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h aceeași ambianță de caldă prietenie și cordialitate, ieri au continuat

Convorbirile
Nicolae Ceausescu

dintre președinții 
si Rudolf Kirclischlager

TOVnRflSUÎ NICOUE CEAUSESCU VA FACE 0 VIZITA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, va efec-

tua, la invitația tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor

din Iugoslavia, o vizită de priete
nie in Iugoslavia in cursul acestei 
luni.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația C. C. al P. M. S. U.

Vineri seara, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
federal al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlăger, s-au reîntîlnit 
pentru a continua dialogul consacrat 
perspectivelor de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare, exami
nării problemelor de interes comun 
aje actualității politice internațio- 
iale.

în timpul convorbirii, cei doi pre
ședinți au subliniat voința comună 
de a promova pe planuri multiple re
lațiile româno-austriece, conlucrarea 
dintre cele două state în viața inter
națională.

Dialogul la nivel înalt româno- 
austriac a continuat apoi în cadrul 
unui dineu care a reunit pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlăger, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Herma 
Kirchschlăger.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, cu soția. Cornel 
Burtică, Ștefan Andrei.

Au participat dr. Willibald Pahr și 
dr. Josef Staribacher, miniștri, cu 
soțiile.

Convorbirile și dineul s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, cordia
lă, sub semnul relațiilor de prietenie 
statornicite între țările și popoarele 
noastre.

Astăzi, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct:
• în jurul orei 9,30: Solemnitatea semnării documentelor oficiale 

româno-austriece.
• în jurul orei 10,30: Ceremonia plecării președintelui federal al Republi

cii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, care, împreună cu doamna Herma 
Kirchschlăger, a făcut, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită de stat în 
România.

Președintele Aus
triei, Rudolf Kirch
schlăger, a vizitat 
ieri orașul Brașov 

în pagina a V-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, 10 
noiembrie, delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de tovarășul 
Ovari Miklos, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Din delegație au făcut parte tova
rășii Gyenes Andras și Havasl Fe
renc, secretari ai C.C. al P.M.S.U. 
Au mai participat tovarășii Varga 
Istvan, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., dr. Horvath Laszlo, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, vicepreședinte al 
părții ungare în Comisia mixtă gu
vernamentală ungaro-română de co
laborare economică, Roska Istvan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Toth Dezso, adjunct al mi
nistrului culturii, Gyorgy Sandor, 
secretar al părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală.

Din partea română la primire au 
participat tovarășii Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. 
al P.C.R. Au mai luat parte, de ase
menea, tovarășii Ilie Matei și Dumi- 
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tru Turcuș, adjuncțl de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Mircea Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, vicepreședinte al părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabo
rare economică.

Au fost de față Victor Bolojan, 
ambasadorul României la Budapesta, 
și Rajnai Sandor, ambasadorul Un
gariei la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. un cald salut și cordiale urări 
din partea tovarășului Jănos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, și a Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Jănos Kădăr. Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. un salut 
călduros și cele mai bune urări din 
partea sa și a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al P.C.R. a în
fățișat pe larg preocupările partidu

lui și statului nostru în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. politica constructivă și princi
pială a României de prietenie cu toa
te țările socialiste, de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, de contribuție activă la 
soluționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane.

In cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie, so
lidaritate și colaborare, statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se însemnătatea 
deosebită. în sensul dezvoltării lor, a 
întîlnirilor și convorbirilor care au 
avut loc la nivelul cel mai înalt 
între România și Ungaria. Totodată, 
a fost manifestată dorința comună de 
a se amplifica și adînci conlucrarea 
și solidaritatea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, de a se dezvol
ta în continuare relațiile politice, e- 
conomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre România și Ungaria, în 
concordantă cu acordurile convenite, 
cu cerințele construcției socialiste in 
cele două țări, de a se întări șl mai 
mult prietenia româno-ungară In fo
losul ambelor state și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

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

PLANUL PE ANUL 1979 - SEMNIFICAȚII Șl CORELAȚII MAJORE

EFICIENȚĂ ClT MAI /NALTĂ
In realizarea investițiilor

Avem de înfăptuit și în anul 
viitor un impresionant program de 
investiții. O comparație este conclu
dentă în acest sens: volumul total al 
investițiilor prevăzute a se realiza 
în anul 1979 — de 233 miliarde 
lei — este mai mare decît in
vestițiile realizate în întreaga pe
rioadă 1960—1965. Sau, dacă ne re
ferim la o perioadă mai apropiată, 
investim in anul viitor aproape ju
mătate din cit am investit in întreg 
cincinalul trecut. Investim deci 
mult, din ce în ce mai mult, cu 
convingerea că așa și numai așa 
putem așeza temelii trainice 
progresului economic și social 
al țării. Chiar și țări dezvoltate din 
punct de vedere economic au ajuns 
de mult la concluzia că nu pot ține 
pasul cu exigențele revoluției teh- 
nioo-științifice contemporane dacă 
nu înfăptuiesc ample programe de 
investiții. Cu atit mai mult pentru 
România — tară în curs de dezvol
tare — asigurarea unui susținut 
program de investiții constituie o 
necesitate vitală. In acest sens, 
prin Programul suplimentar de dez
voltare economico-socială în acest 
cincinal, adoptat de Conferința Na
țională. se prevede ca din econo
miile obținute prin reducerea cos
tului investițiilor să se aloce o par
te însemnată pentru realizarea de 
noi obiective economice sau devan
sarea punerii în funcțiune a unor 
capacități deosebit de importante 
pentru economie. Și în planul pe 
anul viitor regăsim concretizate, in

bună măsură, o serie de prevederi 
ale programului suplimentar în a- 
cest domeniu.

Care este obiectivul central ce 
trebuie să polarizeze atenția tuturor 
factorilor care concură la realizarea 
programului de investiții în 1979 ? 
Fără îndoială, el este creșterea efi
cienței întregii activități de inves
tiții, începind de la proiectare, la 
execuția propriu-zisă a lucrărilor și 
pină la atingerea parametrilor teh- 
nico-economici proiectați. In fiecare 
etapă a activității de investiții 
există și pot fi descoperite noi po
sibilități care să asigure folosirea cu 
maximă chibzuință a fiecărui leu 
investit,- a banului public, al nostru, 
al tuturor, cheltuit pentru dezvolta
rea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale a societății.

Să ne oprim, de pildă, la proiec
tare. Este cunoscută atenția cu to
tul deosebită care este acordată de 
secretarul general al partidului acti
vității din acest sector. Nu mai de 
mult, decît în luna octombrie, în 
București a fost organizată o expo
ziție care oferea noi soluții con
structive și tehnologice propuse 
de proiectanți pentru realizarea 
unor construcții mai rezistente, 
mai ușoare și mai Ieftine. Sin- 
tetizînd posibilitățile de generali
zare la nivelul economiei a 
acestor soluții de mare eficiență, 
planul pe 1979 scontează pe o re
ducere substanțială a costurilor, în
deosebi a cheltuielilor materiale, 
obținindu-se o economie efectivă de

peste 13 miliarde lei. Și pentru ca 
o asemenea prevedere să fie ma
terializată întocmai, prin Legea 
pentru adoptarea Planului națio
nal unic pe anul 1979 s-a stabilit 
ca încă în acest an — pînă la 15 de
cembrie — să fie definitivat no
menclatorul materialelor și soluțiilor 
constructive noi care vor fi utilizate 
in activitatea de proiectare, ingi
nerie tehnologică și in execuția lu
crărilor de constructii-montaj.

In rîndul acelorași înalte exigențe 
ale activității de investiții în cursul 
anului viitor situăm imperativul 
respectării riguroase a termenelor 
de punere in funcțiune a noilor 
obiective. Acestei sarcini de mare 
răspundere profesională și politică 
trebuie să 1 se răspundă, pretutin
deni, printr-o maximă concentrare 
a întregului potențial uman și teh
nic, prin organizarea temeinică a 
întregii activități pe șantiere, în
tărirea ordinii și disciplinei în mun
că, folosirea cît mai rațională a tim
pului de lucru al utilajelor de 
construcții, prin extinderea meca
nizării și industrializării lucrărilor, 
a tehnologiilor moderne de execu
ție, prin intensificarea colaborării 
dintre proiectanți, constructori, be
neficiari și furnizori de utilaje. 
Avem de pus în funcțiune în anul 
viitor 800 de noi capacități produc
tive mai importante, industriale și 
agrozootehnice, avem de construit 
236 mii de apartamente și 12 mii 
garsoniere, de înălțat numeroase 
obiective sociale. Cu convingerea

că tot ce ^construim, întregul 
efort de investiții slujește pro
gresului nostru economic tot 
mai accelerat și ridicării bunăstării 
noastre, să facem totul pentru ca 
fiecare obiectiv de investiții — fie 
el economic sau social — să fie 
dat în funcțiune la termen.

în sfîrșit, mai amintim o cifră : 
aproape o treime din sporul pro
ducției industriale din anul 1979 ur
mează să se realizeze pe capacități 
noi. Este o prevedere care situează 
în centrul atenției constructo
rilor, beneficiarilor și titularilor de 
investiții cerința respectării grafi
celor de punere in exploatare și de 
atingere a parametrilor tebnico- 
economici proiectați. Esențial este 
ca, pretutindeni, debutul industrial 
al noilor capacități productive să fie 
temeinic pregătit. S-a dovedit, 
în nenumărate rînduri, că sprijinul 
concret acordat la fața locului de 
centrale și ministere este adesea 
hotărîtor pentru maturizarea ' eco
nomică rapidă a tinerelor colective.

Cu siguranță că, înfăptuind aceste 
sarcini, în bătălia pentru o nouă 
calitate și în domeniul investițiilor 
se va înregistra în anul 1979 un salt 
impresionant. Este necesar, este pe 
deplin posibil ca fiecare leu investit 
în anul viitor să aducă foloase eco
nomice maxime, pe măsura efortu
rilor creatoare și spiritului gospodă
resc ale harnicilor proiectanți, con
structori, montori și beneficiari.

Viorel SALĂGEAN

încheierea recoltării 
porumbului In județul lași
După ce cu cîteva zile în urmă In- 

cheiaseră recoltarea culturii de sfeclă 
de zahăr, lucrătorii din unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din ju
dețul Iași anunță terminarea culesu
lui porumbului pe întreaga suprafa
ță de peste 74 000 hectare. In pre
zent se acționează cu forțe sporite 
la transportul șl depozitarea recoltei 
in cele mai bune condiții, precum și 
la urgentarea predării cantităților 
contractate la fondul centralizat al 
statului.

Activitatea pe ogoarele din aceas
tă zonă continuă cu executarea a- 
răturilor adînci de toamnă, lucrare 
efectuată pe o suprafață de peste 
60 000 ha, reprezentînd circa 60 la 
sută din plan.

JUDEȚUL TIMIȘ A ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE TREI ANI Al CINCINALULUI

Timișul este cel de-al zecelea ju
deț care raportează îndeplinirea pla
nului pe primii trei ani ai cincina
lului. Acest succes este rezultatul mun
cii pline de abnegație depuse de 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — pre
cum și al dezvoltării și modernizării 
forțelor de producție, în acești trei 
ani fiind puse în funcțiune în județ 
peste 100 de obiective industriale.

îndeplinind prevederile planului pe 
trei ani ai actualului cincinal cu 50 
de zile mai devreme, industria ju
dețului Timiș va realiza, pînă la 
finele lunii viitoare, o producție su
plimentară a cărei valoare este esti
mată la 4,8 miliarde lei. Mai bine de 
80 la sută din acest spor urmează 
să se obțină pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. se spune : 
Avînd permanent în față exemplul 
dumneavoastră de dăruire, pasiune 
și consecvență revoluționară, vă a- 
sigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci cu și mai multă abnegație 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, pen
tru realizarea producției fizice pla
nificate, utilizarea mai deplină a ca
pacităților de producție, reducerea 
substanțială a consumurilor de ma
terii prime și materiale, înnoirea sl 
modernizarea producției, făcînd totul 
pentru a spori contribuția județului 
Timiș la înflorirea și propășirea 
României socialiste.
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LocalitateLehliu-Gară. 
care, în urmă cu un de
ceniu. stîrnea 
prin simpla pronunțare a 
numelui, rod al comicului 
de situații creat de „eroii" 
lui Băieșu în serialul TV 
„Tanța și Costel". Dar au 
trecut 10 ani de atunci, iar 
Lehliu-Gară este astăzi una 
din comunele „poartă de 
județ", care îneîntă ochiul 
trecătorilor.

— Să începem cu ce vede 
oricine — ne propune pri
marul Minei Crivac. Toate 
străzile, dar absolut toate, 
au trotuare, iar drumurile 
sînt pe 11 kilometri asfal
tate ; restul, de 5 km, pie
truite.
cu un 
cineva 
verzi 
flori. 
Să vedeți tractoriștii. Cînd 
Ies din brazdă și trebuie să 
circule pe arterele asfalta
te din comună, curăță întîi 
pneurile de noroi. E ceva, 
nu 7

— Care sînt elementele 
de „orășenizare" a Lehliu- 
lui 7
- Să 

rul : în 
prinderi 
cial-culturale din 
noastră lucrează cîteva mii 
de oameni ; valoarea pro
ducției realizate intr-un 
an este de circa un 
miliard. Noi sîntem comu
nă. dar ponderea economică 
o deține industria. care 
realizează aproape 90 la 
sută din producția globală. 
Multe din produsele reali
zate la 
apreciate 
numai în 
străinătate, 
avem 150 
construite, 
vor fi gata 
sfîrșitul actualului cincinal 
se vor construi la Lehliu 
alte 500 de apartamente. 
Cifra 500 ne mai spune însă 
ceva : la atît se ridică 
numărul persoanelor care 
și-au instalat acasă posturi 

\ telefonice. în curînd va fi

zîmbetul.

Am intrat în toamnă 
milion de flori. Dacă 

calcă pe spațiile 
sau rondurile cu 
cetățenii nu-1 cruță.

le facem lnventa- 
cele 23 de între- 

economice și so- 
comuna

Lehliu-Gară sînt 
și solicitate nu 
țară — ci și în 
La ora actuală 
de apartamente 
iar în curînd 
încă 80. Pînă la

recepționată centrala auto
mată. Se lucrează la cana
lizare, iar stația de epurare 
va pune capăt poluării 
pricinuite de apele rezi
duale. Uzina de apă este și 
ea gata și, din capul locu
lui, n-a fost 
doar pentru 
nevoilor celor 7 000 de lo
cuitori cîți are acum comu
na, ci pentru 15 000. Avem 
un spital cu 4 secții și 160

proiectată 
satisfacerea

făcută. Adică cu vreo 6—7 
kilometri deja străbătuți cu 
pasul. Rezolv ce este de re
zolvat și plec în cîmp. 
Dar știți ce 7 Mai stați de 
vorbă și cu alții, comuna 
e a oamenilor nu a primaru
lui...

Urmăm îndemnul și ia- 
tă-ne față în față cu tova
rășa Rada Ștefănescu, aju
tor de maistru. secretara 
comitetului de partid de la

LEHLIU
- la porțile 
urbanizării

paturi, policlinică, creșe cu 
program săptămînal cu o 
capacitate de 100 locuri, 
trei grădinițe cu 400 de 
locuri. Liceul agroindus
trial pregătește în fiecare 
an peste 100 electromeca
nici. electricieni, lăcătuși și 
mecanici agricoli pentru 
unitățile de Îmbunătățiri 
funciare, exploatarea siste
melor de irigații și indus
trie. Comuna dispune azi 
de un eșalon de 300 cadre 
cu pregătire superioară.

— Dimineața, cu ce în
cepe primul drum al 
mărului 7

— Cu brutăria. Aici, 
24 de ore se pregătesc 
de tone de pline. Apoi 
prin piață, prin magazinele 
alimentare ; la 6 ajung la 
sere. Văd ce s-a recoltat, 
cum sînt sortate legumele 
ce pleacă spre Capitală sau 
alte orașe. La 7 ajung la 
primărie cu „gimnastica"

prl-
în
30 

trec

secția de confecții-tricotaje 
„Crinul".

— Sîntem o unitate tînă- 
ră. Media de vîrstă — 21
de ani. Colectivul numără 
peste o mie de muncitoare. 
I.i 1970 eram 80 de croito- 
rese. calificate la locul de 
muncă la întreprinderea 
„Crinul" din București. 
Acum calificăm noi, aici, 
fetele nou încadrate. Vă 
spun ca una care, din 1971, 
răspund de calificarea la 
locul de muncă. Unele fete 
au venit direct din comu
nele învecinate ori mai în
depărtate. îndată ce au ter
minat școala generală. 
Acum calificăm și absol
vente de liceu.

— Despre condițiile de 
viață ale fetelor ce ne puteți 
spune 7

— Pentru mame avem o 
creșă, pentru necăsătorite 
un cămin cu 54 de locuri, 
în curînd vor fi gata 75 de

A 

garsoniere. Avem brigadă 
artistică, grup vocal, echi
pă de volei și handbal, or
ganizăm excursii de două 
zile, în săptămina de cinci 
zile. Acum facem apel la 
organele județene să se gîn- 
dească că la „Crinul" sînt 
foarte multe fete tinere și 
dacă s-ar crea o unitate in
dustrială la care să lucreze 
bărbați, multe din ele nu 
s-ar mai căsători la Bucu
rești, Ploiești, Constanța 
sau Brăila...

Cornel Popescu, secre
tar adjunct cu problemele 
de propagandă în cadrul 
comitetului comunal de 
partid, adaugă : „Avem 
un cămin cultural, ade
vărată casă de cultu
ră, cu sală de festivi
tăți. săli de repetiție, două 
biblioteci cu 60 000 volume 
și 2 000 cititori. Corul și for
mația de dans tematic au 
cîștigat faza județeană și 
au participat la finala pri
mei ediții a Festivalului na
țional «Cîntarea României». 
Multe colective artistice 
profesioniste din Capitală 
au la noi stagiune perma
nentă. Avem un stadion pe 
care evoluează «Victoria» 
Lehliu-Gară din divizia C. 
Baza sportivă mai are două 
terenuri de fotbal gazonate. 
trei de volei, trei de hand
bal, două de tenis, unul de 
baschet, toate bituminizate".

— Să scrieți despre toți 
gospodarii din Lehliu-Gară, 
care, chiar dacă 
fi declarat oraș, 
bească pămîntul 
țărani adevărați. 
fiecare palmă - 
la plecare primarul Minei 
Crlvac. De cîțiva ani deviza 
noastră este : „Fiecare gos- 
podărie — o floare, locali
tatea — un buchet". îl In
vităm acum pe dramaturgul 
Ion Băieșu să mai scrie o 
piesă. îi sugerăm un even
tual titlu : „La plimbare, 
cu taxiul, prin Lehllu".

mîine va 
o să iu- 
ca niște 

muncind 
ne spune

Mlhal V1ȘO1U
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Toți comuniștii trebuie să 
manifeste curaj și inițiativă în 
lupta pentru promovarea spiri
tului revoluționar, a noului în 
producție, în activitatea econo
mică și socială, să acționeze cu 
hotărîre împotriva inerției, biro
cratismului, rutinei și conserva
torismului, a tot ceea ce este 
învechit și poate frîna progresul 
societății noastre socialiste.

Din „Codul principiilor fi normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste"

„Noul nu se impune de Io sine", ne spune comunistul losif Pîrvoiu (ol doilea din stingă), iar tovarășii Iul de dialog din fotografie — de la stînga la dreapta : Tudor Constantin, Ion Nițu, lancu 
Tudor, Petre Tudorache, Iile Samoilescu — confirmă prin faptele lor că omul animat de spirit revoluționar acționează cu răspundere, pînă la capăt Foto • S Cristian

PLEDOARIE PENTRU
OMUL DE A TITUDINE

Opinii privind cerința cultivării și mai active a spiritului revoluționar, 
a responsabilității sociale împotriva rutinei și pasivității, 

consemnate intr-un mare colectiv muncitoresc din Capitală

Desprindem din înflăcărarea acestor cuvinte 
îndemnul de a înrădăcina peste tot spiritul activ, 
propriu militanților revoluționari. De a genera
liza, la scara întregii societăți, efortul statornic, 
novator pentru îndeplinirea programului parti
dului, de a acționa ferm, deschis împotriva lip
surilor. Socialismul se înfăptuiește tocmai în acest 
climat de efort general, de acțiune revoluționară, 
împotriva oricăror manifestări de pasivitate și 
inerție. El capătă contururi precise în contextul 
democrației noastre socialiste, de exercitare a ac
tului de conducere de către toți oamenii muncii, 
ceea ce presupune, înainte de toate, angajarea 
tuturor forțelor națiunii la cauza generală. în a- 
ceastă realitate pregnantă a participării conști
ente, active își are izvorul atitudinea comunistă 
de exigență, de neîmpăcare cu neajunsurile. De 
aici decurge și necesitatea luptei hotărîte pentru 
înlăturarea lor.

Omul de atitudine, devotat operei pe care o 
înalță, în stare să-și asume mari răspunderi so
ciale, intolerant cu mentalitățile retrograde, lup
tător pentru nou — iată marele și complexul erou 
al timpului nostru.

Pentru a descifra sensurile și strategia unei a- 
semenea lupte, care are în centrul ei de interes 
pe omul de acțiune, am făcut apel la faptele și 
experiența unui mare colectiv muncitoresc bucu- 
reștean : întreprinderea de mașini electrice. Cum 
se acționează aici pentru perfecționarea relații
lor de muncă, pentru combaterea lipsurilor, a 
mentalităților înapoiate ? Ce rezultate repurtează 
lupta cu inerția ? Cît de puternic este suflul aces
tor bătălii ? lată tot atitea întrebări pe care 
le-am pus în acest colectiv, iată întrebări la care 
am căutat să aflăm răspunsuri de la interlocuto
rii noștri.

