregătirea centralizată și, apoi, în meci — pentru a juca rapid, mai bine zis pentru a deveni capabili să joace mal rapid. Pentru că, și el știu prea bine, o a- părare mobilă, bine pusă la punct, nu poate fi surprinsă și străpunsă decit in viteză. Nu e vorba aici numai de fazele de finalizare, ci și de cele de apărare sau de construcție, în ansamblu. de viteza cu care se degajează, se pasează, se iese Ia minge și se șutează la poartă. Problema, prin urmare, este a fiecărui fotbalist în parte, ca și a tuturora la un loc. Vrem să credem că acestui obiectiv — care, de fapt, a fost pus în general în fața campionatului nostru divizionar — i se vor consacra antrenamente adecvate și eforturi individuale pe măsură.Totodată, se simte nevoia exersării la antrenamente a mai multor

Delegația parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele parlamentului, a efectuat in cursul zilei de joi o călătorie în nordul Moldovei.Parlamentarii finlandezi au avut o întrevedere cu Traian Girba, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava, și au vizitat monumentele istorice și de artă de la Voroneț, Moldovita și Sucevița, atelierul de ceramică neagră din Marginea, întreprinderea de prelucrare a lemnului și Muzeul tehnicii populare dăuți.Președintele al consiliului bucovinene din Ră-comitetului executiv popular județean a oferit în onoarea oaspeților un dineu.
★Delegația municipalității Helsinki, condusă de Teuvo Aura, primarul general al orașului, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Consiliului popular al municipiului București, pentru a participa la inaugurarea expoziției „Helsinki — fiica Mării Baltice”, a părăsit joi după- amiază Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții finlandezi au fost conduși de Ion Dincă, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, de alte persoane oficiale. Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Finlandei la București.
★Ambasadorul Republicii Popular» Ungare la București, dr. Gyorgy Biczo, a oferit joi o recepție cu prilejul încheierii misiunii cal» în țara noastră.Au luat parte Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Eugen Proca, ministrul sănătății, Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Ni- colae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați In țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Delegația economică din Maroc, condusă de Abdelkamel Reghay, ministrul comerțului și industriei, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit joi dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Mohamed Ben- nani. Însărcinat cu afaceri ad interim al Marocului la București, membri al ambasadei.în timpul șederii In țara noastră, oaspeții au avut întrevederi la conducerile ministerelor comerțului exterior și cooperării economice inter- 

scheme de atac, care să fructifice cu un procent mai mare de șuturi la poartă și de goluri ocaziile pe care jucătorii noștri și le creează. Meciul cu Polonia a arătat că dispunem de cîțiva fotbaliști care pot forța și crea ocazii (Crișan, in primul rînd, Iordănes-cu, Marcu, Romi- lă și alții), însă valențele ofensive ale acestora nu sînt fructificate în cadrul unor scheme colective repetate pînă la automatizare în antrenamente. Or, cum prin zid nu se poate trece de unul singur, trebuie recurs la combinații.Jocul cu Polonia ■ reliefat multe cerințe — cum ar mai fi abordarea partidelor cu mai mult curaj, o mai creatoare colaborare In cadrul liniei de mijloc, o mal pregnantă prestație a coordonatorului de joc și altele — pe care, desigur, antrenorii șl jucătorii le cunosc acum bine și sint convinși că, în acest sens, mai au mult de lucru.Noi dorim să mal subliniem acum doar că asemenea obiective îndreptate spre îmbunătățirea necesară și posibilă a jocului formației reprezentative trebuie servite și de statornicia formației reprezentative. Menținerea formației de bază creează condiții pentru repetarea și aplicarea schemelor tactice, asigură omogenitatea fără de care nu se poate ajunge la rezultatele vizate. Lotul care s-a prezentat în fața selecționatei Poloniei în linii mari este, după opinia noastră, bun și nu vedem cu ce-ar mai folosi aducerea altor jucători (evident, cu excepția celor ce-au absentat acum din motive medicale). Chiar și tinerii care au debutat — Terheș, Biro și cvasi- debutantul Koller — este, credem, bine să fie păstrați la lot. indiferent dacă vor juca sau nu. Păstrarea lor nu poate decit să le folosească pentru pregătirea și experiența de care nu se știe cînd vom avea nevoie. Fiindcă, să nu neglijăm, talentul lor tinăr trebuie dezvoltat și pus în valoare cu răbdare, cu grijă și cu încredere.In acest spirit, lucid șl responsabil, credem că este bine să fie apreciat acel 1—0 cu Polonia și să fie organizată pregătirea pentru viitoarele meciuri ala naționalei noastre de fotbal.
Gheorqhe M1TROI i

zileinaționale, industriei chimice, industriei construcțiilor de mașini și ia Camera de comerț și industrie.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării și cooperării economice reciproc avantajoase, extinderea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Maroc.Delegația a vizitat, de asemenea, obiective industriale din județele Prahova și Brașov.
★La București au început, joi dimineața, lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte economice româno-costaricane. Comisia analizează stadiul actual al relațiilor de colaborare și cooperare economică, al schimburilor comerciale, posibilitățile dezvoltării și diversificării acestora, pe baze reciproc avantajoase.
★Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- niversări a creării Armatei populare polone, ambasadorul R.P. Polone la București, Wladyslaw Wojtasik, a o- ferit, joi seara, o recepție. Au participat general colonel Marin Nicoles- cu și general-colonel Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, a- tașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
★Joi a părăsit Capitala Paul Rudolf Jolies, secretar de stat în Departamentul Federal al Economiei Publice, directorul Diviziei de comerț din Elveția, care a făcut o vizită în tara noastră. Oaspetele a fost salutat, pe aeroportul Otopeni, de Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost de față Pierre-Henri The- venaz, ambasadorul Elveției Ia București, și membri ai ambasadei.
★La Opera Română a avut loc joi seara spectacolul de gală prezentat, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, de către Baletul național din Mexic, care ne vizitează țara. Spectacolul a reunit piese pe muzica unor compozitori clasici și contemporani, inspirate din cunoscute melodii populare. în coregrafia Guillerminei Bravo și a altor maeștri ai dansului.La spectacol au asistat reprezentanți ai Consiliului 'Culturii și Educației Socialiste, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Statelor Unite Mexicane la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

