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Șl ORGANELOR AGRICOLE, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII DE LA SATETRANSPORTUL direct!RECOLTEI rapid!
fără pierderi!

Oa’îenii muncii din agricultură, 
beneficiind de timpul frumos, au in- 
to,< îficat în ultimele zile recoltarea 
ct arilor tirzii. La chemarea organi
zațiilor de partid, sute de mii de 
cooperatori, lucrători din Întreprin
derile agricole de stat și stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, in 
sprijinul cărora au venit numeroși 
elevi și studenți, lucrează din zori și 
pînă seara pe cîmp, în grădinile de 
legume, în vii și livezi. Ca urmare, 
cantitățile de produse recoltate cresc 
zi de zi, îndeosebi la floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, porumb. Conti
nuă să se intensifice culesul legu
melor, fructelor și strugurilor. Intru- 
cit in zonele sudice ale țării floarea- 
soarelui a ajuns la supracoacere, iar 
timpul se menține uscat, se impune 
să fie încheiată grabnic recoltarea 
acestei valoroase plante tehnice, ast
fel incit să se prevină orice pierderi 
prin scuturare.

Fiecare zi de recoltare pune tot 
mai puternic în evidență necesitatea 
de a se desfășura în condiții cît mai 
bune transportul produselor din 
cîmp în magazii sau la fabricile pre
lucrătoare. Orice zi întîrziere poate 
provoca pierderi și, de aceea, acti
vitatea de transport trebuie astfel 
organizată incit tot ce se strînge in 
cursul unei zile de pe cîmp, pină 
seara să ajungă 
nație. Important 
măsuri energice 
zare^ din plin, 
tate, a camioanelor, tractoarelor cu 
remorci, a tuturor căruțelor 
animale de care dispun 
agricole. Din informațiile 
dispunem rezultă insă că 
nurile unor unități agricole conti
nuă să rămînă, de pe o zi pe alta și 
chiar zile la rind, mari cantități de 
produse recoltate. între acestea, pon-

la locurile de desti- 
este acum ca prin 
să se asigure utili- 
la întreaga capaci-

trase de 
unitățile 
de care 
pe tere-

derea o deține sfecla de zahăr. Po
trivit datelor furnizate de Centrala 
zahărului, cele mai mari cantități de 
rădăcini aflate în grămezi pe cîmp 
se găsesc în județele : Ilfov — 14 390 
tone, Mureș — 10 233 tone. Bihor — 
9 240 tone, Olt — 7 500 tone, Iași — 
3 600 tone, Dolj — 3 500 tone. Or, în 
condițiile climatice actuale — tem
peraturi care depășesc 20—25 de gra
de — rădăcinile de sfeclă de zahăr 
rămase în grămezi pe cîmp se des
hidratează, iar procentul de zahăr 
scade simțitor. într-un cuvint, întâr
zierea transportului înseamnă pier
deri de producție. De asemenea, con
tinuă să existe decalaje între canti
tățile de floarea-soarelui recoltate și 
cele livrate la bazele de recepție 
îndeosebi in județele Dolj, Teleor
man, Ilfov și altele. Semnalăm, tot
odată, că în numeroase unități agri
cole din județele mari cultivatoare 
de legume s-au format pe cîmp 
stocuri mari de roșii, ardei, vinete, 
datorită deficientelor ce se manifestă 
la preluarea și în organizarea trans
portului acestor produse.

Din aceste zile; recoltarea produse
lor agricole va fi și mai mult in
tensificată. intrucît mari forțe me
canice și manuale vor fi concentrate 
în lanurile de porumb. Iată de ce 
organele județene de partid și de 
stat, comandamentele locale și con
siliile unice agroindustriale au dato
ria ca, odată cu măsurile pentru 
grăbirea recoltării, să concentreze 
eforturile și capacitatea lor organiza
torică in direcția urgentării transpor
tului produselor. Munca trebuie ast
fel organizată incit fluxul recoltare- 
transport-depozitare să se desfășoare 
neîntrerupt, zi de zi. acționindu-se 
ferm și cu toată răspunderea pentru 
ca tot ce se recoltează in cursul unei 
zile pină seara "Să ajungă la magazii, 
fabrici sau pe piețele de desfacere.
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Urgențele acestor zile în agricultură : 
CULES, TRANSPORT, DEPOZITARE
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factor stimulator al creșterii