Sînt de preferat cei 
ce greșesc, decît cei 
ce tac pentru a nu greși

Traian Panait e de ani buni in 
uzină. A învățat meseria de la 
comuniști vrednici. Tot de la ei 
a deprins intransigenta cu care 
își judecă propria muncă și 
munca celor din jur, atitudinile.

și echității socialiste. Critica 
viza mai ales conducerea locu
lui de muncă. Chiar de a doua 
zi după ședință, cei doi au făcut 
cunoștință, intr-un fel cu totul 
neașteptat, cu atitudinea „auto-

„Are curajul opiniei", zicem 
despre unul sau altul, și sintem 
cointeresați să promovăm pe 
scară largă o astfel de atitudine 
înaintată, opusă indiferenței și 
„confortului". „E activ, ridică 
probleme importante", spunem 
despre altul și, din aceleași con
siderente, vrem ca toți cei din 
jur să fie la fel, să spună lucru
rilor pe nume, chiar dacă, tem
porar, dau piept cu șicane de. toț 
țelul, cu răfuieli directe ori mai 
pe ocolite, ce răbufnesc dihtr-o 
mentalitate înapoiată, de res
pingere a criticii. Unii, după cum 
am văzut, au avut un moment 
de șovăială cind. In ofensiva lor 
întemeiată, au întîmpinat întîiul 
obstacol. Colectivul de muncă 
i-a ajutat însă să-șl revitalizeze

spiritul combativ, atitudinea exi
gentă, pătrunsă de răspundere 
comunistă pentru tot ceea ce se 
întîmplă în jur. Cei mai mulți, 
după cum o dovedește viata, nu 
se sperie. își dozează firesc su
flul în bătălia pentru înlăturarea 
unor stări de lucruri necorespun
zătoare și nu se lasă pînă nu 
ajung la ținta năzuită. Nu accep
tă indiferenta, nepăsarea. Pentru 
asemenea oameni, munca, viața 
se articulează dintr-o suită de 
acțiuni constructive, de promo
vare a ideilor înaintate, din efor
tul neobosit pătruns de răspun
derea socială asumată conștient, 
din spiritul activ și combativ, 
pentru înrădăcinarea tot mai pu
ternică a principiilor morale 
comuniste.

Constantin Bădilă. Ins rămas, în 
fond, tn urma evoluției rela
țiilor noi dintre oameni. Oameni 
care astăzi pot și sînt în stare 
să-și spună în față adevăruri 
aspre, tocmai în numele încre
derii In om. în numele perfec
ționării și armonizării relațiilor 
umane.

— Cum ați reacționat tn fața 
acuzei de „persecuție ?“, l-am 
întrebat pe Gheorghe Nica.

—> Cum era și normal; I-am 
așezat în față, celui în cauză,

faptele lui. Adică rotoarele prost 
făcute. Am învățat de mult să 
nu ne mai speriem de... torpi
lele lansate împotriva atitudinii 
active, drepte, probată de ade
vărul faptelor. Cu răbdare, dar 
și cu neingăduință l-am ajutat 
pe om să înțeleagă unde gre
șește. Sigur, nu-i simplu, nu-1 
ușor să fii permanent pe poziții 
active, dar „comunistul adevărat 
nu poate adopta decit această 
poziție, care-i definește însăși 
calitatea.

In lupta contra inerției 
își pierd suflul doar 

indecișii

Iosif Pîrvoiu are Îndatorirea, 
de cîțiva ani buni, să urmă
rească felul cum se realizează 
cele mai pretențioase motoare 
electrice ale întreprinderii — 
motoarele antiexplozive. între
băm :

— De ce s-a oprit la el a- 
ceastă alegere 7

— Pentru că Pîrvoiu face par
te din acei oameni care nu dau 
înapoi, oricîte greutăți li s-ar 
așeza in fată. Porecla de „ingi
ner șef“ i se trage tocmai din 
această neinduplecare, tocmai 
pentru că și-a luat atlt de in 
serios misiunea incit 11 „concu
rează" în exigentă pe inginerul 
șef.

Stăm de vorbă cu Iosif Pîr
voiu :

— în această muncă, cu citi 
v-ati pus rău 1

— Cu toți acei care nu se au 
bine cu lucrul de calitate.

— Dv. sînteți unul și voiam să 
știm dacă așa, din cînd în clnd, 
nu vă încearcă oboseala.

— Mă încearcă, dar satisfac
țiile imi dau puteri noi. Uite, 
te zbați pentru un lucru un an, 
doi, chiar și trei. Cam atita vre
me a stat la dosar o idee de-a 
mea. Te ții însă scai, da, ai timp 
să și obosești în trei ani ! Dar 
nu te lași, și Îmbunătățirea pe 
care ai propus-o o vezi, în sfir- 
șit, aplicată în producție. A me
ritat să te lupți ? A meritat. Me
rită să declanșezi o nouă ofen
sivă 7 E limpede că merită.

— Așa cum le înfățișați, lu
crurile par simple de tot.

— Chiar astfel și sînt. Mai ales 
dacă iei în calcul și obstacolele, 
riscurile. Uitați, cînd am venit 
cu ideea să nu mai plimbăm car
casele de colo-colo, ci să execu
tăm intr-un singur loc cele pa
tru operații, nu mi-am făcut ilu
zii că îndată ce voi deschide 
gura mi se vor înmîna. drept 
mulțumire, buchete de flori. El 
bine, oamenii care se învățaseră 
cu sistemul „verificat" de lucru 
mi-au spus răspicat : „Nu se 
poate. Lucrăm de atita vreme 
așa, de ce să schimbăm 7“ Alții, 
mai diplomat!, te poartă bine
voitori cu vorba : „Da, sigur, e o 
soluție interesantă. S-o studiem". 
Și o studiază pină ce soluția în 
cauză îmbătrinește, moare de 
moarte bună, cum se zice. Ba, 
șeful secției cu pricina m-a luat 
în răspăr fără menajamente : 
„Pe mine vrei să mă înveți cum

să-mi organizez munca 7 Vezi-țî, 
omule, de-ale tale".

— V-ați văzut 7
— Sigur, la comitetul de partid 

unde, față în față cu cel care 
mă sfătuia «să-mi văd de tre
burile mele», am studiat solu
țiile de îmbunătățire a prelucră
rii carcaselor. Azi, carcasele nu 
se mai plimbă de colo-colo, a 
crescut și productivitatea, s-au 
convins șl cei care le prelu
crează că-i bine așa, s-au con
vins pină și „binevoitorii" care 
temporizează o schimbare pen
tru că prea se înrădăcinează în 
ei rutina.

— Și mai spuneați, tovarășe 
Pîrvoiu, că lucrurile în acest do
meniu sînt simple !...

— Susțin mai departe că nici 
nu sînt altfel. Important, după 
mine, e să ajungi la capăt, nu să 
te împiedici pe drum. Să trăiești 
bucuria întreagă că ai ajuns 
unde ți-ai propus. Atunci toată 
cursa asta este simplă, indife
rent cît durează. Indiferent că 
pe parcurs unii îți mai pun. din 
neînțelegere ori din teama de a 
nu fi tulburați, cîte o piedică. 
Indiferent de obstacolele pe care 
le intimpini.

Oameni ca interlocutorul nos
tru știu extrem de bine un lu
cru : nimic nu se impune de la 
sine. Afirmarea unei idei noi 
stirnește deseori ciocniri de 
mentalități, declanșează conflic
te. Omul animat de spirit revo
luționar ia în calcul însă și a- 
ceste opreliști, își asumă necon
diționat răspunderea și acțio
nează pentru impunerea adevă
rului, pentru care se bate pină 
la capăt. Combustibilul de cursă 
lungă in acest demers este toc
mai încrederea în ideea nouă, 
satisfacția de a o vedea pusă in 
operă, slujind astfel interesele 
generale ale societății, de aici 
rostul omului epocii noastre de 
a promova atitudinea activă, 
transformatoare.

Dar oare, în raport cu reali
tatea din jur, nu cumva tova
rășul nostru de dialog idealiza 
un pic lucrurile 7 Nu cumva 
stăruia mai mult asupra înfăți
șărilor frumoase ale acestei lupte 
cu inerția, estompînd latura mai 
puțin atrăgătoare a condițiilor 
concrete în care unii sînt nevoițl 
să-și desfășoare bătăliile ? Un 
răspuns posibil la aceste Între
bări l-am aflat tot de la un om 
al uzinei.

Vasile Bâzâran: „Obișnuim ca 
la adunări să înscriem la 
cuvînt, din oficiu, pe unii «cu
minți». încurajăm și astfel a- 
titudlnea activă, opusă iner
ției, indiferenței".

Tralan Panait i „Intră în atribu
țiile noastre de comuniști să 
promovăm combativitatea 
constructivă, receptivitatea la 
critică".

Constantin Bădllă i „Oamenii de 
astăzi pot șl sînt în stare 
să-și spună în față șl adevă
ruri chiar aspre, tocmai în 
numele încrederii tn om".

Aurel Buzatu i „Climatul favo
rabil schimbului deschis de 
opinii, criticii șl autocriticii 
presupune antrenarea tuturor 
membrilor colectivității".

Nici o întrebare fără 
răspuns, nici o 

propunere fără soluție

comportările din colectivul în 
care lucrează. La școala spiritu
lui muncitoresc, comunist, al u- 
zinei, a crescut drept, și o do
vadă In această direcție este și 
alegerea lui, de cîțiva ani în șir, 
ca secretar al unei organizații de 
bază.

— Deși o vreme eram taxat 
drept „clănțăul" atelierului, ne 
spune Traian Panait.

r- Ce îndreptățea Ia aceasta 7
— Mi-am pus și eu Întrebarea. 

$i, orlcît de aspru m-am răsco
lit și analizat, n-am găsit că pu
tea fi încriminată astfel decît... 
atitudinea mea deschisă, activă 
față de lipsuri. Indiferent că de 
acestea se făceau vinovați tova
răși cu care munceam cot la cot 
ori tovarăși din conducerea ate
lierului, a secției, a uzinei.

— în astfel de Împrejurări 
cum trebuie să acționeze organi
zația de partid, toți comuniștii 7

— Cu promptitudine. Aseme
nea confruntări sînt bune pri
lejuri pentru cultivarea criticii 
și autocriticii în conștiința și 
comportarea fiecăruia. Intră în 
atribuțiile noastre de comuniști 
îndatorirea de a promova com
bativitatea constructivă, recepti
vitatea la critică. Și, totodată, de 
a combate și atitudinea unora 
mai „slabi de înger" care, la 
prima confruntare serioasă, 
dezarmează.

— Să înțelegem că se mai 
ivesc șl asemenea împrejurări, 
de abandonare a unei acțiuni 
combative care privea, de pildă, 
o perfecționare, o innoire, criti
carea unei stări de condamnabi
lă indiferență 7

— Să nu vi se pară exagerat, 
însă eu mai degrabă sint în stare 
să-l îngădui pe cel care mai 
greșește, dar nu trece nepăsător 
pe lingă lipsuri, decît pe omul 
cuminte, care nu iese din „ban
ca lui" nici să-1 pici cu ceară.

în această ordine de idei, 
Traian Panait stăruie asupra 
unui episod concret, trăit de 
colectivul in mijlocul căruia lu
crează. în urmă cu cîtăva, vre
me, comuniștii Ștefan Cojocaru 
și George Herea au criticat o 
serie de neajunsuri in organi
zarea producției și a muncii, au 
ridicat unele probleme ce țineau 
de respectarea normelor eticii

critică" a vinovaților cărora 11 
se arătase deschis, comunist, 
lipsurile : 11 se căuta nod in
papură in tot ceea ce făceau, au 
început să aibă „goluri de lucru" 
etc. Incit Cojocaru și Herea 
și-au pus chiar întrebarea : 
„Oare dacă tăceam nu rămi- 
neam... filozofi 7“

Ce poate fi reținut din această 
secvență de viață 7 Că doi oa
meni au avut atitudine deschi
să, activă, față de neajunsuri, 
dar că la un moment dat, cînd 
au dat piept cu replica brutală, 
de reprimare a criticii drepte, 
s-au clătinat, s-au „cumințit". 
N-au mai aflat în el suflul ne
cesar oricărei bătălii pentru 
adevăr. Important e însă că 
membrii de partid de lingă ei 
r>u au tolerat atitudinea retro
gradă, de șicane administrative, 
de respingere a criticii. Le-au 
dat puteri celor doi să reziste, 
s-au ținut solidari cu ei pe po
zițiile înaintate, i-au apărat și 
au impus punctul lor de vedere.

— Aflînd sprijinul opiniei 
înaintate a colectivului, e de 
părere Traian Panait, asemenea 
oameni mai „fragili" capătă pu
teri, curaj, iar la următoarea 
confruntare nu se mal sperie ; 
se conving că este în interesul 
lor să fie activi, combativi în 
orice împrejurare.

Iată o idee care se cuvine re
luată, subliniată și de comunis
tul Aurel Buzatu : antrenarea 
tuturor membrilor colectivității 
pentru a statornici la fiecare loc 
de muncă un climat favorabil 
schimbului deschis de idei, cri
ticii și autocriticii, un climat in
tolerant cu lipsurile, cu abateri
le de la normele morale cuprin
se în codul etic comunist. Socia
lismul se înfăptuiește tocmai în 
acest climat, prin efort general, 
pentru satisfacerea intereselor 
generale ale societății, deci ale 
fiecărui membru al ei. Cu cît 
vom deschide mai larg zăgazurile 
spiritului novator, cu cît vom 
promova mai stăruitor atitudinea 
de neîmpăcare cu lipsurile, cu 
cît vom pune mai bine în operă 
potențialul de gindire și de ac
țiune de care dispunem, cu atît 
mai mare va fi cîștigul la scară 
socială și pentru fiecare in 
parte.

Mic îndreptar pentru 
neutralizat „torpilele" 

împotriva criticii

îl întrebăm pe tovarășul Con
stantin Moisescu, secretarul co
mitetului de partid al între
prinderii :

— Cum acționați pentru Întă
rirea responsabilității sociale, 
pentru creșterea spiritului com
bativ în viața colectivului 7

— Stimulînd zi de zi interesul 
oamenilor pentru atitudinea ac
tivă, de neîmpăcare cu neajun
surile. Asta cu atît mai mult cu 
cît uzina noastră trece, tn pre
zent, prin momente de excep
ție : avem sarcini mari de pro
ducție, tn unele compartimente 
ne confruntăm cu destule greu
tăți. Sintem deci angajați intr-o 
bătălie continuă, cîmp fertil pen
tru promovarea spiritului activ, 
pentru a menține trează capaci
tatea de gindire și acțiune no
vatoare a colectivului. înrădăci
năm acest spirit arătînd încre
dere, ascultînd cu răbdare ce 
spune un om sau altul. încu- 
rajîndu-1 cînd are dreptate, lă
murind lucrurile pînă la capăt 
La urma urmei, nu există criti
că in stare „pură", dar din ce 
afirmă un om, din poziția lui 
intransigentă poți desprinde de 
fiecare dată măcar un grăunte 
de aur.

în aceste „mici bătălii" de fie
care zi se verifică și se călesc 
calitățile morale ale oamenilor ; 
de soarta acestor mărunte bă
tălii depinde dacă nepăsarea va 
afla sau nu teren în care să-și 
înfigă rădăcinile. Ofensiva „în 
lanț", pînă la capăt — iată con
diția dobîndirii și întreținerii 
acelui „suflu" de care se amin
tea la începutul acestor rînduri.

De la Gheorghe Nica, membru 
în biroul organizației de partid 
de la bobinaj, aflasem cu pu

tină vreme tn urmă tocmai di
mensiunea unei asemenea stră
danii cotidiene pentru cîștigarea 
unui om. Dar despre ce este 
vorba 7 Un muncitor. Marian N., 
cu vechi state de serviciu în în
treprindere. făcuse din plin do
vada că este un bobinator cu 
mîinl de aur. Iată însă că, de 
la o vreme, inexplicabil, aurul 
acesta a început să ruginească : 
rotoril lui nu mal treceau proba 
severă a curentului electric. 
Fapt mărunt, obișnuit, nu 7 
Oare este loc unde să nu se în- 
tîmple așa ceva 7 Fapt obișnuit, 
dar nu și pentru comuniștii de 
la bobinaj. „Ce se petrece cu 
Marian N. 7“ loan Ichim, șeful 
de brigadă, îi arată deschis, 
poate cu asprime, lucrul prost 
făcut. Vinovatul sare ca ars : 
„Ce te tii. omule, de capul 
meu 7“ Intervine prompt, la fel 
de hotărît, comunista Dumitra 
Lică. Răspunsul celui în cauză e 
și mai oțărît : „Nu mai aveți 
de cine vă ocupa de am devenit 
«subiect de critică» ? Mă perse
cutați cu toții !“... Cu privirea 
numai la prestigiul cîștigat pînă 
atunci. Marian N. nu mai avea 
puterea să recunoască lipsurile 
ce i se imputau. Și atunci apel 
la... persecuție.

„Persecuția", „calomnia", „cri
tica pătimașă" — „caii de 
bătaie" ai celor incapabili să 
deschidă ochii la observația În
temeiată. la dezvăluirea lipsuri
lor de care se fac vinovați. „Nu 
mă înghite", „sînt atîția în jur 
cu lipsuri, dar numai pe mine 
mă paște pe la toate colțurile" 
— iată sloganurile preferate ale 
insului care nu are incă educa
ția criticii și autocriticii, cum 
bine se exprima unul dintre in
terlocutorii noștri — economistul

...Dar nu este singura cale de 
oxigenare a spiritului combativ. 
Secretarul comitetului de partid 
punea preț, în egală măsură, și 
pe încurajarea „interpelărilor" 
in diferite foruri democratice 
ale vieții noastre de uzină, cu 
deosebire în consiliul oamenilor 
muncii :

— Nici o întrebare să nu ră- 
mtnă fără răspuns, oricare ar fi 
aceasta. Nici o propunere, ori- 
cit de incomodă, să nu fie blo
cată sine die. Fiecare scrisoare 
ori sesizare să capete rezolvarea 
cuvenită. în conformitate cu a- 
devărul, cu legile tării, cu drep
turile și îndatoririle noastre de 
cetățeni, de producători, pro
prietari și beneficiari.

— Așa, teoretic, lucrurile par 
clare. Dar în practică, cum se 
întîmplă 7 Tovarășul C. Moises
cu argumentează cu poziția 
strungarului Dumitru Șurcă, 
într-o recentă întrunire a con
siliului oamenilor muncii. El 
s-a arătat atunci nemulțumit de 
felul cum este depozitat cuprul 
atît de necesar procesului de 
producție. „Ce te bagi în treaba 
asta 7 l-au interpelat unii. Are 
cine răspunde de lucrul ăsta". 
„Ba lăsați-1 pe tovarășul Șurcă 
să spună ce are de spus", i-au 
luat alții apărarea. Cert este că 
tovarășii din conducerea atelie
rului cu pricina s-au apărat că 
„n-au oameni să rezolve treaba 
cuprului", pe ici pe colo au mai 
găsit și aliați. Concluzia la care 
s-a ajuns : „Tovarășul Șurcă a 
ridicat aici o problemă reală. 
Forțe pentru o mai bună gos
podărire nu avem de unde să 
vă dăm. Mîine poate să vină 
montajul, ori mecanicul șef să 
ceară și ei oameni. Puneți vîr- 
tos mîna, cu toții, șl rezolvați. 
Și nu vă mal pitiți după justi
ficări pentru că nu vă șade de
loc bine".

— Văzînd că nu vorbește în 
vtnt — conchide secretarul co
mitetului de partid — că-i sînt 
luate în seamă propunerile, su
gestiile. criticile sale, omul ac
tiv, fie că este sau nu membru 
de partid, capătă astfel gustul 
luptei, al poziției combative. Cu 
alți ochi va privi totul în jur, 
cu mai multă răspundere își va 
asuma sarcinile ce-i revin și 
peste ce-i revin.

Subscriem acestor păreri și 
adăugăm : cînd partidul ne în
deamnă la exercitarea în prac
tică a prerogativelor democra
ției socialiste, a autoconducerii, 
se are în vedere, mai presus de 
orice, creșterea gradului de 
participare socială al fiecăruia, 
în acest sens, mecanismele de
mocrației noastre socialiste re
prezintă mijloacele optime pen
tru implicarea și mai temeinică 
a fiecăruia în conducerea între
gii activități economice și so
ciale. Cu alte cuvinte — o au
tentică școală a formării și edu
cării activismului social. „Noi, 
ne spunea lăcătușul Vasile Bă-

zăran, mai obișnuim ca la adu
nări să înscriem la cuvînt. din 
oficiu, pe unii „cuminți" șl me
toda dă rezultate. îl activăm 
astfel pe fiecare. îl ajutăm să 
gindeascâ despre cum e mai 
bine să facem in munca noas
tră, 11 implicăm direct".

Este foarte bine, normal să 
se încurajeze atitudinea activă, 
opusă nepăsării, indiferentei. A- 
ceasta nu poate decît să înrădă-' 
cineze pretutindeni un climat 
efervescent, de muncă și viață 
puse sub semnul marilor înda
toriri sociale, morale. Necesar 
ar fi însă ca și în adunările 
unor grupe sindicale, organizații 
U.T.C. și chiar organizații de 
partid să nu întîlnim doar o 
simplă listă de nume ale celor 
care luptă pentru lichidarea 
unor neajunsuri, ci o prezentare 
mai largă a faptelor, a calități
lor morale ale unor asemenea 
oameni din prima linie a pro
gresului. Promovarea exemplu
lui înaintat al celor mai activi 
poate exercita o puternică a- 
tracție asupra celor din jur, pu- 
nînd în mișcare și resorturile 
morale ale altora.