„Rugbiștii români au 
impresionat prin jocul lor* * 

Agențiile de presă 
despre turneul rugbiștilor 

români in Marea BritaniePentru că partida da fotbal disputată miercuri în compania primei reprezentative a Poloniei (scor, după cum se știe, 1—0 pentru tricolorii noștri) a avut caracterul unui test de verificare a potențialului și a formei sportive, în vederea dificilelor încercări ce ne așteaptă în această toamnă, cu Iugoslavia (25 octombrie) șl Spania (15 noiembrie) la București , și, respectiv,. Madrid — revenim as- , tăzi pentru a supune atenției cîteva [ probleme privind pregătirea viitoare, i Victoria reușită alaltăieri este, să î nu omitem, o victorie. Și se cuvine* apreciată ca atare. Dacă, în alt se-■ zon de pregătire a naționalei noas- I tre, aceasta realiza numai 2—2 cu se- ■: lecționata secundă a Poloniei, de ce fc nu am socoti acum drept rezultat su-■ perior o victorie, fie și la limită, in ; fața primei reprezentative a aceleiașițări (chiar dacă această reprezenta- ' tivă se află în schimbare de gene- ' rații). Mai ales că — așa cum declara ' antrenorul R. Kulesza în preziua me- . ciului — echipa Poloniei a cuprins la i București „cei mai buni jucători ai momentului”, adică 8 din lotul „Mun- ’ dial ’78“ și cițiva remarcați din noua promoție. Este deci o victorie de palmares, care consacră o reconfor-< tantă superioritate românească în în- ; tîlnirile directe ale celor două repre- . zentative : ultima victorie poloneză• poartă data de 2 octombrie 1932, de atunci consemnîndu-se numai victorii de-ale noastre și egalități. Or, nimeni n-ar putea pretinde că fotbaliștii oaspeți n-au dorit ca de data aceasta să întrerupă lanțul. Uneori au> dorit cu atita ardoare, ineît au alune- ț cat chiar în durități.i Pe lingă rezultatul favorabil, am ‘ putea remarca la această selecționată■ a noastră o dăruire în joc după care i tinjeam pînă nu demult, un spirit de ' echipă care, întărit în continuare,poate ajuta la depășirea multor situații dificile ce, fără îndoială, nu vor lipsi in viitor. Este rezultatul unei atmosfere hune din sinul lotului actual, o atmosferă de seriozitate și prietenie bine înțeleasă, care face ca noii veniți, spre exemplu, să se simtă Încurajați și sprijiniți în vederea rea-■ lizării scopului comun.în sfîrșit, vorbind de elementele pozitive dezvăluite de meciul la care ne referim — elemente pe care le subliniem tocmai în ideea de a fi ț dezvoltate pe un plan superior in pe-< rioada următoare — să mai reținem

LONDRA 12 (Agerpres). — Comen- tînd meciul dintre selecționata divizionară de rugbi din România și formația London Scottish, corespondentul agenției „France Presse” scrie, printre altele : „Echipa română a obținut la Londra cea mai clară victorie din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în Marea Britanie, între- cînd cu categoricul scor de 49—12 formația London Scottish. Rugbiștii români au impresionat prin jocul spectaculos, al liniei de treisferturi, și prin precizia loviturilor de picior executate de Mihai Bucos, care a reușit trei transformări și trei lovituri de pedeapsă. Formația gazdă a dominat în melee și la tușă, dar nu a putut egala abilitatea tehnică a românilor tn celelalte compartimente de joc”.în comentarjul agenției „Reuter”, se remarcă succesul net obținut de rugbiștii români, care au practicat un joc deschis, înscriind multe „eseuri”, la capătul unor frumoase acțiuni aplaudate de spectatorii prezenți tn tribunele stadionului Richmond Athletic Ground.
În cîteva rînduri• De la secretariatul F.I.F.A. se anunță că 88 de țări au trimis cerer> de înscriere la turneul de fotbal al Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova. Termenul de înscriere a fost 30 septembrie 1978. Din Europa s-au înscris 21 de țări, din Africa — 20, din Asia — 20, din America de Sud — 8, din America de Nord, America Centrală și Zona Caraibilor — 17 și două din Australia-Oceania.• Peste 25 000 de spectatori au urmărit la Lisabona meciul dintre selecționatele Portugaliei și Belgiei, contînd pentru grupa a Il-a a Campionatului european de fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1-1).• în turul II al turneului internațional de tenis de la Barcelona, jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 3—6, 10—8 pe spaniolul Fernando Luna. Apoi. In turul următor, Ilie Năstase l-a învins și pe Ramiro Benavides (Bolivia) cu 6—2, 6—1.• în optimile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la Bloomington (Minnesota), jucă- toarea româncă Virginia Ruzici a învins-o cu 2—6, 6—1, 7—6, pe Ilona Kloss.

CRONICĂPrin decret prezidențial, tovarășul Virgil Trofin se eliberează din funcția de ministru al economiei forestiere și materialelor de construcții și se numește în funcția de viceprim- ministru al guvernului.Prin același decret, tovarășul Ludo- I vie Fazekas se numește în funcția I de ministru al economiei forestiere și | materialelor de construcții.
De la Ministerul Educației 

și învățămîntuluiMinisterul Educației și învățămîntului aduce la cunoștință următoarele :1. Examenul pentru definitivarea în învățămînt a educatoarelor din grădinițele de la sate, sesiunea anului școlar 1977/1978, va avea loc între 26 și 30 decembrie 1978.2. Examenul de „Probleme ale con- I strucției socialiste” (pentru învățători, educatoare și profesori care predau discipline de cultură generală)și de „Economie concretă" (pentru profesori de cultură tehnică și maiștri-instructori) în vederea obținerii gradului I de către cei înscriși pentru perioada 1978—1980, se va desfășura intre 5—7 ianuarie 1979.
A apărut revista „MUNCA DE 

PARTID" nr. 10-octombrieNoul număr al revistei „Munca de partid” se deschide cu articolele : Orientări și indicații prețioase pentru activitatea organizațiilor de partid consacrată îndeplinirii planului pe 1978 și pregătirii temeinice a producției anului următor ; Instruiri eficiente, cit mai bogate în conținut. Mai cităm din sumar : Dezbaterea de la Comitetul județean de partid Mehedinți : Cum acționează organizațiile de partid pentru accentuarea autoconducerii muncitorești ; precum și articolele : O sporită competitivitate — „cheia" onorării integrale a obligațiilor la export ; Activitate organizatorică intensă pentru realizarea investițiilor ; Organizația de partid — factor dinamizator al extinderii cercetării pe terenurile unităților agricole. Revista publică o relatare de la schimbul de experiență care a avut loc la comitetul de partid de la întreprinderea „Proletarul” Bacău : Premise optime pentru împletirea armonioasă a muncii de partid cu activitatea economică. In ajutorul participanților Ia invățămintul politico-ideologic de partid, revista tratează temele : Producția netă — indicator de bază al planului. Realizarea sa — condiție a creșterii eficienței economice a întreprinderilor ; îmbinarea dirijării unitare a activității economico-socia- le cu autonomia economico-financia- ră a unităților de producție și administrative.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 octombrie. In țară : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cer variabil. 
Izolat, burniță. Vini in general -'-slab. 
Ceață mai ales în cursul dimineții. Tem
peratura in ușoară scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
iar cele maxime între 12 și 22 de grijde. 
Izolat; brumă îrț București: Vremea 
va fi în general frumoasă. cu cei? va
riabil. Dimineața ceață slabă. Vint mo
derat. Temperatura in scădere ușoară.

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Depășirea - manevra 
cea mai dificilăDepășirea este manevra cea mai dificilă dintre cîte are de executat un conducător auto. Ea reclamă din partea acestuia atenție, capacitate de apreciere corectă și rapidă a distantei laterale față de vehiculul ce urmează a ti depășit, promptitudine și pricepere în mînuirea comenzilor mașinii, și se cere realizată cit mai repede și numai atunci cînd s-a convins că o poate face în deplină siguranță. Ignorarea parțială sau totală a cerințelor impuse de depășire creează un deosebit pericol pentru siguranța circulației. O atestă și cele 13 accidente din cauza depășirilor neregulamentare, ce au avut loc în primele zile ale lunii octombrie și de pe urma cărora 12 persoane și-au pierdut viața, iar 4 au fost rănite.Examinarea acestui tip de accidente scoate în evidență că, în medie, trei din patru accidente au loc pe timpul zilei, deci în condiții de vizibilitate bună, dar unii conducători auto nu apreciază corect distanțele cînd se angajează în depășiri. In peste 60 la sută din accidentele respective, autovehiculele care execută depășirea se tamponează cu r eniculele ce vin din sens opus. Un exemplu edificator : în apropiere de comuna Bolin- tin Deal, județul Ilfov, automobilistul Ion Donescu s-a angajat cu autoturismul nr. 2-IF-l 545 in depășirea unui autobuz in timp ce din sens contrar se apropia un alt autobuz. Conducătorul autoturismului și tatăl său și-au pierdut viața. în acest caz, ca și în multe altele, este vorba de conducători de autoturisme cu experiență redusă. Să fie un avertisment la adresa noilor conducători auto de a manifesta atenție și prudență maximă cînd vor să efectueze o depășire !