RUBRICILE NOASTRE:
• Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate conducerii 
partidului • Misiunea edu 
cativă a creației și creato 
rului

Seria de opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „România pe dru
mul societății socialiste multilateral 
dezvoltate" s-a îmbogățit zilele aces
tea cu un nou volum. Apăr-ut 
în atmosfera de puternic elan pa
triotic cu care comuniștii, toti fiii 
tării au sărbătorit gloriosul jubileu 
al revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și întîmpină Congresul al XII- 
lea al P.C.R.. volumul 17 — cuprin- 
zînd cuvîntări, expuneri, mesaje, in
terviuri din perioada septembrie 
1978 — martie 1979—-ilustrează o da
tă mai mult prodigioasa activitate 
desfășurată de secretarul ge
neral al partidului în condu
cerea operei de făurire a noii jggg 
orînduiri sociale, contribuția 
sa determinantă la fupdamen- 
tarea strategiei și tacticii revo- 9 
luționare a partidului, la ela- 
borarea și înfăptuirea politicii 
sale, consacrată înfloririi pa- 
triei socialiste, triumfului idea- 
lurilor păcii 
mului.

Cele aproape 
volumului sînt 
înalt grad semnificative, pen
tru modul strălucit în’ care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aplică creator adevărurile uni
versal valabile ale socia
lismului științific la condiții
le concrete ale României, a- 
testînd totodată marea va
loare a aportului său la îm
bogățirea patrimoniului teo
riei și practi’cii revoluționa
re, la analizarea și interpre
tarea științifică a principale
lor procese și fenomene ale 
lumii de azi. Prin multitudi
nea și însemnătatea conclu
ziilor noi, a ideilor novatoa
re. ca și prin soluțiile prac
tice preconizate, lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o convingătoare 
mărturie a uriașei forțe vi
tale a învățăturii materialist- 
dialectice, fertilizată prin 
permanenta confruntare cu 
noile realități, cu cerințele 
progresului social.

Ca element definitoriu pen- 
u gîndirea social-politîcă 

secretarului general al 
partidului se vădește O dată 
mai mult faptul că nu este 
cantonată în concepte, abstracte și 
teze generale, ci e indisolubil legată 
de viață, oferind un exemplu de îm
binare, armonioasă a teoriei! revolu
ționare cu practica. Ideile și tezele 
enunțate'sint menite să elucideze im
portante și complexe probleme ridi
cate de evoluția vieții social-politice 
interne și internaționale, constituin- 
du-se intr-un prețios îndreptar pen
tru activitatea practică. Lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu dobîndesc 
astfel semnificația și valoarea unui 
mobilizator îndemn Ia dezvoltarea 
materialismului dialectic și istoric în 
spiritul creator propriu concepției ști
ințifice revoluționare a proletariatu
lui, străină oricăror osificări, înles
nind înțelegerea și folosirea conștien
tă a legităților obiective ale dezvol
tării societății socialiste în scopul 
accelerării progresului ei multilateral.

Ca un liant care înmănunchează 
într-un tot unitar marea diversitate 
tematică a lucrărilor incluse în volum 
se constituie preocuparea statornică, 
înalta exigență și fermitatea pentru 
îndeplinirea riguroasă a hotăririlor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., a sarcini
lor planului cincinal, a prevederilor 
Programului partidului. Totodată, pe 
linia orientărilor trasate de congres,

lucrările din volumul recenzat aduc 
noi teze teoretice, precizări și indi
cații practice care dezvoltă aceste 
orientări potrivit noilor cerințe. Se 
reliefează astfel, încă o dată, acea tră
sătură definitorie a politicii partidu
lui nostru care constituie izvorul tu
turor succeselor dobîndite in cei 15 
ani' de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află la cîrma partidului 
— și anume larga deschidere și re
ceptivitate la nou, îmbinarea fermi
tății principiale cu elasticitatea și mo
bilitatea în acțiune, cu capacitatea 
de a răspunde operativ și adecvat 
cerințelor în continuă evoluție.
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eficienței economice
O problemă centrală asupra căreia 