Din păcate există, pe Ici pe 
colo, și reversul medaliei. în- 
tr-un atelier al uzinei am răs
foit un asemenea referat — al 
organizației de partid nr. 11 — 
în care se evidentiau cu lar
ghețe, pe nume și prenume, oa
meni harnici, merituoși. Foarte 
bine. Dar cînd s-a ajuns la lip
suri s-a arătat așa, doar în trea
căt. că „disciplina trebuie întă
rită", că „S.D.V.-urile să fie de 
calitate...". Secretarul adjunct 
dădea următoarea „explicație" : 
„Referatul cu pricina a fost sus
ținut de președintele comitetu
lui de sindicat pe secție și a 
uitat să treacă șl lipsurile con
crete". Cum vine asta 7 Nu era 
de datoria biroului organizației 
de partid să nu uite această 
„omitere" 7 E adevărat, comu
niștii din adunare n-au uitat să 
critice, să-și privească și auto
critic neajunsurile, dar și mai 
bine este să nu se uite lucrul 
acesta nici în referatele supuse 
dezbaterii.

Pretutindeni trebuie creat ca
drul propice de manifestare a 
atitudinii comuniste combati
ve, care să stimuleze contribuția 
fiecăruia la efortul general de 
eradicare a lipsurilor, să mobi
lizeze mai deplin energiile în 
strădania de perfecționare a re
lațiilor de muncă oa
meni. Numai cultivarea unui 
climat exigent. în spiritul nor
melor și principiilor codului 
etic asigură formarea și călirea 
adevăratului revoluționar, des
pre care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU spunea că este „un 
explorator îndrăzneț și experi
mentat al drumului nou, un cu
tezător vizionar al zilei de mîi- 
ne“.

Iile TANASACHB
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In agricultură, cea mai urgentă sarcină

CULESUL Șl DEPOZITAREA PORUMBULUI
în următoarele zile se impune un efort 

și mai stăruitor pentru intensificarea transportului
încheierea recoltării porumbului, transportul șl depo

zitarea în cele mai bune condiții a știuleților constituie 
un obiectiv important al activității desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid, consiliile populare, 
comandamentele locale pentru agricultură, direcțiile 
agricole și uniunile județene ale cooperativelor agri
cole, ale tuturor oamenilor muncii de pe ogoare. Cam
pania de recoltare nu poate fi considerată ca încheiată 
pînă cînd nu se strînge de pe cîmp ultima cantitate 
de porumb, pînă cînd aceasta nu ajunge în pătule, 
pînă cînd nu se string toți cocenii de porumb pentru 
a face loc tractoarelor la arat. Concret, care este sta
diul acestor lucrări, ce trebuie făcut pentru încheierea 
lor grabnică 1

Recoltarea porumbului este pe sfîrșite. Pînă ieri, 
10 noiembrie, recolta a fost strînsă de pe aproape 
2 230 000 hectare — ceea ce reprezintă 91 la sută din 
suprafața cultivată. în întreprinderile agricole de stat din 
16 județe și în cooperativele agricole din 10 județe recol
tarea porumbului s-a încheiat.

A mai rămas de cules porumbul de 
Re 200 000 hectare, cele mal mari suprafețe 
aflîndu-se în cooperativele agricole din județele: Arad — 
23 000 hectare ; Timiș — 13 000 hectare, Satu Mare — 14 000 
hectare; Mureș — 10 000 hectare. Este o situație determi
nată în mare măsură de faptul că, în aceste |udețe, porum
bul a a|uns la maturitate mai tîrziu. Nu există însă nici un 
motiv pentru întîrzierea culesului în județele sudice ale

țării, unde porumbul este bine copt. In cooperativele agri
cole din județul Constanța mal este de recoltat porumbul 
de pe 9 900 hectare, Tulcea — 3 800 hectare, Ilfov — 4 000 
hectare, Dolj — 4 000 hectare. Sînt suprafețe mici, de pe 
care recolta ar putea fi strînsă foarte repede. Numai că în 
unele din aceste județe se lucrează în ritm lent. în decurs 
de o zi, în cooperativele agricole din județul Ilfov porumbul 
a fost strîns de pe numai 500 hectare, ceea ce reprezintă 
10 la sută din viteza zilnică planificată.

Este absolut necesar ca în citeva zile, printr-o amplă 
concentrare a forțelor de muncă de la sate și folosirea de
plină a mijloacelor mecanice, să se încheie recoltarea po
rumbului pe toate suprafețele.

Grăbirea transportului este de cea mai mare 
însemnătate, atît pentru a se preîntîmpina pierderile, cit și 
pentru a da posibilitate să fie grăbit culesul. în unele unități 
agricole nu s-a reușit ca tot ce s-a cules în cursul unei zile, 
pînă seara să fie transportat în pătule și magazii.

Aproape un milion tone de porumb, 
gata recoltat, se află în momentul de 
față pe CÎmp. Din datele furnizate de Ministerul Agri
culturii șl Industriei Alimentare rezultă că cele mai mari 
cantități de porumb se află, în grămezi pe cîmp, în coope
rativele agricole din județele: Constanța — 116 000 tone, 
Ialomița —- 60 000 tone, Olt — 52 400 tone, Brăila — 36 700

tone, Ilfov — 30 000 tone, Arad — 29 000 tone etc. Pentru 
Intensificarea transportului se cere :
,• Sâ fie utilizate mai bine camioanele șl tractoarele cu 

remorci, asigurindu-se echipe necesare la încărcat și des
cărcat.
• in toate cooperativele agricole să fie folosite șl ate- 

lajele la transportul porumbului.
• Acolo unde mijloacele de transport sînt insuficiente, 

este necesar ca duminică, 12 noiembrie, unitățile econo
mice din orașe să trimită în sprijinul unităților agricole ca
mioanele disponibile. De asemenea, trebuie să se organi
zeze 0 amplă acțiune de întrajutorare între unitățile agri
cole care au încheiat lucrările și cele care mai au 
pe cîmp.

Toate cantitățile contractate 
vrate neîntîrziat la fondul de stat. 
Constituie o îndatorire de mare răspundere a tuturor uni
tăților agricole de a transporta fără întîrziere la bazele de 
recepție toate cantitățile contractate, în scopul asigurării 
bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare 
și satisfacerii celorlalte cerințe ale economiei țării.

O Cooperativele agricole din |udețul Argeș au transpor
tat la bazele de recepție toate cantitățile de porumb pre
văzute a fi livrate la fondul de stat; avansate in această 
privință sînt și cooperativele agricole din județele Galați, 
Prahova și Ialomița.

® Livrarea porumbului trebuie Intensificată cu deosebire 
în județele Timiș, Olt, Dolj ș a.

ELECTRICE $1 COMBUSTIBILULUI

porumb

ECONOMI» SEVEDO 0 ENERGIEI

— o imperioasă necesitate economică, 
o îndatorire civică a fiecărui om al muncii!
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La una din bazele de recepție a porumbului din județul Ilfov

la Întreprinderea „i6 februarie" din cluj-napoca

* X" 'z''
Nici o clipa de râgaz pînă

nu vom încheia, pretutindeni,

culesul, transportul și depo

zitarea porumbului, pentru a

nu se pierde nimic din recolta

acestui an!

0
Cu 300 de muncitori MAI PUȚIN,

Una dintre cele mal tinere unități 
Industriale ale municipiului Cluj-Na- 
poca și-a inaugurat activitatea, cu 
cîțiva ani în urmă, cu muncitori ca
lificați transferați de 
prinderea mecanică de 
rulant „16 Februarie", 
putui acestui an, alți circa 100 de 
muncitori calificați au fost redistri
bute unor Întreprinderi unde se 
simțea lipsa forței de muncă califi
cate. La această mare unitate indus
trială și cu multă experiență se rea
lizează în acest an, cu circa 300 de 
muncitori mai puțin, o producție eu 
65,5 la sută mai mare față de 1975.

Cu alte cuvinte, întreprinderea me
canică de material rulant, care a în
cheiat cincinalul precedent cu 13 luni 
mai devreme și și-a creat un avans 
de 153 de zile în actualul cincinal, 
a devenit și o „pepinieră" de forma
re a unor muncitori cu calificare ri
dicată. Aceasta ca urmare a crește
rii substanțiale a productivității mun
cii, pe baza căreia s-a realizat cea 
mai mare parte din sporul de pro
ducție. în anul in curs, acest indi
cator sintetic crește cu 73 la sută 
față de 1975, realizîndu-se în aceas
tă perioadă o sporire a producției 
planificate cu circa 200 milioane lei, 
ceea ce Înseamnă repararea în plus 
a 239 locomotive diesel hidraulice.

Creșterea productivității muncii a 
influențat favorabil ceilalți indica
tori, mal ales pe cei de eficiență. 
Valoarea producției la 1000 lei fon
duri fixe a crescut de la 1611 lei, tn 
1975, Ia 2 611 lei in acest an. Un sti
mulent puternic 11 constituie urmări
rea de cîțiva ani încoace a indicato
rului producției nete. In 10 luni din 
acest an, valoarea producției nete 
planificate a fost depășită cu 13 la 
sută, cu toate că sarcina de plan este 
mai mare cu 25 la sută fată de anul 
trecut. Acesta este rodul utilizării ra
ționale a forței de muncă, a mașini
lor și utilajelor, al gospodăririi mal 
bune a materialelor, combustibilului 
și energiei.

Organizația de partid șl consiliul 
oamenilor muncii se preocupă per
severent de pregătirea și perfecțio
narea tehnico-profesională a forței de 
muncă. Se acționează susținut in spi
ritul indicațiilor secretarului general 
al partidului privind lărgirea orizon
tului de pregătire tehnico-profesio
nală și de cunoaștere al muncitorilor. 
Doar cu cîțiva ani tn urmă, aici do
minau meseriile de cazangii, lăcă
tuși, forjori, turnători, care reparau 
locomotive cu abur. Treptat, pe mă
sura trecerii la reparatul locomoti-

la între- 
material 

La înce-

cu 65 ia sută MAI MARE
velor diesel hidraulice, s-a schimbat 
și profilul meseriilor.

— Dar aceasta, ne spune tovară
șul Teodor Marton, secretarul comite
tului de partid și președintele consi
liului oamenilor muncii, nu s-a făcut 
prin trecerea de pe o listă pe alta, 
ci printr-o acțiune organizată și per
severentă de recalificare și policalifi
care a oamenilor. Numai primii 80 
de oameni au fost recalificați în în
treprinderile care cooperează la fa
bricarea locomotivelor diesel hidrau
lice, restul au învățat de la aceștia 
tainele noilor meserii, devenind moto- 
riști, electricieni pentru locomotive, 
lăcătuși pentru reparatul agregatelor

O corelație firească, 
generată

de creșterea rapidă 
a productivității 

muncii

de încălzit etc. Totul s-a făcuț din 
mers, prin cursuri mal lungi sau mai 
scurte, în funcție de complexitatea me
seriei. Practic, Întregul personal mun
citor a fost recalificat. Nu Încheiasem 
încă acțiunea de recalificare și am 
început-o pe aceea de ridicare a cali
ficării, căci nimeni nu se poate mul
țumi cu ceea ce a învățat cîndva, 
chiar dacă distanța în ani e mică. 
Acestor cursuri li se adaugă propa
ganda tehnică, conferințele la club, 
la stația de radioficare. Numai așa 
putem asigura o calitate nouă a oa
menilor, care să priceapă foarte 
bine tainele noilor locomotive — in
contestabil mai complexe, de tehni
citate mal Înaltă declt cele cu abur.

Intr-adevăr, vlzltînd atelierele în
treprinderii întîlnim formații de lu
cru ca aceea a lui Vasile Tălpălaru, 
care cu ani în urmă executa Operații 
foarte simple, iar acum repară agre
gatul vapor cu care este dotată loco
motiva diesel ; grupa lui loan Pes- 
caru. care se ocupa de întreținere, 
acum repară partea de comandă elec- 

, trică a locomotivei diesel ; Eroul 
Muncii Socialiste loan Almășan, cînd 
a primit acest titlu, era cazangiu, 
acum s-a specializat în repararea 
motoarelor diesel. Șl ca el sînt mulți.

Oriclt de ridicat ar fi gradul 
pregătirii profesionale a oamenilor.

perfecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii, întărirea' răs
punderii individuale și colective sînt 
hotărî toare.

— Este, fără îndoială — ne spune 
inginerul Victor Fotescu, directorul 
întreprinderii — un succes faptul că 
am reușit să introducem intr-un timp 
relativ scurt acordul global la între
gul personal muncitor productiv, ceea 
ce a dus la stimularea cointeresării 
sale. Nu avem formații sub normă, 
iar gradul de îndeplinire a normelor 
este de peste 112 la sută. Defalcarea 
sarcinilor de plan cu cel puțin cinci 
zile înainte de începerea lunii pe for
mații de lucru și includerea acestora 
în contractul-angajament au con
tribuit mult la lichidarea unor lacu
ne în aprovizionarea locurilor de 
muncă și a „asaltului" Ia sfîrșit de 
lună. In sectorul motor LDH s-au 
format echipe pentru fiecare tip de 
motor, adînclndu-se specializarea.

Mai notăm și alte măsuri mai noi 
luate pe linia utilizării mai raționale, 
cu eficiență a forței de muncă, 
a zestrei tehnice. In afara atelierului 
de prelucrări mecanice, unde se exe
cută toate piesele de schimb nece
sare locomotivelor asimilate aici, cele 
trei secții de bază au fost dotate cu 
un număr restrlns de mașini-unelte, 
ce asigură rectificarea imediată a 
nepotrivirilor ce apar în procesul de 
realizare a pieselor ; anul acesta se 
execută șl un volum de autoutilări 
de 8 milioane lei, ce reprezintă 
standuri de probă, mecanisme 
care sporesc productivitatea muncii, 
ușurează efortul fizic ; se dă o aten
ție deosebită asimilării de noi piese 
de schimb pentru locomotive în ve
derea reducerii importului, precum 
șl recondlțlonărll celor vechi. Numai 
în acest an, volumul pieselor vechi 
recondiționate se ridică la 21 milioane 
lei. Pentru această activitate a luat 
ființă o formație specială de tehno
logi, Iar specialiștii din serviciile 
funcționale îșl consacră mal bine de 
jumătate din timpul de lucru pro
blemelor ce condiționează realizarea 
riîmică a producției fizice.

Cu toate aceste rezultate bune, pes
te tot în întreprindere se vorbește 
încă de rezerve, de cerințe, mai ales 
pe linia reducerii timpului de imo
bilizare în reparații a locomotivelor, 
ridicării calității reparațiilor. înspre 
aceste obiective își îndreaptă acum 
atenția comuniștii, întregul colectiv 
al întreprinderii.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Sctnteir

O ILUSTRATĂ PE ADRESA... PRODUSE PESTE PLAN

Noi capacități industriale 
în funcțiune

în ultima i
au fost puse în func- - ‘ citat în 
țiune noi capacități de 
producție în industria 
chimică, menite să 
contribuie la sporirea 
potențialului produc
tiv al acestei ramuri. 
Dintre cele mai 
portante se 
instalația de 
furie și cea 
moniu fosfat

perioadă grășămînt foarte soli- 
agricultură), 
Început 
în

im- 
remarcă

care au 
producă 
Combinatului 
grășăminte 
din Bacău, 
platformă 
s-a aliniat 
producției i

să 
cadrul 

de în- 
chimice 
aceeașiPe 

industrială 
: la startul 
o nouă 

pacitate de piese 
schimb, destinate 
principal efectuării 
crărilor de reparații și

ca
de 
în 

lu-

reviziilor la Instalații
le” combinatului.

Au fost date în ex
ploatare, de asemenea, 
o nouă capacitate par
țială la întreprinderea 
de prelucrare a ma
selor plastice din Foc
șani, precum și o in
stalație pentru soluții 
perfuzabile și injecta
bile in cadrul între
prinderii de medica
mente din București.

Continuăm să 
noastră lunară privind evoluția pe 
județe a consumurilor energetice. 
Care este nivelul înregistrat la 
consumul de energie electrică in 
luna octombrie ? Iată citeva con
statări desprinse din datele furni
zate de Centrala industrială de re
țele electrice.

de îngrășăminte chimice din 
Mureș, I.M.M.N. din Copșa 
Combinatul de îngrășăminte 

chimice din 
treprinderea 
rești nu ar 
județele de
București ar fi realizat economii.

natul 
Tîrgu 
Mică,

Turnu Măgurele și în- 
„Republica" din Bucu- 
fi depășit repartițiile, 
mai sus și municipiul

DEPĂȘIT ECONOMII

ÎNTREPRINDERII „ELECTROMOTOR* DIN TIMIȘOARA, care a realizat 
planul la producția globală, dar de citeva luni are restanțe in livrarea 
unor motoare către întreprinderea de ventilatoare din Vaslui.

Unitățile Centralei industriale 
de mașini pentru industria 
ușoară, ale căror colective și-au 
asigurat din vreme condiții pen
tru înfăptuirea ritmică a sarci
nilor de plan, au realizat, pînă 
la această dată, un plus de 
producție industrială în valoare 
de 230 milioane lei. Cele mai 
Însemnate realizări au fost ra
portate de întreprinderile tîrg- 
gureșene „Metalotehnica" și 
„Imatex", „Precizia" și „Tehno- 
metal" din București, „Nicovala" 
din Sighișoara. De menționat că 
întreprinderile acestei centrale, 
care de la data introducerii 
producției nete in activitatea 
economică a țării au îndeplinit 
cu regularitate sarcinile la acest 
important indicator, au reușit, la 
încheierea celor trei trimestre 
ale anului, să înregistreze o de
pășire în valoare de 5 milioane 
lei.

Dintre județele care s-au înca
drat în repartițiile planificate și au 
obținut economii de energie re
marcăm :

CARAȘ-SEVERIN, ILFOV, 
NEAMȚ, SATU MARE, VÎLCEA 
și VRANCEA.

Sînt rezultate bune, care arată 
preocuparea stăruitoare a consu
matorilor din aceste județe pentru 
utilizarea rațională, cu spirit gos
podăresc, a energiei electrice.

După cum se știe, la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
deosebită tărie necesitatea reduce
rii hotărite a consumului de ener
gie — ca una din problemele de 
bază ale dezvoltării noastre econo
mice — criticînd tendința spre 
consumuri neraționale, concepția 
greșită potrivit căreia consumul de 
energie trebuie să meargă mereu 
Înaintea creșterii producției indus- 

: . ■ . triale.
t r rVe* Pr'P_xcon°ucte țn lumina acestei sarcini majore,

este necesar ca in fiecare Întreprin
dere să se acționeze cu fermitate 
pentru a se pune capăt neintirziat 
oricăror surse de irosire a energiei 
electrice, consumurilor exagerate. 
După 10 luni din acest an se con
stată într-un șir de unități — în
treprinderea de aluminiu din Sla
tina, Combinatul de celuloză, hîr
tie șl fibre artificiale din Brăila, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Slobozia ș.a. — că s-au 
înregistrat depășiri sistematice ale 
consumurilor planificate de ener
gie electrică. Iată de ce se impune 
ca organizațiile de partid din fie
care unitate să analizeze cu maxi
mă responsabilitate cauzele ce au 
determinat înregistrarea unor con
sumuri suplimentare nejustificate, 
dar mai ales să stabilească măsu
rile ce se impun pentru întronarea 
unui spirit de înaltă exigență în 
gospodărirea energiei electrice.

în județele :
• BRĂILA — cu 54 la sută (si

tuație neschimbată față de luna 
trecută, „recordul" nedorit îl deți
ne în continuare 
celuloză, hîrtie și fibre artificiale 
din Brăila).
• MEHEDINȚI — cu 14,7 la sută 

(cel mai mare consum suplimentar 
se localizează la Centrul de căi fe
rate din Drobeta-Tr. Severin).
• DOLJ — cu 8,2 la sută (o sub

stanțială depășire a repartiției 
energie electrică s-a constatat 
Combinatul chimic din Craiova).
• IALOMIȚA (Combinatul 

îngrășăminte chimice din Slobozia 
șl Combinatul de celuloză și 
din Călărași).
• GORJ (Combinatul de 

și azbociment din Tg. Jiu și 
prinderea minieră din Motru).

Combinatul de

de 
la

de
hîrtie

lianți 
Intre-

• CONSTANȚA (întreprinderea
I.E.L.I.F. din Constanța).
• BACĂU (Combinatul de celu

loză și hîrtie din Letea și Combi
natul petrochimic din Borzești).

• TIMIȘ (Regionala de căi fe
rate din Timișoara, sectorul de 
tracțiune electrică).

• OLT (întreprinderea de alu
miniu din Slatina).

LA LIMITĂ
In județele :
BIHOR, BRAȘOV, CLUJ, MU

REȘ, SIBIU, TELEORMAN șl mu
nicipiul BUCUREȘTI.

Dacă o serie de unități, cum sînt 
Schela de extracție Suplacu de Bar- 
cău, județul Bihorj Regionala de 
căi ferate din Brașov, „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii, Combi- Ion LAZAR

OAMENI Al MUNCII! CETĂȚENI!

ECONOMISIREA ENERGIEI ELEC
TRICE NE PRIVEȘTE PE NOI TOTI, 
ESTE IN INTERESUL DEZVOLTĂRII 
ECONOMIEI NAȚIONALE, CREȘTERII 
PROPRIEI BUNĂSTĂRII

țe*. Semnează inginerul șef Vasile 
Avram.