Viteza excesivă - cauză 
principală a accidentelorNu există zi în care să nu aibă loc cel puțin un accident grav de circu

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

P. C. DIN JAPONIA

Realizarea noii ordini economice 
internaționale, obiectiv de luptă 
al tuturor forțelor progresisteZiarul „AKAHATA" a publicat recent un articol în care prezintă poziția P.C. din Japonia în legătură cu problemele edificării unei noi ordini economice internaționale, subliniind necesitatea întăririi unității de luptă a tuturor forțelor progresiste pentru realizarea acestui deziderat major al lumii contemporane.Organul centra! al P.C.J. evidențiază, ca un argument de majoră semnificație in acest sens, faptul că în Declarația comună semnată în vara acestui an la București de președintele P.C. din Japonia, Kenji Miyamoto, și de secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei pe care președintele P.C.J. a efectuat-o în România un loc important îl ocupă problema înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale, în acest document — arată articolul — este subliniată necesitatea unei revizuiri radicale a vechii ordini economice internaționale, care, de altfel, constituie motivul principal al actualei crize structurale din economia mondială. Trebuie dusă o luptă hotărifă pentru a deschide calea și a da expresie concretă unei noi 'ordini economice internaționale. Aspectul creator al documentului semnat la București, se spune în continuare în articol, derivă din formularea eu conținut novator, evocată de însuși președintele P.C.J. într-o conferință de presă ținută la reîntoarcerea sa in Japonia, potrivit căreia în problematica noii ordini economice internaționale nu este suficientă limitarea la sprijinirea declarativă a cererilor țărilor în curs de dezvoltare, ci se impune inițierea unei dezbateri axate pe modul în care ar trebui angajată această luptă pentru edificarea noii ordini economice.Țările în curs de dezvoltare, cu- prinzind majoritatea populației lumii, s-au angajat, odată cu cucerirea independenței politice, într-un amplu efort pentru realizarea de transformări interne profunde. Dar. atita timp cît există în continuare marile structuri ale vechii ordini economice internaționale, țările în curs de dezvoltare reușesc numai cu mari dificultăți să promoveze schimbările înnoitoare dorite, spre a putea satisface cerințele unui nivel de viață decent pentru întreaga populație. Este clar cite strădanii trebuie să depună țările în curs de dezvoltare, de vreme ce produsul național brut pe cap de locuitor în aceste țări reprezintă o zecime din acela al statelor capitaliste avansate. In țările în curs de dezvoltare, un miliard de i, oameni ' Suferă de pe urma subnutriției și a foamei, alte sute de milioane de oameni sint analfabep — relevă in continuare ziarul:Iată de ce reuniunile țărilor în curs de dezvoltare sau ale țărilor nealiniate au reliefat drept obiectiv internațional comun lichidarea vechii 

lație din cauza excesului de viteză, soldat cu pierderi de vieți și răniri de persoane. Pe data de 1 octombrie a.c., de pildă, zi de duminică ! s-au comis patru asemenea accidente, cu trei morți și doi răniți. Iată unul din cazuri : Profir Butu. șofer pe autoutilitara ARO nr. 21-HM-2 533, cir- culind cu viteză excesivă, pe timp de seară, a accidentat mortal o femeie, lovind-o din spate în timp ce se deplasa pe jos împreună cu soțul ei.In legătură cu excesul de viteză vom sublinia din nou, că la viteza de „numai” 40 km/h, un autovehicul parcurge, într-o singură secundă, peste 11 m, iar oprirea lui nu se poate realiza într-un spațiu mal redus de 16 m ; la 60 km/h, autovehiculul parcurge peste 16 m pe secundă, iar pentru frînare sint necesari 31 metri. Nu este greu de imaginat cîte situații neprevăzute se pot ivi in intervalul acestor distanțe și cît de greu pot fi ele rezolvate în condițiile unui regim ridicat de viteză. Aceste valori sînt valabile pe un carosabil uscat, în caz de umiditate ele crescînd considerabil, la care mai trebuie luate în calcul și alte elemente, tot atit de importante, cum sint : gradul de uzură a pneurilor, acționarea frînei, greutatea mașinii, a .încărcăturii și, înainte de toate, priceperea, experiența și atenția conducătorului auto. Deoarece majoritatea acestor accidente au loc în orele cu vizibilitate redusă (după lăsarea serii și dimineața devreme) și sint comise cu precădere de către conducătorii de autoturisme, multe în curbe, recomandăm corelarea permanentă a vitezei cu vizibilitatea, intensitatea traficului, starea părții carosabile, configurația drumului etc., respectarea vitezei legale și nu a celor maxime de care sînt capabile vehiculele, iar înainte de curbe este absolut necesară reducerea vitezei.
în atenția pietonilorIn prima săptămînă a lunii octombrie s-au comis, din vina pietonilor, 45 de accidente de circulație, soldate 

și noii exploatări și opresiuni capitaliste, și au adus în același timp pe primul plan cerința majoră a edificării unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile, care să asigure independența și dezvoltarea economică de sine stătătoare a tuturor națiunilor. Această luptă a țărilor in curs de dezvoltare s-a făcut simțită, cum nu se poate mai clar, și in dezbaterile de la O.N.U., în Adunarea Generală adoptindu-se „Declarația asupra înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale”, și „Carta drepturilor și indato- ririlor economice ale statelor”.In cadrul campaniei electorale din 1977, ca și în numeroase documente, P.C. din Japonia a dat expresie ho- tăririi sale de a „milita pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale”. în legătură cu a- ceastă chestiune, noi sarcini derivă din Declarația comună semnată cu P.C.R. — scrie „Akahata”. Dat fiind faptul că o dezvoltare economică echilibrată trebuie asigurată atît pentru țările în curs de dezvoltare, cit și pentru țările capitaliste, ca, de pildă, Japonia, crearea unei noi ordini economice internaționale se impune ca un obiectiv de extremă urgență. în același timp, esto cum nu se poate mai clar că o nouă ordine economică Internațională poate fi înfăptuită numai prin inițierea unor ample eforturi comune desfășurate pe plan internațional.Criza economică tot mai acută ce confruntă țările capitaliste dezvoltate. inclusiv Japonia, dezechilibrele din balanțele de plăți, recurgerea la protectionism in comerț, spirala inflaționistă — toate sint rezultatul direct al dominației ce o exercită capitalul monopolist în țările respective, ca și al actualei ordini economice internaționale. Tocmai de aceea lichidarea vechii ordini economice internaționale și stabilirea unei noi ordini de natură să permită tuturor țărilor promovarea unei cooperări economice internaționale bazate pe egalitate, suveranitate și avantaj reciproc. precum și înlăturarea dominației capitalului monopolist se impun ca un obiectiv primordial, ca o sarcină urgentă pentru clasa muncitoare din țările capitaliste dezvoltate.In încheierea articolului se subliniază că lupta pentru crearea unei noi ordini eoonomice trebuie înțeleasă ca un obiectiv de luptă comun, deosebit de important, al clasei muncitoare, al popoarelor din țările in curs de dezvoltare, al tuturor forțelor progresiste mondiale.
cu 10 morți și 35 de răniți. în aproape toate aceste evenimente, cauza a fost una și aceeași : neasigurare înainte de traversarea străzii. Aproape jumătate dintre ele se soldează cu victime din rîndul copiilor. Pe strada Fugarului din municipiul Brașov, un copil, în etate de 7 ani, a traversat strada prin spatele unui auto- compresor, apărînd pe neașteptate în fața unui autoturism, care l-a accidentat mortal. în municipiul Cluj- Napoca, un copil în virstă de 12 ani, trecind strada în fugă și fără să se asigure, a fost lovit și vătămat grav de un autoturism. Numeroși sint și pietonii bătrîni care ajung să fie accidentați din pricina traversărilor neregulamentare.Preîntîmpinarea accidentării pietonilor depinde. în primul rind, de modul cum înțeleg să circule ei înșiși. Dar multe pot fi evitate de către conducătorii auto — îndeosebi în cazul copiilor și bătrînilor — printr-o conduită preventivă, de natură să anticipeze apariția trecătorilor pe partea carosabilă și să acționeze în consecință. îndemnul este cu atît mai actual, cu cît ne aflăm în preajma zilelor ploioase.