proiectul de Directive ale Congresului 
al XII-lea insistă in mod deosebit o 
constituie imbunătâțirea activității 
economico-financiare și creșterea mai 
accentuată a eficienței in toate uni
tățile și ramurile economiei naționale. 
In acest context, in proiect se subli
niază că în cincinalul 1981—1985 se 
va pune un accent deosebit pe buna 
funcționare a noului mecanism eco- 
nomico-financiar 
ductiei nete și a 
dicatori de bază 
mice, de a căror 
creșterea continuă a venitului natio
nal. Este o direcție de acțiune primor
dială, complexă, menită să asigure 
valorificarea cu eficiență maximă a 
resurselor din industrie, agricultură și 
investiții, a întregului potențial eco- 
nomico-social al țării. O atare orien
tare tine seama de cerințele accele
rării trecerii la o calitate nouă, supe
rioară, ale accentuării laturilor calita
tive, de eficientă, ale activității eco
nomice, ale dezvoltării economiei na
ționale — sarcină fundamentală tra
sată de Conferința Națională a parti
dului. Iar noul mecanism economico- 
financiar, adoptat la inițiativa și co
respunzător indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, are un 
rol deosebit de important in Întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare, în 
stimularea mai puternică și creșterea 
răspunderii colectivelor de oameni ai 
muncii în mai buna gospodărire a în
treprinderilor, în ridicarea eficienței 
economice.

Tocmai pornind de la necesitatea 
obiectivă, potrivit căreia făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate presupune, în primul rind, folo
sirea cit mai rațională a forțelor și 
posibilităților proprii, sporirea mai 
accentuată a eficienței economice, 
prin valorificarea superioară a poten
țialului economico-social al tării, pro
iectul de Directive prevede pentru 
cincinalul 1981—1985 creșterea pro
ducției nete industriale intr-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, superior 
ritmului de creștere a producției 
globale industriale — de 8—9 la sută. 
Pe ce căi se va realiza această creș
tere a producției nete ?

Firghia principală, esențială o con

în realizarea pro- 
productiei fizice, in- 
ai activității econo- 
indeplinire depinde

stituie reducerea cheltuielilor mate
riale de producție. Proiectul de 
Directive dă răspunsuri deosebit 
de precise în ceea '{-ce privește 
căile prin care urmează să se re
alizeze scăderea cheltuielilor totale 
și materiale de producție, respectiv 
creșterea producției nete. Astfel, o 
sarcină prioritară, se subliniază în 
proiectul de Directive, este gospodă
rirea cu înalt simț de răspundere a 
tuturor materiilor prime, materiale
lor și energiei, reducerea substanțială 
a consumurilor materiale. Ca urmare, 
în 1985 cheltuielile totale la 1 000 lei 
productie-marfă industrială urmează 
să scadă cu 7—8 la sută, față de 1980, 
iar cheltuielile materiale cu 5,5—6 la 
sulă. în acest scop, au fost stabilite 
obiective clare pentru toate ramurile 
producției materiale. Bunăoară, in 
siderurgie se va acționa pentru îm
bunătățirea in continuare a coeficien
tului de scoatere a metalului în pro
ducția de laminate, care în 1985 se 
prevede să ajungă la 86 la sută. In 
industria construcțiilor de mașini, 
consumurile normate de metal se vor 
reduce, pe cincinal, cu cel puțin
20— 23 la sută, prin introducerea de 
tehnologii avansate de prelucrare și 
modernizarea structurilor de produc
ție.

Creșterea în ritm înalt a produc
ției nete face necesară, în același 
timp, sporirea preocupărilor pentru 
raționalizarea consumurilor de ener
gie și combustibil, reducerea consu
murilor specifice, ridicarea randa
mentelor energetice, diminuarea pier
derilor în rețele, respectiv pentru 
folosirea judicioasă, cu maximă răs
pundere, a tuturor resurselor energe
tice. în acest sens, in proiectul de 
Directive se subliniază că în cursul 
perioadei 1981—1985 este necesar să 
se realizeze o reducere cu cel puțin
21— 23 la sută a indicelui de consum 
de energie primară in industrie.

Totodată, creșterea valorii pro
ducției nete într-un ritm superior 
producției globale industriale se va 
asigura prin valorificarea superioară 
a potențialului material și uman al 
societății noastre. După cum se pre
cizează în proiectul de Directive, în 
cincinalul viitor se va asigura dez
voltarea în ritm înalt a ramurilor de 
virf ale industriei și ridicarea gradu-

ucțîe. Proiectul de 
răspunsuri deosebit 

ceea fee privește 
leap'

lui de tehnicitate a tuturor ramuri
lor industriale, se va intensifica pro
cesul de restructurare a industriei, 
punîndu-se accentul pe sectoarele 
mici consumatoare de materii prime 
și energie, in vederea obținerii unor 
produse de valoare economică tot 
mai înaltă. Prin îmbunătățirea struc
turilor și realizarea de produse cu un 
grad de prelucrare cit mai avansat, 
care să incorporeze. în principal, 
concepție tehnologică modernă și ma
noperă de calificare superioară,^ în 
cincinalul 1981—1985 va trebui să se 
asigure majorarea indicelui de valo
rificare a materiilor prime de bază și 
energiei cu 32—34 la sută.

Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, 
proiectul de Directive asigură dezvol
tarea intensivă a ramurilor și sub- 
ramurilor prelucrătoare. în vederea 
ridicării substanțiale a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, reali
zării unui grad superior de valorifi
care a resurselor de materii prime și 
energie. Iată de ce. în cincinalul vii
tor, in industria construcțiilor de 
mașini — care va crește cu un ritm 
mediu anual de 10,7—11,7 la sută — 
îmbunătățirea structurilor urmează 
a se realiza prin dezvoltarea în ritm 
susținut a subramurilor moderne — 
electronica (prevăzută să crească de 
2,3—2,4 ori) : mecanica fină (2,7—3 
ori) ; mașinile-unelte (2—2.2 ori) ; 
utilajele tehnologice, complexe etc. 
Totodată, în această ramură, potrivit 
prevederilor proiectului de Directive, 
pentru ridicarea rapidă a nivelului 
tehnic al fabricației, se vor asimila 
noi tipuri de utilaje și instalații, 
astfel ca 70 la sută din producția a- 
nultii 1985 să fie realizată pe seama 
produselor noi și reproiectate în 
cursul cincinalului următor. în in
dustria chimică, producția se va dez
volta, îndeosebi, la produsele de sin
teză fină, în subramurile care valo
rifică superior materiile prime ; se 
va asigura sporirea mai rapidă a sor
timentelor valoroase de polistiren, 
polipropilenă și polietilenă, de fibre

Ștefan GABOR
director în Comitetul de Stat 
al Planificării

(Continuare in pag. a IlI-a)

în ansamblul lucrărilor, o pondere 
marcantă deține problematica privi
toare la dezvoltarea bazei tehnieo- 
materiale a societății noastre. Dacă 
ar fi să desprindem ideea fun
damentală enunțată, aceasta ar fi. 
desigur, afirmarea cerinței esen
țiale pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale in eta
pa actuală — transformarea acumu
lărilor cantitative într-o calitate 
nouă, superioară, ca principală con
diție pentru trecerea României în 
rîndul țărilor cu dezvoltare economi
că medie și apoi în rîndul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

Analiza riguroasă, într-o viziune 
atotcuprinzătoare, a rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea economico-so- 
cială a tării în cursul actualului cin
cinal se îmbină cu stabilirea obiecti
velor prioritare, a pirghiilor decisive 
și măsurilor concrete, menite să asi
gure mobilizarea tuturor colecti
velor de oameni ai muncii pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
cantitative și calitative de plan, pen
tru perfecționarea conducerii întregii 
activități economice. Ca direcții prin
cipale de acțiune sînt precizate ast
fel : ridicarea substanțială a randa
mentului muncii ; valorificarea inten-

sivă a resurselor 
a producției și a 
mice ; realizarea zi dc zi a planului 
producției fizice în structura sorti
mentală prevăzuta ; extinderea me
canizării și automatizării ; generali
zarea lucrului la mai multe mașini ; 
îmbunătățirea organizării producției ; 
desfășurarea unei acțiuni sistematice 
pentru introducerea unui regim se
ver de economisire a materiilor pri
me. precum și a energiei și combusti
bililor ; modernizarea. permanenta 
înnoire a produselor, și tehnologiilor, 
astfel încit ele să se situeze la nive
lul celor mai bune performanțe pe 

plan mondial ; perfecționarea 
calificării și extinderea poli
calificării.

Lucrările consacrate acestei 
arii de preocupări învederează 
ideea de însemnătate majoră, 
de repetate ori subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că afirmarea deplină a rolului 
conducător al partidului se re
flectă în modul in care fiecare 
organizație de partid soluțio
nează problemele complexe 
ale construcției socialiste, ale 
dezvoltării în ritm înalt a eco
nomiei naționale.