In secția asamblare a întreprinderii „Electroaparataj* din București 
'< Foto : S. Cristian

Dispecerul public 
are vești bune

Scopul, de altfel declarat, al an
chetelor economice care apar în 
ziarul nostru sub titlul „Dispecera
tul public al oooperării intreprinde- 
rilor“ este de a contribui la asigu
rarea unei mal bune colaborări în
tre unitățile economice în vederea 
Îndeplinirii ritmice, la timp, a pla
nului producției fizice. Iată de ce 
este îmbucurător faptul că pe adre
sa redacției au sosit numeroase te
lexuri și scrisori prin care ni se 
comunică măsurile luate pentru re
cuperarea restantelor și îndeplinirea 
contractelor sau a angajamentelor 
asumate. Redăm, pe scurt, conținu
tul unora dintre ele.
• ÎNTREPRINDEREA DE PRE

LUCRARE A ALUMINIULUI SLA
TINA : „în urma articolului apărut 
In „Sclnteia* nr. 11246 din 18 oc
tombrie a.c., am luat toate măsurile 
pentru a satisface cerințele între
prinderii „Autobuzul" din Bucu
rești". Semnează S. Popa, secreta
rul comitetului de partid, și P. Bo- 
toran, director tehnic al întreprin
derii.
• ÎNTREPRINDEREA MECANI

CĂ CODLEA : „Vă aducem la cu
noștință că am livrat intreprinderii 
„Autobuzul" 9 625 ansamble de ven
tilație, 949 tobe, 8123 filtre, 10 252 
guri de umplere. La ultimele două 
repere nu am putut recupera toate 
restantele din cauza unor S.D.V.-uri 
defecte. Am luat măsuri pentru re
medierea acestor defecțiuni, astfel 
că In prima decadă a lunii noiem
brie vom recupera și aceste restan-

• ÎNTREPRINDEREA DE ȘURU
BURI DIN BACĂU : „Am livrat 
întreprinderii de piese auto și trac
toare din Miercurea Ciuc șuruburile 
stas 4272 m 12X50, 4 845 m 16 și 20. 
La rindul nostru, am primit de la 
I.S.P.S. Buzău oțelul de care aveam 
nevoie, așa că vom livra și șurubu
rile stas 4 272 m 12X15". Semnează 
Sergiu Iorga, inginerul șef al intre
prinderii.

Deci, deși in unele cazuri produ
sele nu au fost livrate chiar la ter
menele stabilite prin contracte, re
zultă că s-a acționat cu seriozitate 
pentru recuperarea restanțelor. Este 
o dovadă în plus că, atunci cind se 
iau măsuri concrete, precise, cind 
munca este bine organizată, rezul
tatele nu lntirzie să apară. Reamin
tim însă că mai sînt unele între
prinderi care nu și-au respectat an
gajamentele luate. O pot face fără 
să aștepte Încă o intervenție a zia
rului.

Șl obiectivele 
cînd vor mai fi puse 

în funcțiune?
Multe răspunsuri am primit și la 

articolul intitulat „Cînd veți trimi
te utilajele și construcțiile metali
ce ?“, apărut în ziarul 
din 
tre 
RALA 
DRUL 
TRIEI 
nătura

nr. 
a.c.

11 216. 
Prln-

GENE- 
DIN CA- 

INDUS- 
sub sem-

13 septembrie 
altele, DIRECȚIA

DE INVESTIȚII
MINISTERULUI 

METALURGICE, 
directorului general Ion Po-

toceanu, comunică : „Pentru
obiectivele de pe platforma între
prinderii de țevi din Roman s-au 
stabilit următoarele termene de re
cuperare a restanțelor : I.C.M. Re
șița va livra eșalonat in lunile no
iembrie și decembrie laminorul 
elongator ; Întreprinderea „Progre
sul" — Brăila va livra în luna de
cembrie 75 tone utilaje ; „UNIO" 
Satu Mare va asigura livrarea pre
sei de calibrare în luna decembrie. 
Cit privește problema construcțiilor 
metalice, conform celor stabilite in
tre I.C.M. Tecuci și beneficiar, cele 
352 tone grinzi rulare sînt progra
mate In lunile noiembrie-decem- 
brie".

Față de răspunsurile primite este 
cazul să facem precizarea că unele 
obiective aflate în construcție la în
treprinderea de țevi din Roman 
trebuie puse în funcțiune pină la 
■firșitul anului. în asemenea 
condiții se pune întrebarea : 
dacă unele utilaje vor fi li
vrate în luna decembrie — nu 
spunem chiar în seara revelionului 
— atunci cînd vor mai fi date in 
funcțiune obiectivele de investiții? 
Mai mult, într-un alt răspuns trimis 
de întreprinderea de mașini grele 
București se menționează că „seg
mentele de cremalieră (subansam- 
blu esențial al laminorului elonga
tor — n.r.) vor fi livrate in tri
mestrul I anul viitor". Deci, chiar 
dacă I.C.M. Reșița va respecta ter
menele stabilite, laminorul elonga
tor tot nu va putea fi pus 
țiune anul acesta. Așadar, 
poate spune că problema 
utilajelor necesare punerii 
țiune a obiectivelor de investiții de 
la întreprinderea de țevi din Ro
man a fost rezolvată în mod cores
punzător. Iar pînă la sfîrșitul anu
lui au mai rămas numai 50 de zile...

Nu au citit 
pînă la capăt..

în func- 
nu se 
livrării 

în func-

La rubrica „Contraste", din ziarul 
nr. 11 202, sub titlul „Un patent al 
neglijenței", arătam că cele două 
lifturi destinate Magazinului copii
lor din Rîmnicu Vîlcea sînt aban
donate în apropierea depozitului 
de lemne de la marginea orașului. 
Ce măsuri au fost luate în urma 
criticii făcute ? „Se confirmă fap
tul că, din cauza unor defecțiuni 
de proiectare și execuție, lifturile 
de serviciu de la Magazinul copii
lor nu au fost montate pînă la 
data apariției articolului — se 
menționează in răspunsul semnat 
de Ion Predescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal Rîmnicu Vîlcd#. S-a dispus 
ca Direcția comercială Vîlcea, îm
preună cu I.J.C.M. Vîlcea și Cen
trul de proiectări Vilcea să găseas
că soluția pentru începerea mon
tării lifturilor. în prezent, I.J.C.M. 
Vîlcea a 
lor".

Critica 
Spunem 
orașului 
capăt 1 
Altfel, ar fi aflat 
erau azvîrlite și două ventilatoare 
gigant destinate inițial magazinu
lui „Cozia", despre soarta cărora 
nu se amintește nimic în răspunsul 
primit. O treabă este bine făcută 
numai cînd este dusă pînă la capăt. 
Așa că așteptăm, în continuare, să 
aflăm ce s-a întreprins In legătu
ră cu cele două ventilatoare aban
donate.

început montarea

i și-a atins parțial 
aceasta întrunit 
nu au citit 

nota critică

lifturi-

scopul, 
edilii 

pînă 1" 
din ziar, 

că lîngă lifturi

Ion TEODOR
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3. Azi, despre: COMISIA DC FEMEI 
DINTR-0 ÎNTREPRINDERE INDUSTRIALĂ

Este cunoscută preocuparea stator
nică a conducerii partidului pentru 
antrenarea tot mai activă a femeilor 
în sfera producției materiale și în 
celelalte sectoare ale activității so
ciale, cît și pentru promovarea 
lor. Această participare este condi
ționată în mod firesc de modul cum 
acționează organizațiile de partid 
în îndrumarea comisiilor de femei 
pentru fructificarea din plin a con
dițiilor de care se bucură femeile, 
incit acestea să-și poată manifesta 
aptitudinile, capacitatea creatoare, 
pentru modelarea și dezvoltarea con
științei lor socialiste, lărgirea orizon
tului lor de cunoaștere și înțelegere. 
Ne-am propus să ne oprim, in rin- 
durile de față, asupra modului in 
care acționează pe acest tărim o co
misie de femei — aceea din între
prinderea ploieșteană de stofe „Do
robanțul" — a cărei activitate, atit 
prin laturile ei pozitive, cît 
cele încă perfectibile, poate 
învățăminte utile.

PREOCUPARE PENTRU 
CAREA CALIFICĂRII. „Cartea de 
vizită" a colectivului este demnă 
de apreciere : în întrecerea so
cialistă pe anul trecut a obținut 
drapelul de unitate fruntașă pe ra
mură, fiind distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a ; și anul acesta, 
atît planul la toți indicatorii, cît șl 
angajamentul suplimentar se reali
zează lună de lună, ponderea deți- 
nînd-o produsele de calitate „extra" 
și I. în aceste rezultate se regă
sesc atit strădaniile pentru desfășu
rarea unei activități productive de 
înalt randament, cît și calitățile de 
bune organizatoare și harnice gos
podine ale celor aproape 2 400 de fe
mei, care reprezintă 70 la sută din 
întregul personal muncitor.

Ideea pregătirii profesionale supe
rioare revine aici aproape ca un lait
motiv în dezbaterile adunărilor de 
partid, ale grupelor sindicale. Din 
păcate însă, comisia de femei nu și-a 
prevăzut in acest an nici un mate
rial special legat de pregătirea pro
fesională — mizînd pe preocuparea 
statornică în acest sens a comitetu
lui de partid și a sindicatului — 
deși trebuie arătat că cele 11 mem
bre ale comisiei au discutat personal 
cu numeroase muncitoare, explicîn- 
du-le și convingindu-le că numai în- 
vățlnd, străduindu-se să-și însușeas
că temeinice cunoștințe In meserie 
pot mînui tehnica nouă și participa 
la modernizarea procesului de pro
ducție, își pot îmbunătăți condi
țiile de retribuție, contribuind, tot
odată, la progresul întregului co
lectiv. Iar realitatea uzinei ara
tă că femeile învață : muncitoa
rele sînt, toate, absolvente fie de

liceu, fie de școală profesională, fie 
ale unor cursuri de calificare : toate, 
fără excepție, participă la cite un 
cerc de studiu in învățămîntul poli
tico-ideologic — de partid, sindical 
sau U.T.C. ; peste 100 membre de 
partid își completează în 
de față studiile de cultură 
în același timp, multe 
califică, iar cel puțin o 
tr-un cincinal fiecăreia îi 
dul să urmeze un curs de 
nare profesională. La întreținerea 
acestei atmosfere favorabile însușirii 
de noi cunoștințe contribuie în bună 
măsură inițiativa „Prietenul noului 
angajat", concursurile profesionale 
organizate periodic, instituirea „Cu
pei calității", decernată semestrial la

momentul 
generală ; 
se poli- 
dată in- 
vine rîn- 
perfecțio-

timpului de lucru — lată alte direc
ții importante ale activității politico- 
educative desfășurate în rîndul mun
citoarelor din întreprindere. „Por
nind de la faptul că materia primă 
are o pondere de 80 la sută in pre
țul de cost al produselor noastre — 
ne explică tovarășa Emilia Aposto- 
lescu, secretara comitetului de partid 
și președinta consiliului oamenilor 
muncii — activitatea noastră educa
tivă pentru gospodărirea riguroasă a 
fiecărui gram și ban, așa cum știu 
s-o facă îndeosebi femeile, s-a inten
sificat". într-adevăr, Inițiativa co
munistă „De la fiecare om al muncii 
— o economie de cel puțin 1 000 lei 
anual" a antrenat toate muncitoarele. 
De asemenea, la fiecare mașină a fost

și prin 
sugera
RIDI-

La întreprinderea de stofe „DorobanțuP'-Ploiești

țesători®, ca și Încredințarea noilor 
venite unor muncitoare experimen
tate șl apreciate.

Aceste reușite incontestabile nu 
absolvă însă, după părerea noastră, 
comisia de femei de cerința unei 
preocupări mai sistematice în aceas
tă direcție, după cum nu scutește nici 
comitetul de partid de manifestarea 
unei mai mari exigențe fată de ac
tivitatea acestui organism obștesc 
care — contrar părerii întîlnite une
ori — își are importanța sa și intr-un 
colectiv preponderent feminin. De 
pildă, ar fi utilă elaborarea perio
dică de către comisia de femei a 
unor studii privind integrarea în co
lectiv, îndeosebi a tinerelor munci
toare, rezultatele obținute la exame
nele de categorie, ocuparea unor 
posturi etc Formularea unor pro
puneri concrete în acest domeniu ar 
contribui într-o măsură însemnată 
la promovarea mai sistematică a fe
meilor în raport cu pregătirea și po
sibilitățile lor — ținînd seama, ca să 
ne referim la un exemplu mai con
cludent, că din 153 ajutori de 
maistru doar... 23 sînt femei__ la lăr
girea posibilităților pentru o pregătire 
superioară, intruclt avem impresia 
că acțiunea în general destul de sus
ținută pentru ridicarea calificării se 
încetinește spre anumite niveluri.

VALORIFICAREA LARGA A 
SPIRITULUI DE BUN GOSPODAR: 
în folosirea materiilor prime, mate
rialelor, energiei, combustibilului, a

Instalată o lădlță cu mai multe des
părțituri, în care femeile adună de- 
șeurile pe sorturi. De la începutul 
anului au fost reintroduse In procesul 
de producție 110 tone de astfel de 
materiale.

De aceste preocupări se leagă 
strîns cele vizînd Întărirea disciplinei. 
Instituirea, de exemplu, a panoului 
„fapt divers" în toate secțiile, panou 
pe care se Înscriu zilnic exemplele 
pozitive și negative in probleme de 
disciplină și de calitate ; discuțiile 
în grup cu tinerele mai puțin disci
plinate ; raidurile la intrarea și ie
șirea din schimburi — organizate de 
comitetele de partid și sindicat, îm
preună cu comisia de femei ; artico
lele de la gazetele de perete și sati
rice, ca șl de la gazeta „Femina", a 
comisiei de femei, contribuie sub
stanțial la încetățenirea unui spirit 
de înaltă disciplină muncitorească și 
cetățenească.

SOȚII, MAME ȘI EDUCATOARE 
— aceste atribute ale femeilor se cer 
și ele formate printr-o muncă edu
cativă pe care comisia de femei o 
desfășoară cu perseverență. Se orga
nizează intîlniri cu medici, psihologi 
și pedagogi, se discută despre îngri
jirea sănătății mamei și copilului, 
despre educarea acestuia, despre or
ganizarea unei vieți de familie sănă
toase, chibzuite, se cultivă spiritul 
de bune gospodine al tinerelor femei 
și fete, dragostea pentru frumos, sim
țul estetic.

O mențiune aparte merită colabo
rarea strinsă dintre comisia de femei 
și comisia de legislație pentru educa
ția juridică a femeilor. Dintre acțiu
nile întreprinse amintim : intllnirile 
periodice cu specialiști in cadrul 
„tribunei educației juridice" și cu re
prezentanți ai organelor de ordine ; 
mesele rotunde pe teme privind apă
rarea avutului obștesc și a secretului 
de stat, legislația familiei și ocroti
rea copiilor. De menționat că unele 
acțiuni de acest gen au loc și Ia că
minul de fete, aici urmînd a-și în
cepe curînd activitatea și un lecto
rat juridic.

ANTRENAREA FEMEILOR LA 
CREAȚIA TEHNICA, LA ACTIVI
TATEA ARTISTICA DE AMATORI 
constituie un cimp larg de acțiune și 
pentru comisiile de femei. Pornind 
de la acest considerent, supunem a- 
tențiel comisiei de femei de la „Do
robanțul" — ca teme de reflecție și 
posibile preocupări de viitor — cîte- 
va întrebări : de ce, în ultimii 5 
(cinci) ani, doar 2 (două 1) muncitoa
re s-au înscris în rîndul inovatori
lor ? în ce se materializează parti
ciparea femeilor la creația tehnică și 
ce se întreprinde pentru lărgirea ba
zei de masă a acestei participări ? 
Ce acțiuni culturale de larg interes 
s-au organizat pentru muncitoare și, 
mai ales, pentru cele tinere ? De ce 
in cele cinci formații artistice se 
numără abia 32 din cele peste 700 
de tinere ? (Cu un efort mai susți
nut pentru ocuparea utilă și.plăcută 
a timpului lor liber, pentru atrage
rea sistematică a cit mai multe 
dintre ele la competiții artistice, cul
turale, sportive s-ar putea găsi, ne
îndoielnic, mai numeroase posi
bilități organizatorice prin care să 
fie suplinită absența unui club și 
a unei biblioteci proprii ale între
prinderii).

Răspunsurile la aceste întrebări vor 
duce, credem, la reconsiderarea pla
nului de muncă al comisiei de femei 
din întreprindere și la orientarea lut 
spre o mai largă cuprindere a 
problematicii cultural-educative. Tot
odată, se va putea stabili — fi
rește, cu ajutorul comitetului mu
nicipal de partid și al comite
tului municipal al femeilor din 
Ploiești — o mal corectă delimitare 
a acțiunilor Intre toate organismele 
obștești, eliminlndu-se supraîncăr
carea organizației de partid și asi- 
gurindu-se o activitate mai precisă 
și mal bine coordonată a fiecăreia 
dintre acestea, cu scopul de a an
trena în tot mai mare măsură fe
meile muncitoare la viata economico- 
socială.

Marla BABO1AN

Spirit novator in valorificarea
dramaturgiei noastre naționale

Ajuns la cea de-a treia ediție, 
Festivalul-concurs „Toamna teatrală 
la Botoșani", ale cărui manifestări 
s-au încheiat zilele trecute, s-a im
pus, alături de alte acțiuni similare 
organizate in diferite centre ale 
țării, ca o inițiativă de real interes 
pentru viața noastră teatrală. Faptul 
se datorează stabilirii unui profil 
distinct în contextul festivalurilor 
teatrale, și anume acela de a con
tribui la valorificarea dramaturgiei 
naționale, a bogatului fond de lu
crări create de-a lungul timpului.

De ce tocmai Ia Botoșani o ase
menea inițiativă? Mai întîi pentru 
că, în ultimii ani. Teatrul „Mihai 
Eminescu" din localitate și-a afir
mat predilecția de a valorifica, cu 
forțe proprii, lucrări mai puțin a- 
bordate sau care nu au figurat 
niciodată pe afișe — ale unor au
tori dramatici născuți pe meleagurile 
botoșănene. (In ultimul deceniu, de 
exemplu, au fost 
premiere absolu
te, cu piese scri
se în secolul tre
cut sau in pe
rioada interbelică, 
între autori figu- 
rînd Mihai Emi
nescu, Nicolae 
Iorga, Mihall Sor
bul ș.a.). Apoi, 
deoarece inițiati
va unui festival 
cu acest profil, cu 
o participare mai 
chiar teatrului botoșănean, _____
reluată apoi sub auspiciile A.T.M. și 
direcției de resort din C.C.E.S., toc
mai pentru importanța ce i s-a în
trevăzut în contextul general al 
vieții noastre teatrale. Chiar dacă 
sub aspect practic încă nu a atins 
cotele perfecțiunii, recenta ediție a 
avut meritul de a clarifica și deschi
de noi căi spre scopul propus, prin 
dezbaterile și colocviul final la care 
au participat, uneori cu ascuțit spi
rit critic, teatrologi, critici, regizori, 
scenografi, directori și secretari li
terari ai unor teatre, oameni de li
tere, reprezentanți al spectatorilor.

Valorificarea propusă în cadrul 
acestui festival vizează cel puțin 
două modalități : montarea lntr-o 
viziune modernă a pieselor cunoscu
te și propunerea altora, nejucate 
pină acum, piese ce se dovedesc 
apte să comunice, ysă satisfacă spi
ritualitatea contemporană și deci pot 
fi incluse în patrimoniul teatral 
viu, în repertorii și nu doar în bi
bliografii sau arhive.

Festivalul-concurs a inclus cinci 
spectacole cu tot atîtea piese a 
căror valoare este de mult recu
noscută: „Domnișoara Nastasia" de 
G. M. Zamfirescu (secția maghiară 
a Teatrului de stat din Tîrgu Mureș, 
în regia lui Dan Alexandrescu) și 
„Năpasta" de I. L. Caragiale (Tea
trul „M. Eminescu" din Botoșani, in 
regia actorului Mihai Velcescu); 
„Gaițele" de Alexandru Kirițescu 
(Teatrul Național din Craiova, re
gizor — Mircea Cornișteanu), „D’ale 
carnavalului" 
Bîrlad, regia 
Magdalena Klein) 
de Camil Petrescu 
din Iași, regia —

Toate cele cinci

a exprima o nouă viziune asupra 
textului dramatic, fapt soldat atit 
cu împliniri, dar și cu nereușite 
scenice. Dezbaterile au apreciat că, 
nu o dată, noutatea vizează in pri
mul rînd scenografia, costumele, ceea 
ce nu face decît să creeze un 
dezacord între imaginea propusă de 
text și cea percepută vizual (critici 
aduse îndeosebi trupei ieșene). De 
asemenea, că în goana după nouta
tea cu orice preț se pierde din ve
dere tocmai, sensul primordial al 
textului, ajungîndu-se la sublinierea 
unor idei cu semnificație minoră 
(cazul ultimului act al montării pre
zentate de teatrul birlădean).

Nu chiar la polul opus unor ase
menea demersuri, dar oricum 
cale care să ducă la reușite mai 
vingătoare (fapt confirmat și 
premierea regiei spectacolelor 
pective), s-au situat montarea
Dan Alexandrescu și cea a actorului 
Mihai Velcescu. Ele au arătat o co

rectă. pătrunză
toare „lectură" a 
textului din par
tea regizorilor șl 
interpreților, prin 
punerea în valoa
re a dimensiuni
lor umaniste ale 
operei dramatice, 
prin implicarea și 
mai profundă a 
actorilor în psiho
logia personaje- 

accentuată în evi-

prezentate aici 17

Insemnări de la Festivalul- 
concurs „Toamna teatrală 

la Botoșani
largă, a aparținut 

acțiune

(Teatrul de stat din 
Adrian Lupu și 
și „Jocul ielelor" 
(Teatrul Național 

Tudor Florian), 
montări au dorit

A fost lansat volumul 
Poezii" de Biilent Ecevit, 

primul ministru al Turciei

La librăria „Mihall Sadoveanu" 
din Capitală a fost lansat vineri vo
lumul de „Poezii", semnat de primul 
ministru al Turciei, Btllent Ecevit. 
Apărut in editura „Univers", în tradu
cerea lui Valeriu Veliman și prefațat 
de criticul Valeriu Râpeanu, volu
mul este o reprezentativă selecție din 
creația în versuri a omului politic 
turc. Cele trei cicluri ale cărții — 
„Universul", „Omul", „Obștea" — de
finesc tematica poeziilor, meditații 
asupra condiției umane.