O nouă tragere 
Loto 2La 15 octombrie a.c. Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează o nouă tragere Loto 2 — prima din această lună.La tragerile Loto 2 se efectuează in continuare 3 extrageri de cite 4 numere fiecare. Se extrag în total 12 numere din 75. Se atribuie ciștiguri pe 6 categorii. în cadrul valorii unitare a câștigurilor se pot obține autoturisme. Se atribuie ciștiguri fixe de 200 lei pentru 3 numere din 12 extrase și de 100 lei pentru 2 numere din cele 4 ale uneia din cele 3 extrageri.Participarea se face pe bilete seria „R“ de 10 lei. completate cu 1 variantă simplă achitată 100% sau cu 4 variante simple achitate 25%.Procurarea biletelor pînă sîm- bătă 14 octombrie a.c.

• SALCÎMUL SEIS- 
| MOGRAF. Anumita specii ; de salcim pot avertiza asupraiminentei declanșării unui cutremur — afirmă botanistul japonez Hideo Toriyana. în urma experimentelor efectuate, specialistul a constatat că potențialul electric al salcîmului crește brusc în perioada premergătoare cutremurelor. Cu ajutorul acestei metode, omul de știință japonez a reușit să anunțe, cu '20—50 de ore înainte, declanșarea a 18 seisme în regiunile Kanto și Tokyo.

• PROBĂ DE REZIS
TENȚĂ LA FRIG. Părerea> larg răspîndită, potrivit căreia ursul alb are organismul cel 

mal bine adaptat la condițiile aspre din zona ..înghețului veșnic”, a fost infirmata de un grup de cercetători norvegieni. Ei au testat mai multe vietăți polare intr-o cameră special ,a- menajată în acest scop. Contrar așteptărilor, rata a făcut dovada unei rezistente extraordinare la frig. Ea a suportat o temperatură de minus 110 grade Celsius. Pe locul secund s-a situat o specie înrudită — gisca polară, urmată de focă. Faimosului urs alb i-a revenit abia locul al patrulea la proba de rezistență la frig. De unde rezultă că blana albă a ursului polar, atît de apreciată, nu este și cea mai călduroasă.
• EXPEDIȚIE UITATĂ.Exploratorii spanioli au stabilit 

în anul 1526 o colonie pe coasta de est a Statelor Unite, in a- propiere de locul unde, cu un secol mai tîrziu, britanicii au întemeiat orașul Jamestown, relevă o revistă americană. Publicația readuce in actualitate lucrările istoricului John Fiske, regrupate in volumul „Descoperirea Americii”, a cărui ultimă ediție datează din 1893, care vorbește despre o uitată expediție spaniolă, formată din șase nave cu 500 de bărbați și femei, ce s-au stabilit in America de Nord Înaintea angto-saxonl- lor. Datele au fost publicate cu prilejul zilei lui Columb, care marchează aniversarea descoperirii Americii de către Christo- for Columb, în 1492.

• CU „VELIERUL" 
PE AUTOSTRADĂ. In- tr-una din zile, pe o magistrală cu circulație rapidă din apropierea Amsterdamului, și-a făcut apariția silueta unui straniu vehicul. Desprinzîndu-se din șirul lung al autoturismelor In plină viteză, un velier pe roți făcea adevărate slalom-uri pe pista de asfalt, depășind o mașină după alta, fără să încalce însă regulile de circulație. Cu toate acestea, polițiștii l-au somat pe tinărul șofer aflat la volanul vehiculului să tragă pe dreapta. Neavînd ce să-i reproșeze, ei l-au lăsat să-și con

tinue cursa. Nu insă Înainte de a-i recomanda să renunțe la straniul mijloc de transport a- tunci cind se deplasează pe autostradă. La care, pilotul velie- rului a ripostat : „Vehiculul meu este singurul de pe Întreaga autostradă care nu poluează mediul înconjurător1’.
• DEMITIFICAREA 

CANCERULUI, care trebuie considerat „o boală ca oricare alta”, a constituit ideea centrală a dezbaterilor din cadrul recentului Congres oncologic Internațional de la Buenos Aires, Numeroși specialiști gu subliniat 

tn intervențiile lor necesitatea unei largi popularizări a metodelor preventive. ..Trebuie să se pună capăt terorii cancerului, trebuie ca bolnavii și familiile lor să fie smulși din atitudinea de resemnare”. Specialiștii au apreciat că panica pe care o provoacă apariția unui cancer diminuează eficacitatea oricărui tratament și că, pe de altă parte. teama de a nu se trezi cu un diagnostic de cancer ii face pe mulți pacienți să se ferească de consultațiile preventive. Or, măsurile de prevenire pot face să se micșoreze considerabil numărul îmbolnăvirilor de cancer.
• SOARELE ÎN LUP

TA ÎMPOTRIVA ...DE
ȘERTULUI. 111 rona de?er- 

tică din vestul Irakului pe un teren de 150 ha a început un experiment privind folosirea e- nergiei solare în lucrări de irigații și de drenare a solului. Potrivit unui comunicat al Organizației de stat pentru utilizarea solului, experimentele vor oferi soluții practice de pompare a apei aflate în straturile freatice subterane prin punerea în funcțiune a mașinilor cu a- jutorul energiei furnizate de ..astrul zilei”. Datele obținute vor fi utilizate pentru punerea tn aplicare a noi proiecte de folosire a energiei solare in a- gricultură.
• PELICANII AUS

TRALIENI MIGREAZĂ. I» ultima vreme, comportamentul 

pelicanilor australieni a stirnit mirarea ornitologilor. S-a observat un exod în masă al a- cestor păsări acvatice spre insulele Indoneziei și Micronezia, locuri in care înainte nu se înregistraseră asemenea migrații. Cercetările întreprinse au dezlegat misterul. Este vorba de schimbarea intervenită în clima australiană. După precipitațiile abundente căzute în 1974 in pustiul Simpson, albiile rîuri- lor, care seacă în cea mai mare parte a anului. s-au umplut pentru multă vreme cu apă. Brusca revitalizare a deșertului a stimulat înmulțirea pelicanilor. iar retragerea ulterioară a apelor a determinat păsările să se refugieze tn zone mai prielnice pentru hrană și depunerea ouălor.
t
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llustrînd viul interes al opiniei publice față de România, MOSCOVA
A