Elemente noi. originale, evi
dențiază, de asemenea, tra
tarea problemelor agriculturii, 
abordate prin prisma aceleiași 
cerințe, a trecerii de la acu
mulările cantitative la o cali
tate nouă, superioară, a nece
sității dezvoltării unei agricul
turi intensive de înalt randa
ment. pe calea mecanizării, 
chimizării, aplicării largi a 
cuceririlor științei și tehnicii, 
așadar pe calea menită să de
termine în perspectivă trans
formarea muncii din agricul
tură intr-o variantă a activi
tății industriale. ștergerea 
treptată a deosebirilor esen
țiale dintre munca agricolă și 
cea industrială. în lumina' 
acestei necesități obiective, 
apare limpede însemnătatea 
orientării formulate de se
cretarul general al partidu
lui spre înfăptuirea unei 
revoluții in agricultură prin 
realizarea în ' ' ”
unei revoluții _______
științifică, în organizarea și 
conducerea agriculturii, în mo

dul de lucru și în conștiința tuturor 
oamenilor muncii de la sate.

In această ordine de idei se cuvine 
relevată deosebita importantă a an
samblului măsurilor adoptate, din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de plenara C.C. al P.C.R. din februa
rie 1979, prin care au fost realizate 
profunde transformări revoluționare 
in modul de conducere și orgeșizare " s_ .._j J- >j va-

■» o ra
ționale.

prealabil a 
în cercetarea

a agriculturii în vederea de 
lorificări a potențialului r 
muri de bază a economi' _ _____
Este meritul hotăritor a! _ Zețarului 
general al partidului 5 fi sesizat 
— pe baza cunoașterii temeinice a 
realităților — că agricultura noastră 
a atins un stadiu care impune asi
gurarea concordantei dezvoltării ba
zei tehnico-materiale, a condițiilor 
noi de activitate cu cadrul organiza
toric, cu forma de conducere șl pla
nificare a acesteia, prin modalitatea 
superioară de cooperare între secto
rul de stat și cel cooperatist pe care 
o reprezintă consiliile unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste.

Abordarea multilaterală a varia
telor aspecte ale dezvoltării bazei

Tudor OLARU
(Continuare în pag. a V-a)

Urmăresc pe hartă ame
najarea hidroenergetică a 
bazinului Olt și ascult ex
plicațiile inginerului Con
stantin Mengher, directo
rul Trustului de construcții 
hidroelectrice Olt — Rîmni
cu Vilcea.

Pe celălalt perete — 
schema de amenajare hi
droenergetică a bazinului 
Lotru. Mi-e un dor veșnic 
de Lotru, 
noastră din cer, construită 
de oameni... Numai cit ur
măresc pe hartă locuri, 
puncte pe care le-am cu
noscut de mult — mi se 
face dor și aș vrea să mai 
văd o dată Lotru — deși 
acolo opera hidroenerge- 
ticienilor este aproape 
gata. Se construiește a 
doua hidrocentrală mare la 
Brădișor ; minerii muncesc 
la tuneluri : galerii pentru 
noi extinderi — captări se
cundare...

Ascult explicațiile" ingi
nerului Mengher, urmăresc 
harta Oltului și îmi notez. 
Pentru a nu greși unele 
date primesc o broșură — 
File de monografie a în
treprinderii electrocentra- 
le — Rm. Vilcea — tipă
rită jubiliar, la cei zece ani 
de la înființarea întreprin
derii.

Au fost studiate zeci de 
variante pentru amenajarea 
Oltului. Numărul de cen
trale, amplasate între Fă
găraș și vărsarea Oltului in 
Dunăre, a 
studiat, 
terizat 
seama de cele mai 
plexe condiții și s-a ajuns 
în final la o schemă de a- 
menajare în cascadă, care 
numără în prezent zeci de 
hidrocentrale cu o putere 
instalată de 1 265 MW, re
prezentând aproximativ 9,75 
la sută din potențialul 
hidroenergetic amenajabil 
al țării.