Profilul scriitorului, trăsăturile de
finitorii ale operei sale poetice au 
fost reliefate în alocuțiunile rostite 
cu acest prilej de Romul Munteanu, 
directorul editurii „Univers", și

Nahit Ozgflr, ambasadorul Turciei 
la București. Apariția volumului in 
limba română, în preajma vizitei pri
mului ministru al ” ■ ■ ■ -
nia, reprezintă un 
ral ce dă expresie 
tenie și colaborare 
tre.

La festivitate au participat Ladis- 
lau Hegeduș, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
directori de edituri, un numeros pu
blic.

Turciei în Romă- 
eveniment cultu- 
relațiilor de prie- 
dintre țările noas-

(Agerpres)
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cinema
• Circiuma din strada Piatnlț- 
kaia : SCALA — 9.30; 11,30; 14; 16; 
18,15; 20,30.
• Aurul Iul Mackenna : SALA 
PALATULUI — 14; 17: 20.15.
• Animalul : BUCUREȘTI — «.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VORIT — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15, FLAMURA 
15,45; 18; 30.
• Ultima nota t : FLAMURA — 
9.
• Hop... fl apare maimuța t 
VICTORIA — •; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,13.
• Lăsațl balonul să zboare t 
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
18,15; 20,30.
• Șoimul : 
11,30; 13,45;
• Principiul
TRIA — •; .
30.15, EXCELSIOR 
13,30; 15,45; 18; 20,15, 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 
MELODIA — B; 11,15 
18,15; 20,30.
• Tom șl Jerry — 9,15; 10,45;
12,15; 13,45, Război șl pace (seriile 
I și II) — 15; 19 : DOINA.
• Orașul fantomă : FESTIVAL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Înainte de tăcere s MIORIȚA
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45 
TIMPURI NOI — 9; 11.15: 
15,45; 18; 20, TOMIS — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Acel blestemat tren 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
18; 20.15, FEROVIAR — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Star î CINEMA STUDIO 
13; 16; 19.
• Pe Donul liniștit (seria 
11.45; 14. Procesul — 16.15: 
Anna Zaccheo — 20,20 : 
MATECA.
• Imposibila poveste de dragostei 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cianura... șl picătura de ploaie: 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Revanșa : COTROCENI ■ 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Oamenii rămîn oameni : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Fiul feței palide : BUCEGI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Gustul șl culoarea fericirii î 
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Abatere zero s DACIA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

FA- 
15.45; 

11,15: 13,30:

ca
is;

•.15;CENTRAL
16; 18,15; 20,15.

dominoului :
11,15: 13,30: 15,45; 18; 
------  - S; 11.15: 

GLORIA — 
18;
13.30:

PA-

30.15, 
îs:

FAPTUL
DIVERS
Ca pîinea 
caldă

O idee inspirată : toți brutarii 
din județul Covasna au fost 
chemați la concurs. Acesta s-a 
desfășurat sub genericul : „Cine 
face piinea cea mai gustoasă ?“. 
Gurile... pofticioase spun că ju
riul a fost pus la grea încercare 
atunci cind a fost vorba să de
semneze ciștigătorii. Cel mai 
bum dintre cei buni se află in 
aceste zile in întrecere cu colegii 
lor din județul Harghita, in ca
drul fazei interjudețene a 
luiașl concurs. Se așteaptă 
de această dată juriul să 
de furcă. Am aflat că un 
menea concurs va avea 
finală pe țară. Indiferent
vor fi cei mai buni meșteri 
brutari, un lucru e sigur : ade- 
vărații ciștigători vor .fi toți 
cetățenii. Iar ideea — cum ob
serva cineva — este 
piinea caldă.

ace- 
ca șl 
aibă 
ase- 

și o
cine

Omenie
bund ca...

doctorița 
din comu
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• Ghinionistul t EFORIE — I;
11,15: 13,30; 16; 18.15: 20.30.
• Avaria : FERENTARI — 16;
18: 20.
• Generalul Mina : FLACARA — 
9; 11.15; 13,30: 16: 18 : 20.
• Aventurile lui Don Juan — 8; 
11; 15,45; 18; 20.15, Pentru patria 
— 13 : GIULEȘTI.
• Contele de Monte Crlsto i GRI- 
VITA — 9; 11,13; 13.30; 15.45: 18: 
30,15.
• Capcana din munți : LIRA — 
15.30; 18; 20.

teatre
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De la o vreme, 
Maria Rodica Iosuph 
na Costești, județul Botoșani, 
venea acasă tirziu din noapte și 
dormea •— cum se zice — pe 
apucate, tot restul timpului pe- 
trecindu-l la spital. Cu deosebi
re stătea de veghe la căpătiiul 
unul bolnav foarte grav. Și cum 
pacientul (Mihai Balan, un bă- 
trin trecut de 80 de ani) era 
din altă localitate, unora nu 
le-a scăpat prilejul să cleve
tească : „Moșul e o rudă sau un 
prieten de familie, că prea il 
îngrijește ca la carte". Auzind 
zvonul, doctorița a răspuns: 
„Prieteni și rude îmi sint toți 
pacienții care au nevoie de mine 
și cred in mine".
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— •:
FLO-

pe o

ne. 
13.30; 
ii.îs;

D -
18.30;

CINE-

bllndat :
ÎS,45: 
11,15;

— 10;

lor. prin punerea 
dență a laturilor esențiale și, impli
cit. actuale ale piesei.

Festivalul n-a strălucit, In schimb, 
In privința punerii în circulație a 
unor „lucrări uitate". Și alegerile la 
care s-au oprit pot fi discutabile : 
„Confrații" de Gib Mihăescu. în pre
zentarea teatrului „C. Davilla" din 
Pitești (regia — Mihai Radoslaves- 
cu), și „Homer travestit" de E. Lo- 
vinescu. la teatrul botoșănean (re
gia — Geo Saizescu). Dar dezbaterile 
ce au urmat fiecărui spectacol, co
locviul aveau să jaloneze multe 
priorități și direcții recomandabile. 
S-a evidențiat, astfel, faptul că dra
maturgia noastră dispune de un bo
gat fond de lucrări încă neprezen
tate publicului ori ale căror premie
re au avut Ioc cu multe decenii în 
urmă. Va trebui, s-a subliniat In dez
bateri, ca teatrele, secretarii literari 
să cerceteze minuțios și să propună 
spre reprezentare unor regizori com
petent! cit mai multe dintre aceste 
lucrări. Locul de prezentare a unor 
astfel de spectacole trebuie să fie 
sălile de studio existente aproape pe 
lingă fiecare teatru, cărora Încă nu 
li s-a stabilit un profil adecvat. 
Numai după un atare procedeu, după 
dezbateri exigente se vor putea a- 
precia validitatea și oportunitatea 
prezentării unei lucrări vechi, ne
cunoscute incă publicului. Un sprijin, 
în acest sens, prin punerea la dis
poziție a unor piese, sau 
recomandarea și facilitarea trans
crierii lor, l-ar putea acorda mai 
multi factori, între care : Bi
blioteca Academiei, Academia de 
științe sociale și politice, Muzeul 
literaturii române, secția de resort 
a A.T.M. șl, firește, direcția de spe
cialitate din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

măcar

Silvestru A1LENE1

*

Cercetător pasionat 
Istoriei culturii, beneficiind 
de o solidă pregătire filo- 
zofico-ideologică, Alexan
dru Duțu investighează, în 
recenta sa lucrare*), cu eru
dită competentă științifică, 
izvoarele bibliografice au
tohtone și străine ale spi
ritualității românești, in- 
terpretîndu-le într-o viziu
ne proprie, ce adesea se 
soldează cu idei concluzive 
dintre cele mai interesante.

însemnările de fată stă
ruie asupra unei astfel de 
idei cu caracter generaliza
tor. care, de fapt, reprezin
tă axa directoare ce pola
rizează Întreaga problema
tică a cărții. Este vorba de 
sublinierea pregnantă și 
afirmarea cu o mare bogă
ție de argumente a adevă
rului că viata noastră in
telectuală s-a Integrat per
manent în civilizația con
tinentului. dezvoltîndu-se 
ca parte organică a culturii 
europene, care constituie 
un ansamblu distinct in 
peisajul spiritual mondial.

Ca și în lucrările ante
rioare („Ecouri iberice și 
hispano-americane in Ro
mânia", „Dickens în Româ
nia" „Shakespeare în 
România", „Umaniști ro
mâni și cultura europeană" 
ș.a.), autorul reliefează tno- 
dul specific în care cultura 
română receptează valorile 
culturii universale si ur
mărește. pe diverse pla
nuri. înrîurirea lor asupra 
creațiilor originale, menți- 
nind însă necontenit în 
timpul observației fenome
nul de pătrundere si ira
diere a emanațiilor spiri
tuale din tara noastră in 
contextul experiențelor cul
turale europene. Neacceo- 
tind studiul simplist al ..in
fluențelor" și al „aportului" 
practicat de unii exegeți in
tr-un asemenea mod „incit 
operele nu mai apar ela
borate de oameni si pentru

oameni", lucrarea de 
se întemeiază pe fante 
date reale, deoarece, con
sideră autorul, demersul 
comparat, care permite is
toricului să pătrundă in in
teriorul vieții culturale din 
societățile supuse analizei, 
trebuie să „pornească de 
mărturii spre mentalitate", 
respectiv „de la mărturii 
spre structuri ale culturii, 
iar de la aceste structuri 
spre structurile mentale", 
într-o atare Înțelegere, în-

milări Intre existenta coti
diană șl structurile limba
jului scris sau figurativ, o 
continuă întrepătrundere a 
nivelului aulic cu cel 
popular, ceea ce ii asigură 
caracterul de model cultu
ral original. Ancorat în so
lul acestor realități s-a for
mat la noi tipul de filozof- 
patriot „legat de cei care 
vorbesc aceeași limbă, au 
obiceiuri și un mod de a 
gindi comun", avind Înves
titura de a năzui „spre feri-

•) Alexandru Duțu : Cul
tura română în civilizația 
europeană modernă, editu
ra „Minerva", 1978.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 15, Autobiografie — 19,30, (sala 
Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „Georso Enescu"
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mlrcea Basarab. So
list : Nicolae Llcaret — 20, (sala 
Studio a Ateneului) : „După
amiezile muzicale ale tineretu
lui" : Camelia Pavlenco — pian, 
8orin Semilian — bariton — 18.
• Opera Română ; Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă': Leonard
— 19,30.
• Teatrul
landra' 
Ferma — 19,30, (sala
Icoanei) : Interviu — 15, 
provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Carambol — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Glulești): 
Romanțioșii — 19.30; (sala Majes
tic) : Zamolxe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag ml-e clntecul șl 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 17.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Pisica de 
una singură — 17.
• Circul București : Invitație la 
circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Conversații clasice — 19.30.

tului la existentă liberă, 
de sine stătătoare.

Deosebit de valoroasă 
este partea care tratează 
istoria spiritului critic in 
cultura noastră, ale cărui 
manifestări cercetate de 
Ibrăileanu. după secolul al 
XIX-lea, sint acum urmă
rite pe spațiul mai multor 
veacuri și apreciate ea o 
trăsătură de perenitate a 
modului particular de ma
nifestare a gîndirii și sen
sibilității românești. La in-

Vocația europeană 
a culturii române

sășl accepția culturii capă
tă valențe noi. nemaifiind 
considerată doar ca „tota
litate a operelor strînse in 
muzee, in biblioteci sau in 
centre de spectacol", ci se 
relevă „ca viziune despre 
lume și despre om care ali
mentează gîndirea si fapta, 
și deci opera artistică".

Sub acest unghi este 
examinat — pe parcursul 
secolelor XVII-XVIII — 
raportul dintre cuvîntul ti
părit și sistemul figurativ, 
dintre nivelurile scrisului si 
straturile limbii vorbite, 
conchizîndu-se că : „în am
bele privințe, cultura ro
mână procură o mărturie 
instructivă, deoarece in so
cietatea română cultura a- 
ristocratică sau cea cleri
cală nu s-au separat net 
de cultura populară. iar 
limba din cărțile imprimate 
a fost destul de apropiată 
de limba vorbită". Datorită 
unor condiții social-oolitice 
necunoscute la alte po
poare balcanice. în cultura 
română, remarcă autorul, 
ființează permanente asi-

f

cirea omenirii și mal vlr- 
tos a nației sale", cum pre
tindea Dinicu Golescu.

Particularități aparte și-au 
pus amprenta asupra 
Întregii mișcări intelectuale 
din spațiul carpato-danu- 
bian. conferind mișcării ilu
ministe de la noi un profil 
specific, unitar însă pentru 
toate cele trei provincii is
torice românești. Animat 
de ideea sublinierii romani
tății poporului nostru și a 
rolului său istoric, de dorin
ța racordării lui la progre
sele civilizației europene, 
iluminismul românesc a 
fost un puternic factor de 
mobilizare a voinței și e- 
nergiilor creatoare ale so
cietății. Pasul următor a 
fost marcat de istoricii u- 
maniști, care, raportindu-sc 
la sursele vil ale realității, 
invocau dovezile oferite de 
limbă, port, Obiceiuri pen
tru a susține ideea unită
ții de neam, idee asimilată, 
difuzată si transformată în 
acțiune concretă, nu din 
orgoliu de „conștiință nobi
liară", ci din nevoia drep-

telectualii români polemica 
angajată, „legea critică" sau 
„socoteala critică", cum o 
numea Petru Maior, n-a 
fost o simplă pasiune reto
rică, ci se afirmă incă din 
epoca brincovenească drept 

de susținere a 
înaintate, de 

a abuzurilor de 
avind o funcție 
constructivă in 

conștiinței na-

un mijloc 
idealurilor 
blamare 
orice fel, 
pregnant 
edificarea 
tionale. capabilă să se dez
volte concomitent cu pro
gresul conștiinței europene. 
Referirile la tradiție, la 
mărturiile trecutului, cultul 
istoriografiei au avut, de 
asemenea, un rol hotăritor 
în susținerea aspirațiilor 
politice, sociale, culturale 
ale românilor de pretutin
deni, întărind imaginea 
continuității pe aceste me
leaguri. Radicalizarea trep
tată a ideilor în secolul al 
XIX-lea face mai clară și 
mai evidentă ideea perma
nentei în favoarea căreia 
sînt aduse argumente tot 
mai ample și mai profunde, 
încep să-și spună cuvîntul

I
l
I
I

„Lucia Sturdza Bu- 
(aala Schitu Măgureanu). 

Grădina 
Anecdota

razelor

din ce în ce mai pregnant 
artele plastice, beletristica 
cu un puternic filon poetic 
popular, memorialistica, sa
tira și fabula, literatura 
dramatică și romanul, care, 
reflectind realitățile con
crete materiale și spirituale 
din societatea românească, 
fac să răsune tot mai dis
tinct vocația europeană a 
culturii române. în trece
rea de la etapa de univer
salitate tradițională la noua 
formă de universalitate, ne 
spune autorul acestei sub
stanțiale lucrări de bogată 
informare și reală delecta
re intelectuală, factorul de
cisiv nu l-a constituit am
ploarea traducerilor. împru
muturile și imitațiile te
matice și de expresie, ci 
cunoașterea aprofundată a 
ființei noastre naționale, 
potențarea virtuților ei 
creatoare, asigurarea unui 
cadru propice de afirmare. 
Deși „tînără", beletristica, 
puternic legată de tradiția 
orală, s-a dovedit, alături 
de o densă literatură sa
piențială si de o bogată li
teratură istorică, un ele
ment de mare importantă 
în angrenarea culturii ro
mâne în sferele civilizației 
europene moderne.

Parcurgînd un drum pro
priu. original, cultura ro
mână. fertilizată din nese
catele Izvoare umaniste ale 
istoriei patriei. îmbinînd 
continuu tradițiile presti
gioase cu deschiderile spre 
zonele de cultură cele mai 
dezvoltate, a pătruns in 
spațiul european ca o sin
teză specifică, ce constituie 
o formă aparte de interfe
rare esențială a particula
rului cu generalul, oferind 
individului un orizont de 
universalitate și un temei 
nou, concret, generalului. 
Ea s-a dovedit durabilă și 
de neînvins, ca st rezistenta 
eroică a poporului în fata 
tuturor furtunilor în 
decursul veacurilor de sta
tornică dăinuire si continuă 
înflorire.

Gheorghe STROIA
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Lucerna 
înșelătoare

♦

Am mai semnalat de curlnd 
in rubrica noastră imprudența 
unui cioban care a lăsat oile să 
pască prea mult pe o lucerna, 
fapt care s-a soldat cu injumă- 
tățirea turmei. Cum vremea 
continuă să fie Incă frumoasă 
și lucerna verde, faptul readuce 
in atenție grija deosebită pe 
care trebuie s-o aibă îngrijitorii 
de animale. Confirmă acest lu
cru incă un caz petrecut zilele 
trecute in comuna Letca Nouă, 
județul Ilfov. Îngrijitorul Ion 
Voica a ținut prea mult cireada 
de vaci a cooperativei agricole 
la pășunat pe una din tarlalele 
cu lucernă. Pină la urmă. 23 de 
vaci n-au mai putut fi salvate, 
iar alte 19 au fost sacrificate...

Zis
„Filozoful"...

Dacă-l întrebai pe vreunul din 
cei care-i ziceau „Filozoful" sau 
chiar pe cei mai apropiați de 
el de ce-i zic așa, iți răspun
deau : „Habar n-am. Știu numai 
că-i zice -Filozoful- și că dacă-i 
zici pe nume, Florea Velcu, se 
supără foc".

Prea multă carte n-a învățat 
Florea Velcu, alias „Filozoful", 
și nici nu l-a dus mintea, pină 
la 31 de ani, să se apuce și el 
de o meserie cinstită. In jenanta 
postură de „ocupație fără" s-a... 
ocupat de furtișaguri și a intrat 
in conflict cu legea. Ultima 
ispravă a „Filozofului" : s-a 
furișat in casa craioveanului 
Paul Boiangiu, dar n-a apucat 
să inșface nimic din ce-i căzuse 
la indemină, pentru că vecinii 
l-au luat de guler și l-au dat pe 
mina miliției.

Acum, ..filozoful" meditează 
la ce-l așteaptă.

• ••

hotelier
Bunul renume al băilor .. 

male din Satu Mare a făcut ca 
tot mai mulți cetățeni să vină 
aici pentru cură balneară. Vă- 
zind că unii din ei caută gazdă, 
ce și-a zis loan Dănciuț. care-si 
avea casa in apropiere de băile 
termale ? „Acu-i acu ! A venit 
momentul să dau lovitura. Sint 
eu șofer la I.T.A., dar nu-mi 
strică un ban in plus". Șl 
uite-așa. s-a făcut... hotelier. 
Mai bine zis, și-a burdușit lo
cuința, garajul șl șopronul cu 
nu mai puțin de 23 de paturi 
improvizate, pe care le punea, 
contra cost, la dispoziția celor 
ademeniți de „generozitatea" lui. 
A fost amendat, dar „hotelieru
lui", învățat cu băile, nu i-a fost 
teamă c-o să intre la apă. S-a 
înșelat. I s-a dat o nouă amendă 
atit de piperată. Incit i-a tăiat 
pofta de astfel de năravuri.

ter-

I Punct și... 
pîn-la capăt

Exiști in Galați, pe strada 
Aurel Vlaicu, colț cu strada Nă- 
ruja, un local mai dosnic, ferit 
de privirile... indiscrete ale 
inspecției comerciale și ale edi
lilor. In acest perimetru „uitat" 
de cine trebuie, exact lingă ma
gazinul cu autoservire nr. 27, 
există două chioșcuri profilate 
pe băuturi „tari". Se bea în aer 
liber, la marginea trotuarului. 
Se adună atei toți chefliii din 
zonă. După ce se „țuicăresc", 
pleacă fiecare spre casă cum ll 
țin picioarele. Locuitorii din îm
prejurimi, martori la acest 
spectacol dezolant, anunță și pe 
această cale primăria că există 
la Galați, pe strada Aurel Vlai
cu, colț cu strada Năruja, un 
local mai dosnic, mai.-

Punct și de la capăt.
Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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Vineri dimineață, președintele fe
deral al Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlăger, Împreună cu 
doamna Herma Kirchschlăger au 
vizitat Întreprinderea specializată In 
producția de autocamioane din Bra
șov, unele obiective social-culturale, 
precum și monumente Istorice (1 de 
artă din acest oraș.

înalții oaspeți au fost Însoțiți In 
această vizită de tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Constantin Stătescu, mi
nistrul justiției, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Octavian Groza, 
ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Dumitrache, președintele 
consiliului popular județean.

în această vizită s-au aflat, de ase
menea, persoanele oficiale austriece 
care 11 însoțesc pe președintele fe
deral in țara noastră, precum șl dr. 
Franz Wunderbaldinger, ambasado
rul Austriei la București.