în Italia a apărut o nouă lucrare consacrată țării noastre
■ ■

adresat președintelui Comitetului întrevederi ale ministrului comerțului
„Momente ale Istoriei poporului român" Executiv al O.E.P. exterior al României

CUPRINZIND EXTRASE DIN OPERELE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCUîn prestigioasa editură italiană „Editori Riuniti" din Roma a apărut lucrarea „MOMENTE ALE ISTORIEI POPORULUI ROMAN". Editată in condiții grafice deosebite,. lucrarea redă, in peste 300 de pagini, grupate pe capitole, extrase semnificative din cuvintări, rapoarte și articole pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Ie-a consacrat momentelor fundamentale ale istoriei poporului nostru, ale mișcării democratice muncitorești și revoluționare din România.

independenței. Sînt prezentate apoi momentele constituirii statului național, încununare a luptei maselor populare pentru progres, ■ unitate și dezvoltare de sine stătătoare. Se relevă, de asemenea, importanța și semnificația revoluțiilor de ia 1821 și 1848, a Unirii Principatelor și a

războiului antisovietic. loc central il ocu- reflectarea mișcării de

Avînd ca moto cuvintele președintelui Nicolae Ceaușescu: „Un popor, care prin luptă și-a cucerit independența, prin luptă a răsturnat jugul asupritorilor, știe să-și mențină cuceririle". volumul începe cu capitolul intitulat „Comuniștii — continuatorii celor mai luminoase tradiții de luptă revoluționară a poporului român". Este scos în evidență faptul că România, cu o istorie și un trecut de peste 2 000 de ani, își datorează dezvoltarea sa luptelor seculare duse de forțele cele mai avansate ale societății, ale clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, că istoria României este însăși istoria luptelor de libertate națională și socială ale poporului său, a luptei revoluționare a clasei muncitoare, a Partidului Comunist Român. Comuniștii — se relevă în lucrare — sînt continuatori ai celor mai bune tradiții de luptă pentru libertate socială și națională, a tot ceea ce poporul român are mai bun, iar Partidul Comunist Român este rezultatul unui întreg proces de dezvoltare economico-so- cială, continuatorul celei mai luminoase tradiții revoluționare din România.Alte extrase publicate în volum subliniază că poporul român a știut, în condiții grele, să-și păstreze caracteristicile sale naționale, avind un trecut cu care se poate mindri ; datorită luptei sale, el și-a cucerit locul ce-i' revine in marea familie a popoarelor lumii.în capitolul „Știința și cercetarea istorică" se relevă că, în concepția secretarului general al P.C.R., istoria trebuie să prezinte întregul proces al luptei revoluționare in complexitatea sa, pornindu-se de la analiza științifică a realităților sociale, a prezentării faptelor, nu după dorințele subiective ale oamenilor sau potrivit necesităților politice de moment. după criterii de conjunctură, ei așa cum s-au intiniplat ele conform adevărurilor vieții. Se scoate, totodată, in evidentă faptul că, in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, studierea istoriei „trebuie să conducă la concluzii pentru activitatea practică in lupta împotriva politicii dc dominație imperialistă. colonialistă și neocolonialiștă, pentru apărarea dreptului popoarelor Ia o viață liberă, la afirmarea nestingherită a ființei lor naționale, la dezvoltarea lor progresistă, conform propriei voințe, fără
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nici un amestec din afară" Se subliniază, de asemenea, că, pornindu-se de la interdependenta strinsă și de la unitatea dialectică dintre politica internă și externă, dintre evenimentele internaționale și realitățile interne. studierea istorico- socială trebuie să contribuie la cea mai profundă înțelegere a întregii activități desfășurate pe plan internațional de Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România. In context, se scoate in evidență concepția președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la rolul națiunii in epoca contemporană, la lupta comună a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru dezvoltarea economico- socială a României.în capitolul consacrat începutului istoriei poporului nostru, volumul relevă, citind documente istorice și descoperiri arheologice, procesul de formare și dezvoltare a poporului român. Sint evidențiate, în acest context, caracterul unitar al dezvoltării poporului român, raporturile dintre Principatele Române, ca factor esențial în asigurarea entității statale și apărarea

proclamării independenței depline a României, precum și a încheierii, în 1918, a de formare a național unitarprocesului statului roman.O parte .crării se referă la originile și dezvoltarea mișcării muncitorești și socialiste in România, la pătrunderea și răspindirea marxismului in țara noastră. Se relevă importanța creării partidului politic al clasei muncitoare pe baza principiilor socialismului științific, roltil său în viața socială și politică a României.După ce înfățișează dezvoltarea economică, și so- cial-politică a României la începutul secolului XX, volumul evidențiază dezvoltarea mișcării revoluționare din țara noastră în perioada dintre cele două războaie mondiale, scoțîndu-se in relief lupta forțelor democratice, in frunte cu Partidul Comunist Român, împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenței. suveranității și integrității țării. Este prezentată pe larg lupta forțelor revoluționare patriotice, in frunte cu Partidul Comunist Român, împotriva dictaturii militare fasciste și

însemnată a lu-

a Un Pă rezistență antifascistă a poporului nostru, politica de alianțe promovată de P.C.R., insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din August 1944. Este relevată, totodată, participarea României la războiul antihitlerist.în continuare, volumul înfățișează revoluția demo- crat-populară din România, lupta forțelor populare, organizate și conduse de către Partidul Comunist Român, pentru consolidarea puterii democratice-revoluțio- nare, pentru trecerea la revoluția socialistă.Ultima parte a lucrării este consacrată ilustrării rezultatelor obținute de către poporul român în e- dificarea societății socialiste, succeselor obținute în toate domeniile vieții economice și sociale. în conducerea operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate — se relevă in volum — P.C.R. insistă îndeosebi asupra e- ducării socialiste a maselor, a însușirii concepției revoluționare despre lume și viață și asupra lărgirii orizontului de cunoștințe și de cultură al întregului popor, asupra formării unei atitudini înaintate față de muncă și de societate.Tradițiile de solidaritate internațlonalistă ale poporului român sînt ilustrate pe larg, relevîndu-se că, „aeționind în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, Partidul Comunist Român întărește colaborarea și solidaritatea internațională cu toate partidele comuniste și muncitorești. militează activ pentru întărirea unității și coeziunii lor pe baza stimei și respectului reciproc. Pornind de la necesitatea întăririi unității clasei muncitoare, partidul nostru dezvoltă, în același timp, relații de colaborare și solidaritate cu partidele socialiste și social-democrate, cu miștările de eliberare națională, cu alte partide și organizații revoluționare, in dorința de a promova o largă colaborare internațională cu toate forțele progresiste în lupta pentru o politică de pace și securitate, pentru democrație, pentru soluționarea problemelor popoarelor în conformitate cu interesele lor".Acest nou volum continuă seria lucrărilor editate in Italia care reliefează personalitatea puternică și gindirea novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ilustrînd elocvent înaltul prestigiu de care se bucură în lume politica internă și externă a României socialiste, rolul fundamental al conducătorului ei in edificarea vieții noi și înaintarea României spre comunism, în lupta pentru indeplinirea aspirațiilor de progres și pace ale popoarelor.

DAMASC 12 (Agerpres). — La 12 octombrie, Yasser Arafat, președintele Comitetului. Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, l-a primit la Damasc pe tovarășul Vasile Pungan, care i-a înmînat un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.Tovarășul Vasile Pungan a prezentat considerentele președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind situația actuală din Orientul Mijlociu și căile de reglementare a conflictului din zonă.