La 19 ianuarie 1972, zia-

Hidrocentrala

fost analizat, 
schimbat, compu- 
pentru a se ține 

com-

rele anunțau : „Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
a analizat și aprobat 
studiul-cadru privind ame
najarea in perspectivă a 
viului Olt, lucrare econo
mică complexă cu efecte 
favorabile in numeroase ra
muri ale economiei națio
nale : energetică, hidroame
liorații, asigurarea cu apă

împărțind lumină, energie. 
Oltul care a fascinat prin 
măreția lui, prin legendele 
lui. prin cîntecele, prin 
cosmosul și prin umanita
tea lui, prin leagănul de is
torie — fascinează acum și 
electrizează inspirația hi- 
droenergeticienilor cu ne- 
sfîrșite tentații prin uria
șele energii pe care începe

mă și desigur o cununiță 
de flori pe care nu o mai 
are, dar se observă lumina 
din jurul frunții ei. Se nu
mește Mengher Carmen 
Rodica. Este ziua serbărilor 
școlare de sfirșit de an — 
împărțirea premiilor și, 
nerăbdătoare, fetița a venit 
să-i aducă tatălui ei lau
rii primiți de ea. Dis-

Oltul - Prometeu (i)
pagini memorabile din epopeea construcției salbei 

de hidrocentrale pe Olt -
de Traian COȘOVEI

potabilă și industrială, na
vigație. piscicultura, pro
tecția teritoriului împotriva 
viiturilor".

în august 1974 a fost 
dată în folosință prima hi
drocentrală — cea de la 
Rm. Vilcea ; in 1975 — Go
vora ; 1976 — Dăești ; 1977
— Rîureni : 1979 — Băbem, 
Ionești și Strejești — însu- 
mînd 301 MW. Sint în con
strucție încă șase hidrocen
trale : Turnu, Călimănești
— în același stadiu de con
strucție cu Turnu ; Zăvi- 
deni — în montaj, și intra
re în funcțiune în 1979 ; 
Drăgășani — va fi gata m 
1980 : Arcești — va fi gata

. in 1980 ; Slatina — în 1980;
se vor mai construi cinci 
hidrocentrale de la Slatina 
la Dunăre, fiecare de cite 
55 MW. De la hidrocentra
la de la Turnu, în sus, vor 
mai fi încă alte hidrocen
trale.

Oltul — magistrală a e- 
nergiei ; Oltul, legendarul 
Olt — devenit Prometeu,

să le trimită in arterele 
țării.

Cum stau în fata hărții, 
Oltul pare o galaxie com
plicată — sau un stejar 
uriaș încărcat, arcuindu-se 
sub greutatea uriașelor 
ghinde de aur — hidrocen
tralele. Da, Oltul a 
nat, a atras, a tentat 
deauna.

Oltul pe treapta 
istorii — devenită treapta 
marii energii. Istoria nu 
este oare și ea printre cele 
mai nobile energii, cea mai 
nobilă energie ?...

îmi notez, in continuare, 
date de pe schema de ame
najare a Oltului și explica
țiile inginerului comunist 
Constantin Mengher.

Cind Oltul și Lotrul vor 
fi complet amenajate vor 
da împreună 
MW.

...A intrat în 
cu o carte în 
tin stînjenită 
mea, a întins-o direct ingi
nerului. O carte și o diplo-

fasci- 
intot-

marii

peste 1900

birou o fetită 
mină și, pu- 
de prezenta

cretă, delicată, modestă, 
emoționată fără să ' arate 
clasa a V-a — premiantă. 
Privesc și eu diploma și 
mă mai uit o dată pe cea
laltă diplomă, de pe perete
— acordată tatălui pentru 
contribuția adusă la reali
zarea sarcinilor Institutu
lui dp studii și proiectări 
energetice. Liniștită, ferici
tă, înconjurată de o lumină 
aparte, cu coronița aceea
— nevăzută — pe frunte, 
seamănă cu tatăl ei ; sea
mănă cu acest oraș tinăr 
și harnic, studios, muncitor
— Rîmnicu Vilcea ; seamă
nă cu Oltul, seamănă cu 
Lotrul ; — seamănă cu 
hidroenergeticianul Con
stantin Mengher. tatăl ei, 
care, emoționat și fără cu
vinte. o sărută pe frunte, 
o îmbie să se așeze pe un 
scaun și se întoarce să-mi 
arate in continuare pe 
hartă amenajarea hidro
energetică a bazinului Olt. 
Nu sint un căutător de 
simboluri, de metafore — 
dar această fetiță premian-

tă, cu o coroniță de lumină 
pe frunte, poate să fie un 
simbol pentru Lotru, pen
tru orașul tinăr ' 
cios, inteligent, 
îndrăzneț. Rm. 
pentru ceea ce 
pentru marea 
transformare
getică a celor mai frumoa
se, mai iubite, mai fasci
nante, mai legendare, mai 
cintate riuri ale României
— Lotrul și Oltul.