La întreprinderea de autocamioa
ne, dr. Rudolf Kirchschlăger șl per
soanele care îl însoțesc au fost in- 
timpinațl de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Ion Avram, 
de primarul municipiului. loan Dră-

Primire la C. C. al P. C. R. vremea
Tovarășul Iosif Banc, membru al

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit, vineri di
mineața, delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Cehoslova- 

a, condusă de Vladimir Hamernik, 
djunct al șefului Secției economice 

' ; C.C. al P.C.C., care, la invitația
C.C. al P.C.R., face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Stan Măgureanu, vicepre
ședinte al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo

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

Redresarea sportului universitar din Tg. Mureș

depinde numai de factorii care-l conduc
Sportul tîrgmureșean are, incon

testabil, frumoase tradiții. Acest 
„oraș al școlilor" a fost, ani de-a 
rîndul, o pepinieră de tinere talente 
pentru sportul de performanță. Cînd- 
va (și nu e mult de atunci), în unele 
ramuri sportive reprezenta un poten
țial remarcabil chiar pe plan națio
nal. Ne gindim la scrimă, disciplină 
in care Briscan Lucia, Szaplanezai 
Susana, Huszar Ernest (și nu numai 
ei) erau componenți ai lotului națio
nal. la faptul că studenții aveau, în 
A, echipe bine cotate la volei și 
baschet (fete, băieți) șl... exemplele 
sint departe de a fi epuizate.

Ce se întimplă in momentul de 
față 7 Valoric vorbind, sportul uni
versitar mureșean contează, practic, 
la nivel național, pe Anton Pongracz, 
multiplu campion național, de 7 ori 
ciștigător al cupei României la spa
dă. Prin transformarea clubului uni
versitar în asociație sportivă (mă
sură dictată și din rațiuni ce țin de 
slaba valoare a unor sportivi și ra
muri), studenții tirgmureșeni figu
rează azi, în calendarul competițlo- 
nal, doar la două ramuri sportive — 
scrimă și atletism — ultima fără a 
anunța afirmarea, într-un viitor pre
vizibil, a unor elemente de certă va
loare.

Oare cărui fapt se datorează stag
narea (dacă nu regresul !) sportului 
universitar din acest oraș ? în nici 
un caz condițiilor de pregătire spor
tivă. intrucit studenții din Tirgu 
Mureș beneficiază de terenuri și baze 
uficiente și dintre cele mai bine do

tate : o sală amenajată special pen
tru scrimă, un bazin acoperit, tere
nuri de handbal, volei și baschet (la 
I.M.F.), două săli de gimnastică (din 
care una pentru gimnastica artistică), 
terenuri de volei, handbal și baschet 
(la institutul de invățămînt superior 
de specialitate) ș.a. Ca să nu mai 
vorbim că și echipele studențești pot 
beneficia de noua și moderna sală 
polivalentă a orașului, dată nu de
mult în folosință. Apoi, la cele două 
catedre de educație fizică lucrează 
nu mai puțin de 16 cadre de specia
litate, Intre care și maeștri ai spor
tului. Nemaivorbind că Tirgu Mureș 
este unul din acele orașe ce pregă

tii cîteva rînduri
• în turul II din cadrul „Cupei 

campionilor europeni" la tenis de 
masă, echipa masculină C.S.M. Cluj- 
Napoca va intilni formația olandeză 
Tempo Amsterdam. Meciul se va 
desfășura la 26 noiembrie, la Cluj- 
Napoca.

• Turneul internațional de tenis de 
la Stockholm a continuat cu dispu
tarea ultimelor partide din turul II 
al probei de simplu, în care Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2. 6—4 pe, 
Frew McMillan.

în turul II al probei de dublu, pe
rechea cehoslovacă Kodes — Smid a 
întrecut cu 7—6. 6—2 cuplul Ilie Năs
tase (România) — Adriano Panatta 
(Italia). 

ghid, da numeroși mundtorl care au 
făcut președintelui Austriei o căl
duroasă primire.

Vorbind despre industria româ
nească de autocamioane. Viorel Hu- 
sea, directorul general al centralei 
de resort, a arătat că Întreprinderea 
din Brașov a produs, pînă acum, 
500 000 de autovehicule, într-o gamă 
variată de tipuri, 100 000 dintre ele 
fiind echipate cu motoare diesel. 
Realizind anual 34 000 de autocami
oane — a arătat el — România se 
situează între primii șase mari pro
ducători de autovehicule din Europa, 
acoperindu-și propriile cerințe și 
fumizînd un număr important de 
autocamioane și autovehicule pentru 
export.

Relevtnd eforturile care se depun 
pentru diversificarea gamei de mo
toare și a tipurilor de autovehicule, 
gazdele au subliniat importanța pe 
care colectivul întreprinderii din 
Brașov o acordă colaborării cu firma 
austriacă „Steyer". care posedă o 
bună experiență in acest domeniu.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
cuvinte de apreciere pentru realiză
rile colectivului brașovean. Președin
tele Austriei a notat următoarele in 

mice șl Sociale. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la București, 
Lumir Hanak.

Oaspeții cehoslovaci au avut con
vorbiri la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor, 
comitetele județene Prahova și Bu
zău ale P.C.R., Comitetul de partid 
al sectorului 3 București. Ei au vi
zitat unități economice, obiective so
cial-culturale din București și jude
țele Prahova și Buzău.

tește și viitori profesori de educație 
fizică. Și atunci 7

Din investigațiile făcute de noi re
zultă că această stagnare se datoreș- 
te, in principal, deficiențelor din 
activitatea sportivă de masă desfășu
rată în rîndul studenților și elevilor. 
Insuficientei colaborări a factorilor 
cu atribuții în sport și, de aici, ab
senței unor acțiuni concertate in pro
blemele de selecție. Dar să exempli
ficăm. La Institutul de medicină și 
farmacie — ne spune Ionel Mihăies- 
cu, secretar al C.J.E.F.S. — există, de 
ani de zile, o optică potrivit căreia 
studiul medicinel ar fi, chipurile, in
compatibil cu practicarea, în paralel.

Radiografii ale activității 
cluburilor și asociațiilor

a sportului. Adică, sau carte, sau 
sport ! Curios cum tocmai cei ce pre
scriu bolnavilor necesitatea practică
rii exercițiului fizic, a mișcării, in 
general — ca mijloc de menținere a 
sănătății șt de fortificare a organis
mului — să manifeste o asemenea 
optică! Urmarea 7 Dacă studenții 
anilor I și II au, prin programă, pre
văzute ore de educație fizică, în res
tul anilor — ne spune lector dr. loan 
Nicolaescu, președintele asociației 
sportive universitare — numărul ce
lor ce practică, cu regularitate, o for
mă sau alta de sport nu depășește 
cifra de 70.

O altă problemă. După cum se știe, 
în hotărîrea Plenarei C.C. ai P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului se spune 
că...... facultățile de educație fizică
vor selecționa tineri talentați, cu 
reale aptitudini pentru a deveni spor
tivi de performanță, vor asigura pre
gătirea lor diferențiată..." La Tg. 
Mureș nimeni nu pune sub semnul 
întrebării pregătirea didactică a stu
denților secției de educație fizică de 
Ia institutul de invățămînt superior. 
Dimpotrivă. Dar despre ce selecție 
poate fi vorba aici atît timp cit, de 
ani de zile, institutul nu a promovat 
sportivi de certă valoare. Bineînțeles, 
nu avem in vedere cele cîteva cazuri 
(cu totul izolate) de fotbaliști și a-

OLIMPIADA DE ȘAH
în turneul final al competiției fe

minine, echipa U.R.S.S., alcătuită din 
campioana mondială. Maia Ciburda- 
nidze, și cunoscutele jucătoare Nona 
Gaprindașvili, Elena Ahmilovskaia și 
Nana Aleksandria, și-a asigurat titlul, 
avînd înaintea ultimei runde 14 
puncte.

în clasamentul turneului pentru 
locurile 9—16 conduce echipa Româ
niei — 13 puncte, urmată de Sue
dia — 12 puncte șl Franța — 8 
puncte (1).

• în penultimul tur al Olimpiadei 

cartea de onoare ■ Întreprinderii: 
„Uzina este un exemplu de planifi
care clarvăzătoare, de realizare teh
nică impresionantă și de inaltă spe
cialitate. Transmit sincere felicitări 
pentru toate acestea și m-aș bucura 
dacă s-ar realiza o colaborare amplă 
cu Întreprinderi austriece".

în continuare au fost vizitate noi
le cartiere de locuințe ale Brașovu
lui care reflectă eforturile făcute de 
statul nostru pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de locuit oa
menilor muncii, grija care se mani
festă in România pentru ridicarea 
permanentă a nivelului de viață al 
celor ce muncesc.

A fost vizitată apoi școala din 
Scheii Brașovului, vechi lăcaș de 
cultură, unde s-au format generații 
de cărturari români. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea. Biserica Neagră, 
unde se află o bogată colecție de 
covoare ale meșterilor brașoveni, 
precum șl interesante picturi murale, 
după care au poposit in stațiunea 
turistică Poiana Brașov.

în după-amiaza aceleiași zile, pre
ședintele Austriei și persoanele care 
11 Însoțesc au revenit In Capitală.

Timpul probabil pentru «llele de 11, 
11 șl 14 noiembrie. In țară : Vremea 
in general închisă, cu ceață, mal ales 
dimineața șl seara. Pe alocuri. în nor
dul șl estul țării vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și ploaie, iar izo
lat și lapovlță. In celelalte regiuni, 
burnițe Izolate. Vlntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperatura în scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 șl plus 3 grade, iar 
maximele Intre zero șl 10 grade. Pe 
alocuri se va semnala chiciură. In 
București : Vreme în general închisă, 
cu ceață, mai ales seara și dimineața. 
Burniță. Vlnt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

tlețl, formați pe la alte cluburi, care 
și-au completat doar studiile în insti
tut. Ni s-au adus, în schimb, la ca
tedră. o „ploaie" de argumente : că 
nu au elemente talentate, că un 
viitor performer nu se formează în 
trei ani (ceea ce e foarte adevărat) 
și cite altele. S-au omis insă citeva 
lucruri esențiale : că între cele două 
catedre de educație fizică (de Ia ițl- 
atitut și I.M.F.) există o slabă cola
borare, fapt cu atit mai evident în 
raporturile institut — clubul sportiv 
școlar, elevii talentați nefiind — cum 
aprecia prof. Aurel Hațegan, direc
torul clubului — cunoscuți, in anii 
școlarizării, de specialiștii secției de 
educație fizică, de asociația sportivă 
universitară, spre a fi urmăriți și a- 
jutați să-și ridice sistematic și știin
țific pregătirea sportivă.

Dar, privind situația sub toate as
pectele. trebuie spus că nici în școli 
nu se bucură de atenția cuvenită pro
blema selecției, a îndrumării elemen
telor talentate spre unitățile cu pro
fil sportiv, spre institutul de învăță- 
mint superior sau secțiile asociației. 
Dovadă — în acest an, la acțiunea de 
selecție pentru clubul sportiv școlar, 
nu au participat (cu elevi) decit 3 
profesori de educație fizică (I). Ex
trem de puțin dacă ne gindim că, la 
Tirgu Mureș, activează — cum ne 
spunea Vasile Man, inspector școlar 
— aproape 150 de profesori de edu
cație fizică ( 1 I). Ce-ar fi dacă ac
tivitatea acestor profesori ar fi apre
ciată și în raport de contribuția adusă 
la promovarea unor elemente de per
spectivă in sportul de performanță 7 
S-ar constata că, sub acest aspect, 
unii (nu puțini la număr) nu-și jus
tifică activitatea și calitatea.

...Am considerat necesară semna
larea acestor aspecte gîndindu-ne că, 
la Tirgu Mureș, sportul universitar 
(școlar, în general) are toate condi
țiile de a ieși din anonimat. Pentru 
aceasta se cere concentrarea spre a- 
celași obiectiv a tuturor forțelor exis
tente, punerea intereselor generale 
ale sportului universitar mai presus 
de unele interese particulare ; inte
grarea in mai mare măsură a cadre
lor de specialiști (din institute și 
școli) in coordonarea și îndrumarea 
activității sportive din municipiu, așa 
cum se întimplă în alte domenii.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

de șah de la Buenos Aires, echipa 
masculină a României a intîlnit for
mația Spaniei cu care se află la ega
litate : 1—1, două partide fiind în
trerupte. Șahiștii români au ciștigat 
cu 3—1 meciul din turul anterior cu 
formația Islandei (în partida între
ruptă, Mihai Șubă l-a învins pe As- 
mundsson).

înaintea ultimului tur, în clasament 
conduce Ungaria, cu 34 puncte, ur
mată de U.R.S.S. — 33 puncte (1) șl 
S.U.A. — 31,5 puncte (3). Echipa 
României totalizează 29 puncte și are 
2 partide întrerupte.

Vizita delegației C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

La Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, între 9 
și 10 noiembrie a.c., o delegație a 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de Ovâri 
Miklos, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, a făcut o 
vizită de prietenie In țara noastră. 
Din delegație au mai făcut parte : 
Gyenes Andrâs șl Havasi Ferenc, 
secretari ai C.C. al P.M.S.U. Dele
gația a avut convorbiri cu o dele
gație a C.C. al P.C.R., condusă de 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; din delegație au mai 
făcut parte Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat, din 
partea ungară : Varga Istvan, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.M.S.U. ; 
dr. Horvath Laszlo, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
vicepreședinte al părții ungare în 
Comisia mixtă guvernamentală un- 
garo-rocnână de colaborare economi
că ; Roska Istvan, adjunct al minis
trului afacerilor externe ; Toth Dezsb, 
adjunct al ministrului culturii ; 
Gybrgy Sandor, secretar al părții un
gare in Comisia mixtă guvernamen
tală ; iar din partea română : Ilie Ma
tei și Dumitru Turcuș, adjunct! de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R. ; Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe ; Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste ; Mircea Popes
cu, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, vicepreședinte 
al părții române in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară de 
colaborare economică.

Au participat, de asemenea, Rajnal 
Sândor. ambasadorul R.P. Ungaria la 
București, și Victor Bolojan, ambasa
dorul României la Budapesta.

Delegația C.C. al Partidului Mun

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare In cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică 

Intre România și R. F. Germania
în perioada 7—10 noiembrie au 

avut loc în Capitală lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare în cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania. Cu acest 
prilej a fost analizat stadiul coope
rării dintre cele două țări și s-a con
venit asupra unor noi măsuri privind 
intensificarea colaborării științifice 
în domenii de interes reciproc.

în Încheiere, Valeriu Ceoceonlcă, 
vicepreședinte al Consiliului Național

Vineri, 10 noiembrie, a părăsit te
ritoriul Republicii Socialiste Româ
nia tovarășul Li Tin-ciuan, amba
sador extraordinar și plenipotențiar

t V
PROGRAMELK 1 și 1

în jurul orei 9.30 — transmi
siune directă de la Palatul 
Republicii: solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale româno- 
austriece.

în jurul orei 10,30 — transmi
siune directă de la Aeroportul 
internațional București-Otopeni: 
ceremonia plecării președintelui 
federal al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, care, 
împreună cu doamna Herma 
Kirchschlăger, a făcut, la invi
tația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, o vizită de 
stat în țara noastră.

12,00 Telex
12,05 Curs de limbă spaniolă
12.35 Cum sporim caratele de aur ale 

meseriei? (I)
13,00 Publicitate 
13,05 Concert de prins
14.30 Publicitate
14,40 Incursiune !n cotidian t „La izvo

rul valorilor"
10.00 România pitorească
15.30 Agenda culturală
16,00 Săptămlna politică internă șl in

ternațională
16,20 Rugbi : Țara Galilor — Noua Zee- 

landă. Transmisiune de la Cardiff 
13,05 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : „Frații Marx la circ"
19.30 Telejurnal 
19,50 Instantanee
20,00 Teleenciclopedla • Istoria cultu

rii șl civilizației. Drumul mătăsii 
(II). • Brâncușl despre... Brân- 
cușl. Documentar de Manase 
Radnev • Secolul XXI — proiec
te și anticipări

20,45 Film serial : Om bogat, om sărac. 
Episodul 22

91.35 Intllnlre cu satira șl umorul
22.10 Telejurnal • Sport
22.30 Melodii românești de ieri șl de azi

LOTO
Extragerea I : 4 72 84 53 16 10 63 

50 86
Extragerea a Il-a : 71 55 78 43 48 

39 90 88 83
Fond total de cîștlgurl: 1189 628 

lei, din care 470 335 lei report la ca
tegoria I. 

citoresc Socialist Ungar a fost primi
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cele două delegații au trecut în re
vistă evoluția relațiilor multilaterale 
româno-ungare, Îndeosebi realizarea 
înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al Comi
tetului Centrai al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, din iunie 1977, 
de la Oradea și Debrețin, și au căzut 
de acord să depună noi eforturi pen
tru transpunerea lor în yiață, în con
tinuare, spre binele celor două po
poare vecine și prietene, constructoare 
ale socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, re- 
flectind hotărirea reciprocă de a în
tări și dezvolta, în continuare, pe 
multiple planuri, prietenia și colabo
rarea româno-ungară, solidaritatea 
internațională dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre cele două 
țări și popoare.

+
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, condusă de tovarășul Ovări 
Miklos, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Erau prezenți Victor Bolojan, am
basadorul României Ia Budapesta, șl 
Rajnal Sândor, ambasadorul Unga
riei ia București.

pentru Știință și Tehnologie, șl Rein
hard Loosch, director general In Mi
nisterul Federal pentru Cercetare și 
Tehnologie, • au semnat un protocal

A participat Richard Balken, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația din Germania a fost pri
mită de tovarășul Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

(Agerpres)

al Republicii Populare Chineze, care 
și-a încheiat misiunea în țara noastră.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului angolez — cea de-a III-a 
aniversare a proclamării independen
ței de stat și constituirii Republicii 
Populare Angola— vineri a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia Pavel Mocanu. zia
rist, a împărtășit impresii de călăto
rie din această țară.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Pentru o nouă ordine mondială in domeniul informației
Una din problemele prioritare aflate pe ordinea de zi a actualei 

Conferințe generale a UNESCO se referă la necesitatea unei mai echi
tabile folosiri, la scara întregului glob, a mijloacelor de informare in 
masă. In legătură cu aceasta, cotidianul francez' „LE MONDE" publici 
sub semnătura lui Mustapha Masmoudi, delegat permanent al Tunisiei 
la UNESCO ți președinte al consiliului interguvemamental de coordo
nare a informației intre țările nealiniate, un interesant articol din care 
redăm următoarele :

Noua ordine mondială In domeniul 
Informației constituie, înainte de toa
te, o expresie a voinței de a schimba 
modelele și structurile existente, fa
vorizate de anumite condiții istorice, 
respectiv de fenomenul colonialist, 
de împrejurările generate de legătu
rile de dependentă, de injustiție so
cială, de alienare. Această dependen
tă, această injustiție și această alie
nare se traduc printr-un dezechilibru 
evident la nivelurile tuturor mijloace
lor de comunicație. Este cu totul 
nejust șl inechitabil ca posturile de 
radio al țărilor dezvoltate să mono
polizeze 90 la sută din frecvențele 
spectrului electromagnetic și ca ma
rile agenții de presă internaționale, 
care difuzează peste 80 la sută din 
știrile care circulă in lume, să con
sacre țărilor în curs de dezvoltare — 
reprezentind trei sferturi din întrea
ga omenire — doar 25 la sută din 
producția lor.

Este un fapt indiscutabil că nu 
există nici un fel de norme de drept 
internațional in această problemă. 
Este tot atit de evident șl de regre
tabil, dacă nu chiar revoltător, să se 
constate că prețul unui mesaj de 
presă este mai ridicat atunci cînd 
mesajul respectiv circulă între două 
țări in curs de dezvoltare, decît 
atunci cînd circulă între două țări

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

POPULARE ANGOLA

Tovarășului AGOSTINHO NETO
Președintele Mișcării Popular» pentru Eliberarea Angolei — 

Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

Cu ocazia celei de-a treia aniversări a proclamării independenței de stat 
șl constituirii Republicii Populare Angola, îmi este plăcut să vă adresez, 
în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, 
calde felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii și poporului angolez 
prieten urări de noi succese pe calea consolidării independenței naționale, a 
făuririi unei vieți noi, libere și fericite.

în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie șl solidaritate statornicite 
între noi în perioada luptei poporului angolez pentru eliberare națională, 
sînt încredințat că bunele raporturi româno-angoleze vor continua să se dez
volte spre binele celor două popoare, al luptei generale pentru lichidarea 
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, pentru pace și colaborare intre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului LOPO DO NASCIMENTO 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Angola

Cu ocazia celei de-a IlI-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Angola, transmit guvernului angolez șl dumneavoastră personal' cele mal 
sincere felicitări, urări de sănătate și fericire, de noi realizări in dezvoltarea 
independentă a țării dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 11 noiembrie 197S, Angola și-a 
proclamat independența, lncununîn- 
du-se astfel lupta eroică, plină de 
sacrificii purtată de poporul aces
tei țări împotriva dominației colo
niale. Acest act istoric a deschis 
căi largi de dezvoltare multilatera
lă a țării, de împlinire a năzuințe
lor de pace și progres ale poporu
lui angolez.

Odată cu cucerirea Independenței, 
poporul angolez, sub conducerea 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), și-a mobilizat 
forțele pentru reconstrucția țării. 
Activitatea sa a fost întreruptă însă, 
așa cum se știe, de acțiuni ale for
țelor intervențloniste — regimul 
rasist din Africa de Sud trimițîn- 
du-și forțele armate într-o inter
venție militară directă, care urmă
rea reinstaurarea dominației stră
ine. După victoria obținută în acest 
„al doilea război de eliberare", pe 
primul plan al preocupărilor con
ducerii de stat angoleze s-a impus 
mobilizarea largă a maselor pen
tru depășirea cit mal grabnică a 
moștenirii îndelungatei nopți colo
niale.