Expunînd poziția O.E.P., Yasser Arafat a dat expresie sentimentelor de înaltă stimă și prețuire pe care le nutrește poporul i arab palestinian față de președintele Republicii Socialiste România, pentru activitatea sa dedicată înfăptuirii unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu, rezolvării problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele sale naționale.Convorbirile care au avut loc cu acest prilej s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

MOSCOVA 12 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : Aflat la Moscova, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului român, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut întîl- niri de lucru cu H. I-Iristov, ministrul comerțului exterior al Bulgariei,

A. Barcak, ministrul comerțului exterior al Cehoslovaciei, și H. Solie, ministrul comerțului exterior al R.D. Germane. Cu acest prilej au fost discutate, într-o atmosferă prietenească, probleme ale dezvoltării schimburilor economice și comerciale bilaterale pe anul in curs și pe anii 1979—1980.
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LA WASHINGTON AU ÎNCEPUT

Negocierile dintre Egipt și Israel
pentru încheierea unui tratat de paceWASHINGTON 12 (Agerpres), — La Washington au început joi negocierile dintre Egipt și Israel în vederea încheierii unui tratat de pace, în conformitate cu acordurile de la Camp David. La tratative participă și Statele Unite. Delegația egipteană este condusă de Kamal Hassan Aii, ministrul apărării și producției militare, cea israeliană de Moshe Dayan, ministrul de externe, iar cea a- mericană de Cyrus Vance, secretarul Departamentului de Stat.Rostind un cuvint inaugural, președintele Jimmy Carter a declarat că negocierile trebuie să constituie primul pas în direcția unei soluționări globale și durabile a problemei O- rientului Mijlociu. Obiectivul negocierilor — a spus el — este „da a transforma pacea și demnitatea intr-o realitate pentru toata popoarele din această zonă. Desigur, a continuat președintele, nu am soluționat toate problemele și nici nu am îndepărtat toate riscurile". „Un tratat de pace între Egipt și Israel — a menționat Jimmy Carter — ar trebui să fie însoțit de realizarea de progrese în direcția îndeplinirii prevederilor acordului asupra cadrului general, care a fost încheiat la Camp David, referitoare la malul occidental al Iordanului ție justă pentru niană".Șeful delegațieituat că reglementarea problemei O- rientuiui Mijlociu rămîne obiectivul primordial al negocierilor de pace de la

spus el, trebuie să asigure „drepturile legitime ale poporului palestinian și să-i permită să joace un rol constructiv în Orientul Mijlociu". Egiptul, a adăugat el, va încuraja alte guverne arabe să se ralieze eforturilor de căutare a unei soluții de ansamblu.A rostit, de asemenea, o alocuțiune ministrul de externe israelian, care a exprimat speranța guvernului țării sale de a se realiza succese la convorbiri, deși continuă să ră- mină o serie de obstacole.CAIRO 12 (Agerpres). — într-un discurs rostit Ia prima reuniune după constituirea Partidului Național Democrat, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a declarat că sarcina partidului pe care-1 conduce este în prezent „instaurarea păcii, edificarea democrației și realizarea prosperității poporului". El a precizat că prin instaurarea păcii se va realiza bunăstarea poporului egiptean, pentru ca el să recupereze anii pierduți și să înceapă o eră de prosperitate.

Este necesară participarea activă a tuturor statelor 
la eforturile îndreptate spre înfăptuirea dezarmării 

Intervenția reprezentantului român în cadrul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmareNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — De la trimisul special N. Plopeanu: Comisia O.N.U. pentru dezarmare, organ deliberativ al Adunării Generale, stabilit prin documentul final al sesiunii speciale consacrate dezarmării, își continuă lucrările consacrate în această fază discutării organizării activității sale. In intervenția sa, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Constantin Ene, a subliniat că în concepția României, comisia reprezintă forul desemnat să dea substanță rolului central și răspunderii primordiale ce trebuie să revină O.N.U. în domeniul dezarmării, pentru ca aceasta să contribuie efectiv la încetarea cursei înarmărilor, la adoptarea de măsuri concrete de dezarmare, în special de dezarmare nucleară.Totodată, a f06t exprimată poziția țării noastre ca adoptarea hotărîrilor de către comisie să se facă pe bază de consens, ceea ce va determina părțile să depună eforturi pentru armonizarea pozițiilor lor și Identificarea unor soluții unanim acceptabile.Este imperios necesar, a arătat reprezentantul român, ca activitatea comisiei să fie orientată ferm în direcția sprijinirii negocierilor și încheierii unor acorduri globale de dezarmare care să stabilească măsuri concrete de natură să ducă la reducerea cheltuielilor militare. Ia înce-

tarea producției de arme, atît nucleare cit și convenționale, creind condiții pentru un început real al procesului de dezarmare.
BELGIA Spre alegeri

și Gaza și o solu- problema palesti-egiptene a accen-
Washington. O soluție globală, a

Primul ministru

pe procurorul general
al RomânieiKINSHASA 12 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei efectuate în Zair, Gheorghe Bobocea, procurorul general al Republicii Socialiste România, a fost primit, în numele președintelui Mobutu Șese Seko, de către primul ministru Mpinga Kasenda.Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au fost transmise președintelui Mobutu Șese Seko un salut cordial și urări de sănătate și fericire.Mulțumind călduros pentru mesaj, primul ministru zairez a rugat să fie transmise, partea președintelui Mobutu S Seko, președintelui României, Nicolae Ceaușescu, un salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

A Xl-A CONFERINȚA REGIONALA F. A. O- PENTRU EUROPA

Este bine cunoscut că una din problemele majore ale lumii contemporane, care își așteaptă incă soluționarea, este aceea a agriculturii și a- limentației, identificării posibilităților și modalităților concrete pentru eradicarea foametei cărora trebuie să față, oricît ar părea pentru zilele noastre, oane de oameni, în marea lor majoritate din țările în curs de dezvoltare. Tocmai din acest motiv problema în sine este de o acuitate deosebită pentru țările respective. Nu este însă mai puțin adevărat că situația agriculturii și alimentației constituie o preocupare de prim ordin și pentru celelalte state. Acest lucru este în mod elocvent relevat și de reuniunile importante, la nivel mondial sau regional, care au avut loc în ultimii ani sau care se vor organiza in perioada următoare.în acest cadru se înscrie și cea de a Xl-a Conferință regională pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), ale cărei lucrări s-au desfășurat săptămîna trecută la Lisabona. Reuniunea a relevat cu pregnanță rolul și contribuția deosebită pe care țările europene, în ansamblul lor, pot și trebuie să le aibă in cadrul eforturilor vizind dezvoltarea în general a agriculturii pe plan mondial, recunoscute fiind potențialul și experiența bogată pe care continentul european, le deține in a- cest domeniu. Cum lucrările conferinței au acordat cea mai nalizării și stabilirii, a activităților prioritare de rare ce urmează să fie întreprinse pe continent in viitorii ani, atit de

și subnutriției le facă incă de paradoxal sute de mili-

era de așteptat, de Ia Lisabona mare atenție a- în acest context, coope-

către țările membre europene, cit și de către organizație însăși. Părerea generală degajată este aceea că există posibilități largi ■ pentru intensificarea, în continuare, a cooperării in cadrul F.A.O. pe plan european și a dezvoltării in acest cadru a unor activități de care să beneficieze nu numai țările aparținind acestei zone, ci și celelalte state ale lumii, .în primul rind cele în curs de dezvoltare. Este deosebit de semnificativ și, totodată, încurajator în acest sens faptul că reuniunea a adoptat, între altele, o recomandare prin care se cere in mod expres ca in stabilirea priorităților în activitățile sale viitoare pe plan european, F.A.O. să a- corde o atenție specială țărilor in curs de dezvoltare existente atit in Europa, cit și in afara acestui continent. Faptul in sine se cuvine a fi subliniat cu atît mai mult cu cit recomandarea respectivă, care constituie practic o redefinire a politicii europene a organizației pentru a fi în concordantă cu necesitățile actuale, a fost adoptată la inițiativa României. Ea reprezintă, în acest fel, o concretizare a propunerilor prezentate de țara noastră la Conferința regională precedentă (București, 1976) cu privire la activitatea F.A.O. pe continentul nostru.Cit privește domeniile majoritatea participănților rință au relevat utilitatea tatea întreprinderii unor acțiuni practice avind ca altele, dezvoltarea cooperării științifice in sectorul agroalimentar : punerea in valoare într-o formă superioară a resurselor de terenuri și apă din Europa ; dezvoltarea resurselor piscicole și forestiere in țările aparținind acestei zone etc. Reuniunea a

concrete, la cpnfe- și necesi- măsuri și scop, intre
%

adoptat, în acest scop, o serie de recomandări, dintre care se cuvine a fi menționată cea privind întărirea activităților rețelelor științifice înființate de către F.A.O. și la care participă instituțiile de specialitate din țările europene. în recomandarea respectivă se subliniază necesitatea creșterii ponderii cercetării practice, cu caracter aplicativ, soli- citindu-se, totodată, să se creeze condițiile necesare pentru ca la activitatea acestor rețele de cercetare să poată participa un număr cres- cînd de instituții naționale din țările in curs de dezvoltare, din celelalte regiuni ale lumii. Se cuvine relevat in legătură cu cele de mai sus că țara noastră are o participare deosebit de activă la aceste activități, una din cele zece rețele de cercetare, respectiv cea in domeniul flo- rii-soarelui, coordonare în România.Evident insă că cea reuniune europeană a F.A.O. nu s-a limitat la a discuta numai aspecte legate de activitățile organizației pe continentul nostru. Au fost abordate și adoptate recomandări cu privire și la alte probleme deosebit de importante. între care se impune a fi menționată, m primul rind, pregătirea Conferinței mondiale pentru reforma agrară și dezvoltarea rurală, care urmează să aibă loc in iulie anul viitor. la Roma. Chiar dacă se mențin în continuare opinii și poziții diferite în legătură cu tematica însăși a viitoarei conferințe — reforma a- grară, rolul acesteia și modalitățile de înfăptuire — ceea ce este îmbucurător este faptul că majoritatea delegațiilor prezente la Lisabona au subliniat necesitatea ca reuniunea din vara anului viitor să fie orien-

avîndu-și centrul dede-a Xl-a

tată spre adoptarea nu a unor recomandări cu caracter general, ci a unor măsuri și acțiuni practice, concrete, care să ducă efectiv Ia îmbunătățirea substanțială a condițiilor de viață ale populației din zonele rurale. Ele au relevat, totodată, voința guvernelor țărilor lor de a participa activ atît la pregătirea viitoarei conferințe, cit și la lucrările pro- priu-zise ale acesteia. Rezoluția a- doptată în acest sens de către țările europene, ca și rezoluțiile similare ale celorlalte conferințe regionale F.A.O. care au avut loc in acest an îndreptățesc speranța exprimată, între alții, de către președintele Comitetului pregătitor al conferinței viitoare. H. Santa Cruz, care arăta că această reuniune „trebuie să constituie o ocazie unică pentru a ataca frontal și cu succes problemele înapoierii și sărăciei din zonele rurale".în acest fel, conferința va putea contribui in mod direct, așa cum declara la începutul reuniunii de la Lisabona directorul general al F.A.O., E. Saouma, la „realizarea in fapt a noii ordini economice internaționale despre care se vorbește atît de mult" — dar pentru care s-a făcut încă atît de puțin.Esențial este acum ca toate aceste recomandări să fie astfel aplicate incit după conferința de la Roma din iulie anul viitor să se poată a- firma că aceasta și-a atins obiectivul dorit de inițiatorii săi — țările în curs de dezvoltare — și anume realizarea unui pas substanțial Înainte spre dispariția foametei și sărăciei în lume, spre asigurarea unor condiții de viață demne, inclusiv pentru populațiile din zonele rurale.
Lazăr COMĂNESCU

Lisabona

încheierea convorbirilor dintre tovarășii

BELGRAD 12 (Agerpres). invitația Prezidiului C.C. al U.C.I., Enrico Berlinguer, secretar general al P.C. Italian, a întreprins o vizită în Iugoslavia, unde a avut convorbiri cu Iosip Broz Tito, președintele R.S.F.I. și președintele U.C.I. După cum relatează agenția Taniug, au fost examinate probleme actuale ale relațiilor internaționale, activitatea U.C.I. și P.C.I. pe plan internațional desfășurată în ultimul timp, dezvoltarea colaborării dintre cele două partide, precum și activitatea U.C.I. și P.C.I. in țările lor.Iosif Broz Tito și Enrico Berlinguer au subliniat necesitatea de a se depune eforturi maxima în scopul depășirii impasului în care a intrat destinderea încordării, pentru dezvoltarea colaborării internaționale, a afirmării acelui spirit constructiv de colaborare care a dat posibilitatea să se obțină rezultate pozitive la C.S.C.E. de la Helsinki.U.C.I. și P.C.I. sînt convinse că depășirea încordării și înlăturarea focarelor de criză din diverse zone ale lumii, stăvilirea cursei înarmărilor, sprijinul acordat popoarelor din

Africa, Asia și America Latină pentru dezvoltare autonomă și independentă, afirmarea pe plan mondial a cauzei juste a păcii, libertății și progresului social reclamă măsuri concrete care să ducă la reducerea reală a armamentelor strategice și convenționale, la traducerea în via(ă a hotărîrilor Sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. în problema dezarmării, precum și la soluționarea neîntârziată cu mijloace politice a conflictelor existente.în timpul convorbirilor s-a subliniat rolul important al mișcării de nealiniere, precum și al mișcrăii muncitorești in lume, în special in Europa occidentală, în căutarea soluțiilor la problemele mondiale acute și în edificarea Unor noi relații economice și politice mai juste. S-a relevat, totodată, importanta faptului ca lupta pentru pace, pentru transformări sociale, dezvoltare economică și un viitor mai bun al omenirii să fie rezultatul contribuției active și solidare a tuturor forțelor comuniste, socialiste, social-democrate și a altor forțe democrate.

anticipate ?
Cu ce se va solda demisia gu

vernului premierului belgian, 
Leo Tindemans : cu reconfir
marea acestuia in fruntea unui 
nou cabinet sau cu o readucere 
anticipată la urne a corpului 
electoral 7 Iată întrebarea la 
care observatorii politici încear
că să dea acum răspuns.