Angola (suprafața 1 246 700 kmp) 
dispune de rezerve minerale ex
trem de variate șl bogate. Petro
lul. diamantele, flerul, manganul, 
cuprul, uraniul au atras in trecut 
numeroase companii străine. Prin 
cîștigarea independenței, s-au creat 
premisele utilizării tuturor acestor 
resurse în interesul dezvoltării tî- 
nărulul stat. în virtutea unei legi 
adoptate recent, vor fi lichidate in 
totalitatea lor contractele încheiate 
în perioada colonială cu societățile 
operînd în domeniul petrolier. De 
asemenea, statul a preluat majori
tatea acțiunilor unor societăți din 
sectorul extractiv, a naționalizat 
bănci șl întreprinderi industriale.

întreaga țară este în prezent an
gajată în profunde transformări 
economico-sociale. în cadrul re
construcției economice, printre o- 
biectivele prioritare ale Consiliului 
Revoluției și guvernului se află di
versificarea industriei, construcția 
de locuințe, de școli șl spitale, for
marea de cadre naționale, perfec
ționarea rețelei sanitare. Pentru a 
impulsiona dezvoltarea agricultu
rii, sector în care lucrează 85 la 

dezvoltate. Noua ordine mondială în 
domeniul informației, propunindu-și 
o reconsiderare a concepțiilor actua
le, are ca scop esențial să creeze 
condițiile ca fiecare popor, fiecare 
națiune să-și poată face cunoscute 
problemele și năzuințele sale.

Cu alte cuvinte, această nouă ordi
ne la care aspiră țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate are o semni
ficație profund politică, răspunzînd 
voinței tot mai puternice de a se in
staura relații noi, bazate pe indepen
dentă, justiție și egalitate. O aseme
nea nouă ordine implică „regîndirea" 
problemelor comunicațiilor, în func
ție atît de caracterul lor global, cît 
și de strinsa lor interdependență.

în esență, noua ordine mondială in 
domeniul informației este in strinsă 
și indisolubilă legătură cu făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, intrucit ambele procese au 
drept finalitate promovarea colabo
rării celei mai largi între țările în 
curs de dezvoltare, care, ulterior, 
dacă nu chiar simultan, să fie în mă
sură să dezvolte o conlucrare eficace 
cu țările industriale. Cit privește sta
tele nealiniate, acestea și-au concre
tizat intențiile prin crearea unui 
„pool" al agențiilor de presă, care își 
propune să reprezinte un comple
ment absolut necesar al activității — 

sută din populație, anul 1978 a fost 
declarat, printr-o hotărîre a Birou
lui Politic al C.C. al M.P.L.A., 
„anul agriculturii". Prin această ac
țiune se urmărește îmbunătățirea 
aprovizionării populației, accele
rarea procesului cooperativizării, 
modernizarea agriculturii, extin
derea suprafețelor cultivate cu 
plante destinate exportului (cafea, 
tutun, bumbac, trestie de zahăr).

Munca pașnică a poporului ango
lez continuă să fie însă amenința
tă de politica agresivă a autorită
ților sud-africane. Știri recente a- 
nunțau că, sub pretextul „neutra
lizării" luptei drepte de eliberare 
a patrioților namibienl grupați in 
SWAPO, guvernul de la Pretoria 
pregătește o intervenție militară 
împotriva Angolei. Conducerea 
M.P.L.A., poporul angolez și-au 
exprimat hotărîrea de a acționa cu 
toate forțele pentru a respinge orice 
încercări de agresiune ale rasiștilor 
sud-africani.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele africane, tara noastră a 
fost mereu alături de poporul an
golez In lupta sa dreaptă pentru 
dobîndirea independenței. Este, ast
fel. bine cunoscut faptul că Româ
nia a acordat luptei de eliberare a 
poporului angolez întregul său spri
jin — politic, moral și material. 
Totodată, țara noastră a recunos
cut imediat după proclamarea inde
pendentei guvernul constituit de 
M.P.L.A. și a stabilit cu tînărul stat 
relații diplomatice. O contribuție 
determinantă la Întărirea relațiilor 
de prietenie și solidarității dintre 
popoarele român șl angolez au 
adus-o lntîlnlrile șl convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Agostinho Neto. Vizita în țara 
noastră, la începutul acestui an, a 
premierului angolez Lopo do Nasd- 
mentb a constituit un nou moment 
remarcabil în evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și solidari
tate dintre România și Angola, 
deschizind noi perspective extinde
rii colaborării româno-angoleze, In 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și progresului în lumea în
treagă.

M. SASARMAN

fără îndoială utile — a marilor agen
ții internaționale, atunci cînd este 
vorba de transmiterea unor infor
mații privind aceste țări.

Aspirațiile spre o nouă ordine mon
dială in domeniul informațiilor nu 
reflectă cîtuși de puțin intenția de a 
exercita o concurență neloială față 
de marile agenții internaționale. în 
realitate este vorba doar de favori
zarea dezvoltării mijloacelor de in
formație in țările in curs de dezvol
tare, pentru ca acestea să fie în mă
sură să contribuie la un flux mal 
echilibrat al știrilor între toate zo
nele lumii. Departe, așadar, de a 
atenta în vreun fel la libertatea pre
sei, acest proces tinde mai degrabă 
să favorizeze o asemenea libertate, 
prin multiplicarea surselor de infor
mație, oferind astfel un evantai de 
opțiuni mult mai larg.

în ultimă instanță, noua ordine 
mondială nu vizează numai decolo
nizarea informației — expresie care 
pare a deranja pe anumiți nostalgici 
ai trecutului — ci iși propune, mai 
presus de orice, să echilibreze fluxul 
informațiilor între diversele părți ale 
globului. Această nouă ordine pe pla
nul a ceea ce se numește „mass- 
media" impune ca țările mai puțin 
dezvoltate să fie în măsură să răs
pundă exigențelor materiale, tehnice 
și profesionale ale unei informații 
rapide, complete și obiective. Tocmai 
în acest domeniu se ridică necesita
tea unei colaborări între țările lumii 
a treia și țările dezvoltate, care dis
pun de asemenea mijloace tehnice — 
o astfel de colaborare fiind, fără în
doială, profitabilă tuturor țărilor, in
diferent de gradul de dezvoltare.

• SE EXTINDE ME
TROUL DIN CIUDAD 
DE MEXICO. Edilii
lei mexicane au elaborat un 
amplu proiect de extindere a 
metroului. Dat în funcțiune în 
anul 1968, metroul are o rețea 
de linii, insumind 48 de kilome
tri. Zilnic călătoresc pe liniile 
sale două milioane de persoane. 
Prin noile lucrări de extindere, 
în curs de desfășurare, rețeaua 
metroului se va lărgi cu încă 32 
de kilometri.

• DESERTURILE POT 
DEVENI UZINE DE ÎN
GRĂȘĂMINTE 2 Nisipul 
deserturilor transformă azotul 

atmosferic în amoniac sub In
fluența luminii solare, afirmă 
profesorul Gerhard Schrauzer, 
de la Universitatea din San 
Diego (S.U.A.). El a reușit să 
obțină o cantitate de 2,4 milio
nimi de grame de amoniac, ex- 
punind 10 grame de nisip la lu
mina soarelui, timp de cinci 
zile. Pornind de la aceste date, 
cercetătorul american a evaluat 
că 0,4 hectare de nisip pot pro
duce anual 1 pînă la 10 kg de 
amoniac, ținînd seama de va
riațiile intensității luminii so
lare și ale temperaturii. Profe
sorul Schrauzer consideră că în 
viitor va fi posibil să se 
producă, pe această cale, fosfat 
de amoniu în condiții economice 
rentabile, transformîndu-se ast
fel deserturile în vaste uzine de 
îngrășăminte.

• FLUTURII Șl FAR
FURIILE ZBURĂTOARE. 
Doi cercetători americani din 
Gainsville (Florida) consideră, 
după observații amănunțite, că 
„farfuriile zburătoare" nu ar fi 
altceva decît... roiuri de insecte 
care la traversarea cimpurilor 
electrice din atmosferă se în
carcă ele insele cu electricitate 
și degajă o lumină albăstruie. 
Cei doi biologi. Callahan și 
Mankin, susțin existenta unei 
strinse legături între semnala
rea. în perioada anilor 1965 — 
1968, a unor obiecte zburătoare 
neidentificate (O.Z.N.-uri) în 
statul american Utah și apariția 
in același timp a unor enorme 
roiuri de fluturi din specia Epi- 
cea. Un singur fluture din a- 
ceastă specie degajă o lumină

electrică vizibilă la 6 metri, iar 
roiurile de Epicea pot atinge 
proporții imense.

• INTERDICȚII Șl O 
RECOMANDARE. LaMfln_ 

chen, capitala landului Bavaria, 
considerat o citadelă a cercuri
lor conservatoare, oficiul de 
distribuire a filmelor a interzis 
prezentarea în școli a unei pe
licule evocînd atrocitățile na
ziste de la Auschwitz. în 
schimb, biroul a recomandat. în 
urma unei dispoziții a Ministe
rului local pentru problemele 
culturale, ca această peliculă să 
fie înlocuită prin filmul ..Hitler 
— o carieră", care încearcă, 
după cum se știe, să-1 scoată 
basma curată pe fdhrer șl care 
a produs multiple proteste atit 
în R.F.G., cît și în alte țări 
unde a rulat. Comentariile sint, 
desigur, de prisos...

• VEDERE ARTIFI
CIALĂ. Cercetătorii Institutu
lui de biocibemetică din cadrul 
Academiei poloneze de științe 
au pus la punct un aparat de 
„vedere artificială", care trans
formă imaginile vizuale, anali
zate în mod obișnuit direct de 
ochiul omului în date numerice, 
mult mai exacte. El este desti
nat nu nevăzătorilor, ci specia
liștilor care au nevoie de o in
terpretare mult mai precisă a 
unei anumite imagini decît 
poate asigura vederea obișnuită. 
Acest „bioordinator" permite a- 
nalizarea pînă în cele mai mici 
detalii a imaginilor naturale, cit 
și a fotografiilor, diapozitivelor, 
filmelor, a unor Imagini micros
copice ș.a. în principal, el este 
destinat a fi folosit in industria 

textilă, metalurgică, electronică, 
alimentară, in geologie și cerce
tările cosmice.

• PUTERE DE GER
MINAȚIE. în grădina mu
zeului prefecturii Saga de pe 
insula japoneză Kyushu a cres
cut în ultimii 10 ani dintr-o 
ghindă veche de 3 800 de ani un 
stejar înalt de 1,4 metri. Res
pectiva ghindă a fost descope
rită. împreună cu circa alte o 
sută datînd din aceeași perioa
dă, cu ocazia săpăturilor arhe
ologice efectuate în apropiere 
de localitatea Arita, In decem
brie 1967. Dintre ghindele să
dite în grădina muzeului, doar 
una a încolțit. Mai multe mlă- 
dițe ale copacului au fost al
toite cu succes. în ultimii ani, 
pe 10 stejari tineri.

• MISTERUL UNEI 
STATUI. Poliția britanică in
vestighează in prezent misterul 
care înconjoară prezenta în Mu
zeul regal din Edinburgh a unei 
statui grecești de bronz repre- 
zentîndu-1 pe zeul Poseidon și 
care a fost „împrumutată" mu
zeului de o persoană a cărei 
identitate nu este dezvăluită. 
Nimic nu ar părea neobișnuit 
in această practică dacă opera 
de artă, asigurată pentru suma 
de 820 000 lire sterline, nu ar fi 
statuia descoperită în urmă cu 
cîțiva ani în Golful Napoli și 
scoasă fraudulos din Italia. An
cheta Scotland Yard-ului este 
înlesnită în acest caz de Rodolfo 
Siviero. care supraveghează ac
tivitățile organismului guverna
mental italian însărcinat cu re
cuperarea operelor de artă ex
patriate ilegal.
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UNESCO

Inițiative românești in direcția 
amplificării cooperării europene 
Adoptarea prin consens a trei proiecte de rezoluții prezentate 

de tara noastrăde țara
PARIS 10 (Agerpres). — în Comi

sia pentru programe și cooperare 
a celei de-a XX-a Conferințe Ge
nerale a UNESCO a fost discutat 
și adoptat prin consens proiec
tul de rezoluție prezentat de țara 
noastră. împreună cu alte state, re
feritor la dezvoltarea cooperării eu
ropene in domeniile educației, știin
ței și culturii. Documentul pune 
accentul pe necesitatea intensificării 
eforturilor țărilor regiunii în scopul 
inițierii și realizării de acțiuni care 
să contribuie la dinamizarea proce
sului de aplicare a dispozițiilor co
respunzătoare din 
Conferinței pentru 
cooperare în Europa. Totodată. în do
cument se cere să se ia notă de 
hotărîrea țărilor semnatare ale Actu
lui final de a dezvolta o cooperare 
tot mai strînsă în domeniile educa
ției, științei și culturii, contribuind 
astfel la întărirea securității și dez
voltarea cooperării în Europa.

In Comisia pentru științele exacte 
și naturale au fost adoptate, tot prin 
consens, două proiecte de rezoluție 
prezentate de țara noastră. Primul

Actul final al 
securitate și

are drept obiectiv întărirea cooperă
rii între țările balcanice în dome
niul seismologiei, ca și a sprijinului 
pe care UNESCO urmează să-1 
acorde acțiunilor ce urmează a fi 
adoptate de țările din zonă în acest 
domeniu, în timp ce al doilea pro
iect vizează continuarea și diversi
ficarea cooperării subregionale în 
Balcani, cu sprijinul UNESCO. în 
direcția realizării de acțiuni în 
cadrul programului lansat la 
UNESCO sub denumirea „Omul 
și biosfera". în document se subli
niază rezultatele bune obținute la 
reuniunea de la București a țărilor 
balcanice, din septembrie a.c.. la 
care au fost examinate și adoptate 
o serie de măsuri concrete de 
cooperare.

Adoptarea celor trei Inițiative pre
zentate de țara noastră se înscrie pe 
linia intensificării eforturilor pe plan 
general european și subregional pen
tru întărirea cooperării in domenii 
de interes comun, pentru aplicarea 
dispozițiilor Actului final al Confe
rinței general-europene.

NAȚIUNILE UNITE

la reducerea decalajelor
NAȚIUNILE UNITE 10 — Ager

pres — De la trimisul special N. Plo- 
peanu : S-au încheiat lucrările Confe
rinței Națiunilor Unite pentru anun
țarea contribuțiilor voluntare la pro
gramele de dezvoltare ale O.N.U. 
Luînd cuvîntul în cadrul conferinței, 
reprezentantul român, Dragoș Șerbă- 
nescu, a arătat că România, stat 
socialist în curs de dezvoltare, mem
bru a] „Grupului celor 77", a acordat 
și acordă o atenție deosebită locului 
și rolului Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în contextul acțiunilor menite să po
tențeze eforturile tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare de a reduce deca
lajele care le despart de țările dez-

voltate. de a crea condiții de viață 
decentă popoarelor respective, de a 
rămîne parteneri egali și indepen
denți in relațiile internaționale. Locul 
și rolul P.N.U.D. a fost consolidat 
prin recomandările Conferinței Na
țiunilor Unite asupra cooperării teh
nice între țările în curs de dezvoltare, 
al cărui program de acțiune face 
parte integrantă din procesul edifi
cării unei noi ordini economice in
ternaționale. Această Încredere — a 
subliniat vorbitorul — obligă P.N.U.D. 
să se angajeze și mal mult în spri
jinirea eforturilor de dezvoltare ale 
tuturor țărilor angajate in acest pro
ces.

Dezvăluiri privind pregătirea unei noi agresiuni 
a rasiștilor sud-africani împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al An
golei la O.N.U., Elisio de Figueire
do, a declarat Intr-o conferință de 
presă că regimul sud-african a ma
sat circa 22 000 de militari In Na
mibia, la granița cu Angola, in ve
derea lansării unor atacuri agresive 
împotriva localităților angoleze. Fi
gueiredo a informat că, la 30 oc
tombrie, 2 și 3 noiembrie, în aceste 
zone au avut loc provocări ale tru
pelor sud-africane, soldate cu morți 
și răniți. Angola, a menționat el, a 
declarat starea de urgență, forțele 
sale armate fiind pregătite să res
pingă orice agresiune din partea 
Africii de Sud.

Ambasadorul angolez a reafirmat.

pe de altă parte, sprijinul țării 
sale pentru Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest, conducătorul 
luptei poporului namibian pentru li
bertate și independentă.

★
Un comunicat oficial dat publicită

ții la Luanda anunță că în piața cen
trală din localitatea Huambo, situată 
în centrul Angolel, a fost comis vi
neri un atentat criminal cu bombe, 
care s-a soldat cu 24 de morți $1 67 
de răniți. Comunicatul precizează că 
autorii atentatului au fost arestați. Ei 
fac parte dintr-un grup de 300 de ele
mente care au fost pregătite șl intro
duse în Angola de către rasiștii sud- 
africani.

Camera Comunelor a aprobat programul 
guvernului laburist

LONDRA 10 (Agerpres). — După 
8 zile de dezbateri, Camera Comu
nelor a Marii Britanii și-a reînnoit 
joi seara încrederea în administra
ția primului ministru James Calla
ghan, aprobînd, cu 312 voturi pentru, 
și 300 împotrivă, programul guver
namental definit în discursul Tronu
lui.

Aprobarea Camerei Comunelor s-a 
manifestat prin respingerea unei 
moțiuni depuse de către conservatori 
condamnînd politica guvernului a-

preciată ca „totalmente Inadecvată", 
în special în domeniul economic, și 
refuzul primului ministru de a con
voca alegeri generale.

Acesta este primul test parlamen
tar în favoarea guvernului James 
Callaghan după hotărîrea sa contro
versată de a nu chema electoratul 
la urne luna trecută. Observatorii 
politici apreciază că guvernul și-a 
asigurat continuitatea cel puțin pînă 
la primăvara viitoare.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român

COLOMBO 10 (Agerpres). — La 
„Centrul Bandaranaike de studii in
ternaționale" din capitala Republicii 
Socialiste Democratice Sri Lanka, a 
avut loc o expunere, prezentată le 
dr. Bery Gajamaragedara, specialist 
în probleme internaționale de la 
„Universitatea Sri Lanka", consacra
tă celei de-a 60-a aniversări a creării 
statului național unitar român. Vorbi
torul a relevat semnificația acestui 
act istoric In viața poporului nostru. 
El a subliniat ideea că formarea sta
tului național unitar român a fost 
rezultatul luptei dlrze de seco
le a poporului român, al dorinței 
nestrămutate a celor trei principate 
de a fi unite pentru totdeauna lntr-un 
stat național unitar.

Cu acest prilej, din partea Amba
sadei României la Colombo au fost 
donate bibliotecii
ranaike de studii internaționale* 
„Universității Sri Lanka" seturi 
volume 
Nicolae 
privind 
mică șl

BONN 10 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor consacrate Împlinirii a 
60 de ani de la crearea statului na
țional unitar român, în orașul vest- 
german Wolfenbuttel, oraș înfrățit 
cu municipiul Satu Mare, a fost or
ganizat un stand în care sînt expuse 
volume din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej a fost prezen
tată, de asemenea, o expunere des
pre istoria și politica externă a țării 
noastre.

La teatrul orășenesc a avut loc un 
concert simfonic susținut de orches
tra de cameră a filarmonicii din 
Satu Mare, care s-a bucurat de un 
frumos succes.

Ședință festivă la Berlin 
consacrată celei de-a 60-a 
aniversări a Revoluției din 
Noiembrie din Germania
BERLIN 10 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședința festivă a C.C. 
al P.S.U.G., Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri ale R.D. Ger
mane consacrată celei de-a 60-a ani
versări a Revoluției din Noiembrie 
din Germania. La ședință au partici
pat Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., alți con
ducători de partid și de stat.

Raportul privind însemnătatea eve
nimentului sărbătorit în mișcarea 
muncitorească germană a fost pre
zentat de Paul Verner, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Directive ale președintelui Sadat cu privire la desfășurarea 
negocierilor tripartite de la Washington • Conferința de presă 

a președintelui Carter

„Centrului Banda-
Și 

de 
din seria operelor tovarășului
Ceaușescu, precum șl lucrări 
iștorla și dezvoltarea econo- 
socială a țării noastre.

OTTAWA 10 (Agerpres). — In sala 
cinematecii Institutului național al 
filmului din Toronto a fost deschis 
primul festival din Canada al filmu
lui artistic românesc. La spectacolul 
inaugural au participat membri ai 
parlamentului, membri al guvernului 
provinciei Ontario.

de solidaritate cu lupta
poporului chilian

Rezoluție în sprijinul respectării 
independenței și integrității Ciprului

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— In încheierea dezbaterilor din 
Adunarea Generală a O.N.U. asupra 
„problemei cipriote" a fost adoptată 
o rezoluție care prevede retragerea 
imediată a tuturor forțelor militare 
străine din insulă. Textul prezentat 
Adunării Generale de către țările 
nealiniate a fost adoptat cu 110 vo
turi pentru, 4 împotrivă, și 22 de 
abțineri.

Rezoluția recomandă, totodată,

maroc Eforturi
susținute de dezvoltare
RABAT 10 (Agerpres). — Parla

mentul marocan a început dezbaterile 
asupra bugetului prevăzut pentru a- 
nul viitor și care, potrivit 
Reuter, este apreciat ca un 
de austeritate. Obiectivul 
avut în vedere de guvernul 
îl constituie continuarea, în ritm sus
ținut, a eforturilor de dezvoltare 
multilaterală a țării,' prevăzîndu-se, 
în acest sens, realizarea unor pro
iecte pentru modernizarea agricultu
rii, pentru industrializare și îmbună
tățirea sistemului educațional. în a- 
celași timp, se preconizează o mal 
justă „repartizare" a dificultăților 
austerității, prin sporirea impozitelor 
percepute de la categoriile populației 
cu venituri sporite „în vederea creș
terii participării lor la efortul finan
ciar al statului", după cum a preci
zat ministrul de finanțe, Abdellatif 
Ghissassi. Paralel, se propune redu
cerea impozitelor percepute de la 
categoriile defavorizate ale popu
lației marocane.