E • fapt, demisia — cea de-a 
treia intr-un timp relativ scurt 
— nu a surprins. Recent, zia
rul „Le Monde" aprecia că „gu
vernul premierului Tindemani 
a fost amenințat cu dezmem
brarea incă din prima zi a re
luării activității sale politice 
din această toamnă și nu și-a 
regăsit coeziunea — o coeziune 
cu totul relativă — decit după 
17 ore de dezbateri furtunoase 
in cadrul Consiliului de Miniș
tri". In mai multe rinduri, in 
cadrul acelei ședințe, miniștrii 
social-creștini flamanzi amenin
țaseră că vor demisiona, apre
ciind că partidul lor plătește 
prea scump prețul „regionaliză- 
rii". Acest argument a consti
tuit și in continuare „mărul dis
cordiei", determinînd în cele 
din urmă căderea guvernului.

In luna iulie a acestui an, 
membrii coaliției au ajuns la 
un acord asupra unui proiect de 
lege prevăzind instituirea unor 
puteri executive și parlamen
tare regionale pentru Flandra, 
Wallonia și Bruxelles, care ar 
fi menite să pună capăt dispute
lor lingvistice dintre flamanzii 
de limbă olandeză și valonii de 
limbă franceză. In intenția gu
vernului, acest proiect urma să 
fie aprobat în parlament pină 
la sfirșitul acestui an, în așa fel 
incit să poată intra in vigoare 
în cursul anului 1979. Odată cu 
reluarea discuțiilor, la începu
tul acestei toamne, au apărut 
noi divergențe. In timpul dez
baterilor parlamentare din Ulti
mele zile, social-creștinii fla
manzi au apreciat ca neconsli- 
tuționale citeva din prevederile 
proiectului. Ideea lansată de 
primul ministru pentru depășirea 
acestei situații — și anume o mo
dificare a Constituției — s-a lo
vit de refuzul celorlalte formații 
ale majorității.

Agenția France Presse este 
de părere că actuala criză, ar 
putea să constituie preludiul 
unor alegeri anticipate.

R. B.

agențiile de presă transmit
Primire la Sofia. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit joi pe Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, care întreprinde o vizită prietenească de lucru în Bulgaria. Au fost examinate, cu acest prilej, unele probleme ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.
Primul ministru al Guver

nului R. S. Vietnam, Fam Van Dong, a sosit la Kuala Lumpur într-o vizită oficială de cinci zile.
Critici Ia adresa atribu

țiilor „supranaționale" ale 
Parlamentului vest-euro- 
pean. Jactlues Chirac, președintele Adunării pentru Republică și primarul Parisului, aflat într-o vizită la Bonn, a formulat din nou obiecții serioase împotriva unor atribuții ,,su- pranaționale“ accentuate ale Parlamentului vest-european, insistind asupra rolului primordial ce trebuie șă revină șefilor de stat și de guvern. El a subliniat că „faptul dominant în lume este cel național și că trebuie să se edifice, cu eforturi unite, a Europă occidentală a realităților naționale".

Reuniune omagială Ci- 
prian Porumbescu. Sub auspi- ciile Asociației de prietenie sovieto- română (A.P.S.R.), la Moscova a fost organizată o manifestare omagială dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea compozitorului român Ci- prian Porumbescu. Despre viața și creația compozitorului a vorbit criticul de artă Ruși Leites.

La Tîraul internațional 
de la Bagdad,cu prilejul Zilei României, pavilionul românesc a fost vizitat de junct al Oaspetele deaproape noastre naționale, de performanțele tehnice ale produselor expuse. A fost evidențiată dorința reciprocă ca relațiile economice și de cooperare dintre România și Irak să se dezvolte pe mai departe, în folosul popoarelor român și irakian.

Mohsen Mehdi Ouda, ad- ministrului comerțului, irakian s-a interesat înde realizările economiei

Premiul Nobel 
pentru medicină 

pe anul 1978
Premiul Nobel pentru medici

nă și fiziologie pe anul 1978 a 
fost atribut de Institutul Iiaro- 
linska (Facultatea de medicină 
din Stockholm) lui Werner Ar- 
ber (Elveța), Daniel Nathan și 
Hamilton Smith (ambii din 
S.U.A.), in comun, pentru „des
coperirile lor referitoare la en- 
zimele de restricție și lucrările 
lor asupra utilizării acestor en- 
zime in domeniul geneticii mo
leculare". Institutul a precizat 
că aceste descoperiri „prezintă o 
importanță deosebită pentru ge
netică".

și începutul secolului 20. Istoricii români prof. dr. Carl Goellner și prof. dr. Vasile Netea, precum și scriitorii Nikolaus Berwanger și Arnold Hauser au prezentat comunicări in care au reliefat tradițiile înaintate ale mișcării muncitorești și revoluționare din România.
Ian Smith indezirabil. M1_ nistrul de externe britanic, David Owen, a refuzat să acorde primului ministru rhodesian, Ian Smith, autorizația pentru a vizita Marea Brita- nie. într-o declarație, David Owen a arătat : „Nu cred că o vizită a sa in Marea Britanie acum ar contribui la o reglementare negociată".

La Geneva, a avut loc o 
nouă întâlnire a delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii în cadrul convorbirilor consacrate elaborării unui tratat cu privire la interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară, anunță agenția T.A.S.S.

Manifestări științifice. In orașul austriac Mattersburg a avut loc congresul societății internaționale „Lenau", la care au participat delegații din mai multe țări europene, . între care și România. în cadrul congresului s-au desfășurat și lucrările a două simpozioane dedicate istoriei mișcării muncitorești și liricii muncitorești de limbă germană din spațiul central și sud-est-euro- pean de la sfirșitul secolului al 19-lea

ADEN : Crearea 
Partidului Socialist 

YemenitADEN 12 (Agerpres). — Un comunicat oficial publicat la Aden — capitala Republicii Democratice Populare a Yemenului — anunță crearea Partidului Socialist Yemenit. Noua organizație politică, se spune in comunicatul reluat de agenția T.A.S.S., a fost creată pe baza Organizației Politice Unificate a Frontului Național din R.D.P. a Yemenului — formațiunea politică țară.Partidul Socialist baza activității sale lismului științific.Congresul Partidului Socialist Yemenit, ale cărui lucrări s-au deschis miercuri, va dezbate și aproba programul și statutul partidului și va alege organele sale conducătoare.

conducătoare dinYemenit pune la principiile socia-

Programul spațial american pentru 
următoarele două decenii

WASHINGTON — Casa 
Albă a făcut public con
ținutul programului spa
tial american pentru ur
mătoarele două 
elaborat la 
președintelui 
Carter. Noul 
nu va fi orientat, după 
cum s-a precizat, într-o 
direcție similară cu o- 
biectivele misiunii „A- 
pollo", ci va urmări, in 
principal, valorificarea 
și aplicarea în practică

decenii, 
indicația 

Jimmy 
program

a rezultatelor deja ob
ținute de misiunile spa
țiale precedente organi
zate de S.U.A. El pre
vede, între obiectivele 
principale, utilizarea 
largă a viitoarei na
vete spațiale, o coo
perare internațională 
sporită în scopul evitării 
unei dublări a eforturi
lor in cucerirea spațiului 
cosmic, continuarea ex
plorării unor planete 
din sistemul nostru so-

Iar — în special Saturn, 
Venus și Marte — cu 
ajutorul unor sonde au
tomate. Președintele 
Carter a subliniat nece
sitatea ca acest program, 
urmărind dezvoltarea in 
continuare a științelor 
spațiale, să albă, conco
mitent, ca efect, mai 
buna cunoaștere a Ter
rel și obținerea unor 
date utile pentru explo
rarea și exploatarea re
surselor planetei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71 341, București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzării din întreprinderi și instituții în străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamental 
export-import presă. P. o. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