Proiectul de buget totalizează 12,8 
miliarde de dirhami (aproximativ 
3,2 miliarde dolari), ceea ce repre
zintă o creștere de 13 la sută față 
de anul 1978. Dezvoltării economice 
îi sînt alocate 8,7 miliarde de dirhami 
(2,17 miliarde dolari).

agenției 
program 
principal 
marocan

Consultări politice 
în Portugalia

LISABONA 10 (Agerpres). — 
Carlos Mota Pinto, primul ministru 
desemnat al Portugaliei, a declarat 
că va începe luni convorbiri finale 
cu partidele reprezentate În Parla
ment, în vederea formării noului său 
cabinet El a precizat — după pri
mirea sa de către președintele re
publicii, Antonio Ramalho Eanes — 
că negocierile pentru formarea gu
vernului se află acum tntr-un stadiu 
avansat, exlstînd unele probleme le
gate de numirea titularilor la trei 
sau patru departamente.

Consiliului de Securitate să fixeze un 
calendar în vederea evacuării trupe
lor străine și să adopte sancțiuni In 
caz de nerespectare a acestei preve
deri. Clauza prin care se recomandă 
Consiliului de Securitate să se ocupe 
de această problemă a făcut obiec
tul unui vot separat, fiind adoptată 
cu 80 de voturi pentru, 7 împotrivă 
și 48 de abțineri.

Rezoluția reafirmă sprijinul deplin 
al Adunării Generale pentru suvera
nitatea. independenta, integritatea 
teritorială și nealinierea Republicii 
Cipru și cere din nou să se pună 
capăt oricărei intervenții străine în 
treburile interne ale acestei țări.

Documentul cere, de asemenea, re
luarea urgentă a negocierilor inter- 
comunitare într-o manieră construc
tivă. sub egida secretarului general 
al O.N.U., invitînd părțile să coope
reze cu acesta și să se abțină de la 
orice acțiuni care ar putea împiedica 
ajungerea la o soluție justă și dura
bilă a problemei Ciprului.

★
Reprezentantul permanent 

prului la Națiunile Unite. 
RossideS, a cerut convocarea 
gență a Consiliului de 
pentru examinarea problemei ciprio
te.

MADRID 10 (Agerpres). — La Ma
drid au început joi lucrările Confe
rinței internaționale de solidaritate 
cu lupta poporului chilian. Participă 
delegații ale unor partide, organizații 
politice de masă și obștești din apro
ximativ 80 de țări — între care și 
România — reprezentanții unor 
ganizații internaționale.

între personalitățile prezente 
numără Luis Corvalan, secretar 
neral al Partidului Comunist 
Chile, Hortensia Allende, văduva fos
tului președinte chilian, Carlos Alta
mirano, secretarul general al Parti
dului Socialist din Chile.

In prima zi a lucrărilor a luat cu- 
vîntul șeful delegației române. Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., care a reafir
mat solidaritatea activă a țării noas
tre cu lupta poporului chilian pen
tru reinstaurarea libertăților demo
cratice și progres social In Chile.

CAIRO 10 (Agerpres). — Butros 
Ghall, ministrul de stat însărcinat cu 
problemele externe al Egiptului, l-a 
Informat, joi, pe secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, asupra directi
velor președintelui Sadat cu privire 
la negocierile tripartite de la Wa
shington consacrate încheierii unul 
tratat de pace între Egipt șl Israel. 
După cum relevă, vineri, ziarul „Al 
Ahram", citat de agenția France 
Presse, aceste directive se referă la 
patru puncte șl anume : necesitatea 
ca părțile să nu aibă în vedere o 
dată limită sau un timp anumit In 
negocieri ; necesitatea retragerii is- 
raeliene din Cisiordania și Gaza șl 
legătura dintre această retragere și 
cea din Sinai ; necesitatea ca trata
tul egipteano-israelian să constituie 
o etapă în cadrul acordului global și 
just asupra conflictului din Orientul 
Mijlociu și necesitatea de a se ajunge 
la o formulă comună precisă și clară, 
care să lege acordul egipteano-israe
lian de acordul global de pace In re
giune. „Al Ahram" arată, pe de altă 
parte, că toate propunerile prezen
tate pînă în momentul de fată în

problema acestei legături „rămtn 
insuficiente".

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Kansas City, președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, s-a refe
rit la stadiul actual al negocierilor 
tripartite de la Washington pentru 
încheierea unui tratat de pace între 
Egipt și Israel. în prezent — a spus 
el — „există unele divergențe de opi
nii" Intre Egipt și Israel cu privire la 
formularea legăturii între acest tratat 
și soluționarea globală a conflictului 
din Orientul Mijlociu. „Personal — a 
subliniat președintele Carter — sînt 
în favoarea actualei formulări, care, 
în preambul, prevede că ambele țări. 
Egiptul și Israelul, se angajează să 
aplice acordul de pace cuprinzător, 
așa cum s-a convenit la Camp Da
vid". Dar conținutul formulei de le
gătură este o chestiune ce trebuie ne
gociată între Egipt și Israel — a spus 
președintele american, precizînd că 
oricare va fi formularea convenită de 
cele două țări, ea va fi concordantă 
cu spiritul acordurilor de la Camp 
David.

or-

s« 
Re
din

Reuniunea conducerii 
P.C. Italian

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc vineri o reuniune a con
ducerii Partidului Comunist Italian 
consacrată dezbaterii situației politice 
din țară.

Comunicatul difuzat la încheierea 
reuniunii relevă necesitatea transpu
nerii In viață de către guvern a tutu
ror prevederilor programului conve
nit cu partidele majorității parlamen
tare, soluționării fără amînare a pro
blemelor economice stringente ale 
tării.

Un act menit 
să perpetueze ocupația 

Coreei de Sud

SPANIA

Amplă mișcare de condamnare a terorismului

al Cl-
Zenon 

de ur- 
Securitate,

MADRID 10 (Agerpres). — în ca
drul unei ample campanii de luptă 
împotriva terorismului, în principa
lele localități ale Spaniei s-au desfă
șurat, vineri seara, mari demonstrații, 
la care au participat sute de mii de 
persoane'. La Madrid, în fruntea de
monstranților se aflau liderii princi
palelor partide politice, reprezentanți 
ai guvernului, ai centralelor sindicale. 
Demonstrațiile s-au desfășurat sub 
lozinca „Da democrației, nu teroris
mului".

Potrivit statisticilor, actele teroris
te din Spania au costat numai în 
acest an viața a 65 de oameni. Chiar 
în cursul zilei de joi, un nou asasi
nat s-a înregistrat în Spania. Doi tero
riști au împușcat la Anzuola, in nor
dul țării, pe Luis Candeno Perez, în 
vlrstă de 42 de ani, conducător al 
unei organizații sindicale locale. Po
liția apreciază că autorii asasinatului 
aparțin organizației separatiste basce 
„Eta“.

Protest al M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția ACTC, puje 
tătorul de cuvînt al Ministerului A '»> 
cerilor Externe al R.P.D. Coreent 
dat publicității, joi, o declarație»- 
care consideră crearea de căt •’ 
S.U.A. și autoritățile din Coreea ud 
Sud a așa-zisului „Comandament 
militar unificat" un act menit să per
manentizeze ocupația Coreei de Sud 
și un pretext care să justifice pre
zența trupelor americane pe terito
riul sud-coreean. Guvernul R.P.D. 
Coreene și poporul coreean — subli
niază declarația — condamnă cu tă
rie acest pas, considerîndu-1 drept o 
sfidare la adresa poporului coreean 
și a popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume, ca un pericol pentru 
pacea și securitatea din Peninsula 
Coreea și din Asia. Se cere, totoda
tă, ca S.U.A. să-și retragă neîntîr- 
ziat trupele și armamentul din Co
reea de Sud, iar autorităților sud-co- 
reene să-și schimbe politica de război 
și divizare cu o politică de pace și 
unitate a țării.

agențiile de presă transmit:
Convorbirile președinte* 

lui Z.O.U. la Belgrad.T— 
pitala iugoslavă a avut loc o Întreve
dere Intre Iosip Vrhoveț, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, șl Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), în cadrul căreia 
au fost discutate situația din Africa, 
și în primul rînd din Zimbabwe, pre
gătirile țărilor nealiniate pentru orga
nizarea la Maputo a unei reuniuni 
ministeriale a Biroului de coordonare 
al nealiniaților.

Reuniune O.I.Z. în cap,tala 
Mexicului s-au deschis lucrările reu
niunii anuale a conducerii Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor 
(O.I.Z.). Agenda lucrărilor cuprinde 
teme privind instaurarea unei noi 
ordini Informaționale tn lume. Sînt 
analizate aspecte privind dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare tn masă 
îndeosebi tn țările In curs de dez
voltare șl decolonizarea informației.

Vizită in R. D. Germană. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, a 
primit vineri pe Gybrgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, aflat Intr-o vizită de 
prietenie la Berlin. Tot vineri s-au 
încheiat convorbirile dintre Gyorgy 
Lazar și Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
care au semnat un memorandum cu 
privire la dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice bila
terale.

Sesiunea Comisiei co
merciale polono—america* 
jjg* La Washington s-au desfășurat 
timp de două zile lucrările sesiunii 
Comisiei comerciale polono-ameri- 
cane. Cu acest prilej, menționează 
agenția P.A.P., s-a dat o apreciere 
pozitivă rezultatelor colaborării bila
terale în domeniile economic și teh- 
nico-științific. Conducătorul delega
ției poloneze, Mieczyslaw Jagielski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a avut o întrevedere cu vice
președintele S.U.A., Walter Mondale.

In Turcia, repere ale unei cooperări rodnice
Marea poate fi, deopotrivă, o gra

niță despărțitoare, dar și o punte 
de legătură între popoarele rive
rane. Intre România și Turcia, 
Marea Neagră așterne sute de mile 
marine. Dar dacă străbați această 
distanță (cu avionul nu e nevoie de 
mai mult de o oră pentru a ajunge 
la Istanbul), ai prilejul să întîlnești 
multiple dovezi ale sentimentelor de 
prietenie și respect pe care și le 
nutresc, unul față de altul, popoa
rele României și Turciei contempo
rane.

La Istanbul, de pildă, sînt nu
meroase locurile prin care cărtura
rii români și-au purtat pașii sau care 
evocă momente din istoria mai în
depărtată a poporului român. în car
tierul Fanar, cu străzile lui înguste 
și întortocheate prin care cu greu 
se strecoară mașinile, din deco
rul fastuos de odinioară nu a 
mai rămas decît priveliștea roman
tică a Cornului de Aur, aflat la poa
lele colinei unde se întinde acest 
vechi cartier. Aici, în secolul XVIII, 
printre alte edificii maiestuoase ce 
se oglindeau în apele Cornului de 
Aur, palatul lui Dimitrie Cantemir 
era socotit printre cele mai frumoa
se. Prin grija autorităților turce, lo
cul este marcat de o placă memori- 
ală scrisă în limbile română și 
turcă. în capitala Turciei — An- 

o colină ce doini
se înalță mausoleul 

Atatfirk, creatorul sta- 
modern. Alături este 

ce înfățișează vizitatoru- 
„ ___  de obiecte care l-au în

conjurat pe marele om politic în 
timpul vieții lui. Printre acestea se 
află și biblioteca sa. O pagină din
tr-un volum de cuvîntări ale lui A- 
tatiirk consemnează mișcătoarele sale 
cuvinte rostite în martie 1937 : „Sen
timentele, mai mult decit înțelege
rile și tratatele, sint cele care a- 
propie națiunile. România ocupă un 
loc de frunte in inima noastră".

Dar. în afară de mărturiile păs
trate în inscripțiile plăcilor comemo
rative sau în umbra sălilor de mu
zeu. întilnirile cu oamenii oferă vi
zitatorului din România prilejul de 
a auzi cuvinte calde, aprecieri po-

zitive la adresa țării noastre. Nume
le țării noastre, al președintelui ei 
sînt rostite cu respect și simpatie. 
Pe malul Bosforului, în Istanbulul 
împodobit cu splendidele sale mos
chei, ca și în inima podișului Ana- 
toliei, în capitala țării — Ankara, Ia 
Izmir, ca și la Bursa întîlnești același 
interes viu pentru România în rîn- 
dul locuitorilor — fie reprezen
tanți oficiali ai guvernului sau sim
pli țărani, ziariști sau muncitori ai 
tinerei industrii turce. Acolo unde

contribuie efectiv la valorificarea re
surselor naturale ale Turciei.

Prezența acestor „mesageri" al in
dustriei românești sînt o dovadă cla
ră a bunelor relații dintre România 
și Turcia, viguros stimulate de 
frecventele dialoguri româno-tur
ce la cel mai înalt nivel. Multi
ple sînt filele carnetului de reporter 
care au înregistrat cuvintele de sa
tisfacție ale interlocutorilor față de 
modul exemplar cum se traduce în 
viată evantaiul larg de acorduri din-

kara — pe 
nă orașul 
lui Kemal 
tului turc 
un muzeu 
lui o serie

Colaborare româno—po
loneză în domeniul con
trolului calității și metrolo
giei. în capitala R. P. Polone a fost 
semnată înțelegerea de colaborare 
tehnico-științifică în domeniul con
trolului calității șl metrologiei între 
Inspectoratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor din 
tara noastră și Comitetul Polonez 
pentru standarde și metrologie.

constructive pentru asigurarea păcii 
în Europa și că această destindere 
trebuie să fie completată prin măsuri 
în domeniul dezarmării. In scrisoare 
se cere deputaților să se pronunțe 
împotriva planurilor de amplasare a 
armei cu neutroni pe teritoriul 
R.F.G., precum și împotriva prescrie
rii crimelor comise de naziști în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial.

Ankara : Piața Ulus Istanbul: Podul Galata

președintele Nicolae Ceaușescu sl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
primiți cu caldă ospitalitate, in cursul 
vizitei efectuate în 1976, dar și a- 
colo unde au ajuns doar ecouri
le acestei vizite pe calea undelor sau 
prin reportajele publicate în ziare. 
Ți se vorbește cu respect despre 
România în locurile unde, datorită 
schimburilor economice tot mai in
tense dintre țările noastre, tractoare
le românești întorc brazda pe o- 
goarele turce, autoturismele de te
ren își probează robustețea la drum 
greu, locomotivele diesel scurtează 
distantele dintre o regiune și alta, 
în locurile In care instalațiile petro
liere dovedesc că faima de care se 
bucură este pe deplin justificată și

tre cele două țări, în domenii din 
cele mai diferite, petrolier, minier si 
energetic, științific și tehnologic, în 
domeniile poștei și telecomunicații
lor. Si desigur nu poți să fii decît 
de acord cu aprecierile — oglindind 
întru totul spiritul general sub 
semnul căruia se dezvoltă relațiile 
româno-turce — că, răspunzînd pe 
deplin Intereselor reciproce, o ase
menea evoluție marchează, în același 
timp, un aport de preț la cauza 
colaborării în întreaga zonă a Balca
nilor și, in general, în Europa și in 
lume.

Vorblndu-ni-se de cursul ascendent 
al raporturilor româno-turce. nl s-a 
vorbit, totodată, cu admirație de pro
gresele remarcabile ale economiei

României noi. Firește, acest curs re
flectă. în egală măsură, succesele 
înregistrate tn dezvoltarea Turciei, 
ca urmare a unor eforturi susținute, 
în special în ultimii ani. Cine vizi
tează astăzi Turcia va nota desi
gur, pe lingă minunatele opere ar
hitectonice presărate în toate zo
nele țării, pe lingă priveliștile na
turale de o mare varietate și o rară 
frumusețe, apariția unei industrii 
moderne, a unor întreprinderi ce-și 
propun să valorifice tot mai in- 
tens resursele naturale ale țării, să 
creeze noi și noi locuri de muncă. 
Istanbulul rămîne, fără doar și poa
te, un important centru de atracție 
turistică. Dar. pentru populația sa 
marele oraș înseamnă astăzi posibi
lități sporite de a munci într-una din 
numeroasele sale întreprinderi. In 
podișul anatolian, alături de tulbu
rătoarele vestigii ale unor milenare 
civilizații, călătorul va remarca 
turlele argintii ale rafinăriilor de pe
trol. în împrejurimile Izmirului, în 
peisajul șoselelor mărginite de pal
mieri și chiparoși, au fost amplasa
te puternice obiective ale industriei 
chimice. Asemenea monumente ale 
prezentului îți sînt arătate de local
nici cu aceeași mîndrie cu care ești 
îndemnat să vizitezi celebra moschee 
albastră a lui Soliman.

Pentru a sublinia continuitatea 
preocupărilor pe linia unei dezvol
tări moderne, gazdele iți împărtășesc 
cîțiva din parametrii de bază ce se 
au în vedere în perioada cuprinsă 
între anii 1979—1983. Se prevede, de 
pildă, un spor mediu anual al pro
dusului național global cm 8 la sută ; 
în acești cinci ani producția agrico
lă va crește cu 5 la sută pe an, iar 
cea industrială cu 12 la sută — în 
așa fel. incit la sfîrșitul perioadei 
ponderea industriei va ajunge la 37 
la sută in formarea produsului na
țional global.

Sînt. fără îndoială, obiective am
bițioase. care vor aduce noi schim
bări pe harta Turciei. îmbogățindu-1 
peisajul actual și conferindu-1 acel 
dinamism pe care numai o activi
tate economică modernă îl poate 
imprima existenței unei țări.

Rodlca ȘERBAN

Demonstrație Ia Paris. 
Peste 5 000 de cadre didactice șl stu
dent! de la universitățile din Paris șl 
din alte centre ale Franței au organi
zat o manifestație pe bulevardele 
principale ale capitalei franceze ce- 
rînd sporirea alocațiilor de stat pen
tru nevoile lnvățămîntului superior 
șl adoptarea de măsuri energice pen
tru reducerea numărului șomerilor 
din rîndul cadrelor didactice.

Aprobarea planului ener
getic în S.U.A. Președintele 
Jimmy Carter a semnat legisla
ția în domeniul energetic, adop
tată de Congres după îndelun
gate dezbateri, în cursul cărora 
unele dintre prevederile el Inițiale 
au fost radical modificate. Cu prile
jul semnării, președintele a apreciat 
că planul energetic va contribui la re
ducerea dependentei de sursele pe
troliere externe, aducînd economii de 
2,5 milioane barili de petrol pe zi 
pînă în anul 1985.

Imperative ale păcii în 
Europa. Conducerea partidului 
Uniunea Germană a Păcii a adresat 
deputaților Bundestagului o scrisoare 
în care relevă că numai destinderea 
poate constitui baza unei politici

Alegerile din Bombay 
pentru desemnarea membrilor Con
siliului municipal al marelui centru 
urban indian, desfășurate joi, s-au 
soldat cu victoria candidaților Parti
dului Janata, de guvernămînt. care 
au obținut 85 din totalul de 140 de 
mandate. în precedentul Consiliu 
municipal al Bombayului, majoritatea 
mandatelor erau deținute de cele 
două fracțiuni ale partidului fostului 
premier Indira Gandhi.

Atentate teroriste.In Ita,,a 
e-au înregistrat, vineri, noi atentate 
cu bombe la Roma, Neapole, Milano 
și Bologna, revendicate de două or
ganizații teroriste care se autointitu
lează „Brigăzile roșii" și „Linia fron
tului". Nu s-au semnalat victime.

Inundații în Panama.tn 
urma inundațiilor provocate de creș
terea apelor a trei rîuri care traver
sează Ciudad de Panama, nouă pe' 
soane și-au găsit moartea. 10 sfn 
dată dispărute, în vreme ce alte 2 000 
au rămas fără adăpost. Precipitațiile 
deosebit de violente care sînt la ori
ginea sinistrului au perturbat trafi
cul rutier în capitală.

La Geneva ,e desfășoară lu
crările Comisiilor Consiliului de ad
ministrație al Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.). Reprezen
tantul român, Valeriu Tudor, a fost 
ales președinte al Comisiei pentru 
organizațiile internaționale care dez
bate probleme referitoare la rapor
turile O.I.M. cu celelalte organizații 
internaționale.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — La 
Washington au fost date publicității 
rezultatele 
legislative 
noiembrie, 
senatoriale 
Partidului _____ __ a_____
mînt) și 20 Partidului Republican, care 
realizează un spor de trei mandate. 
Repartizarea locurilor în Camera su
perioară este de 59 contra 41 in fa
voarea democraților.

în cadrul scrutinului au fost puse

complete ale alegerilor 
parțiale desfășurate la 7 
Dintre cele 35 de mandate 
disputate, 15 au revenit 
Democrat (de guvernă-

In joc, de asemenea, totalitatea locu
rilor în Camera Reprezentanților (435), 
dintre care 276 au fost cîștigate de 
democrat! și 159 de republicani (aceș
tia își sporesc reprezentarea în ca
mera inferioară cu 12 locuri).

Cele 36 funcții de guvernator (din 
totalul de 50) au fost repartizate după 
cum urmează : 21 — democraților și 
15 — republicanilor (cu șase mai mult 
decît anterior). în prezent, 32 de gu
vernatori aparțin Partidului Demo
crat și 18 Partidului Republican.

Muncitorii uzinelor „Ford" din Marea Brltanie sînt de mal mult timp în grevâ, cerînd sporirea salariilor corespun
zător creșterii prețurilor. Ei au respins, zilele trecute, propunerile conducerii uzinelor, considerîndu-le nesatisfâcâ- 
toare, șl au hotârît, cu mare ma|orltate de voturi, sâ continue greva pînâ cînd se va da curs revendicârilor lor 

legitime, in fotografie, muncitorii greviști exprlmîndu-șl satisfacția la comunicarea rezultatului votului
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