Pornim pe Olt în sus și 
vedem că tânărul, inimosul 
oraș Rm. Vilcea poartă de 
pe acum o frumoasă cunu
nă sau diademă sau eșarfă 
albastră care ii dă un aer 
sărbătoresc, un farmec și 
un mister aparte : est,e pri
ma hidrocentrală construită 
aici, in marginea orașului, 
cu. funcții multiple desigur
— și printre ele ocrotirea 
orașului de viituri și înzes
trarea lui cu un mare, fru
mos și odihnitor lac albas
tru. De pe magistrala con
struită pe coronamentul ba
rajului, privim lacul-oglin- 
dâ. ipostază nouă, stranie, 
a Oltului ; privim de partea 
cealaltă geometria elegantă 
a hidrocentralei imprejmui- 
tă de case, grădini cu cireși; 
privim barajul puternic, și 
ca de cînd lumea aici, digul 
de contur al lacului pier- 
zindu-se în depărtare, pe 
sub grădini, pe sub livezi 
și case ; digurile imense, 
puternice care conduc cu 
severitatea lor albă Oltul, 
dincolo de hidrocentrală, 
ocrotind orașul, oină acolo, 
în zare, unde îl predau ur
mătorului lac de acumulare, 
cu digurile lui de contur, 
mașive, înalte, puternice... 
O geometrie discretă, liniș
tită și liniștitoare și din 
care se înaltă grădini, li
vezi, lanuri, așezări înflo
ritoare.

...Despre alte pagini din 
epopeea Oltului, intr-un 
număr viitor.

și sirguin- 
studios și 

Vilcea — și 
a realizat, 
operă de 
hidroener-
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■faptul!I DIVERS I
Lînă de aur [

I Anul trecut, după tunsul oilor, | 
evidențiam la rubrica de față un

I record obținut de ferma de | 
ovine Lunca Veche a I.A.S. Ve- I 
trișoaia, județul Vaslui. Era 1

I vorba de 13,5 kg lină in medie . 
pe o oaie de la o turmă de 1 000
capete. Acum, tot aici, recordul I 
a fost doborit, media obținută 

I fiind de 16 kg, de la 1 660 oi.
Mai mult, la 11 pepinieri (ber
beci de reproducție), media a 

I ajuns la o cantitate ce depășește ■
20 kg lină.

Sint recorduri cu care acești • 
I experimentați crescători de oi — .

ce fac o furajare si îngrijire I 
„ca la carte" — se mindresc pe | 
bună dreptate. Cele mai bune

I performanțe le-au reușit Ion | 
Iftene, Petru Dulgheru, Ion Ro-
mașcu și tehnicianul Nicolae * 

IMereuță. ■
Cine se alătură lor ? Ș| Neobositul

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

poștaș
In cei 23 de ani de cind func

ționează ca factor poștal in 
Bacău, Constantin Bernevic a 
predat la adresant aproape 
două milioane de scrisori, tele
grame, ilustrate, mandate, ziare 
și reviste. Pentru a face aceste 
servicii a trebuit să parcurgă 
— evident, pe jos — circa două 
sute de mii de kilometri. Altfel 
spus, de cinci ori înconjurul 
globului pe la ecuator. De-acum 
înainte, neobositul poștaș va 
avea un motiv de emoție în plus 
cind va lua in mină o scrisoare. 
Poate e de la fiul său, care a 
devenit student la marina co
mercială !

De trei ori 
„de ce?“

Acceleratul 326, ce pleacă din 
Cluj-Napoca la ora 10,20 — 
cu destinația București, prin 
Simeria, Craiova — trăsese la 
peron în 2 septembrie numai cu 
5 minute înaintea plecării. Oa- 

Imeni mulți, cu bagaje și copii 
se încurcau unii pe alții pentru 
a-și găsi cit mai repede vagonul 
și locul indicat pe bilet. „Care 
e vagonul nr. 5?" — întreabă un 
călător pe conductorul trenu
lui. „Nu știți carte sau nu ve- 

Ideți ?" — răspunde țifnos omul 
C.F.R.-ului. Întrebarea însă iși 
avea rostul ei. fiindcă vagonul 

Inr. 5 avea tăblița cu număr de
gradată, de nu se înțelegea ni
mic. Acceleratul s-a pus în miș
care la ora fixată, deși mulți că
lători n-apucaseră să se urce, 
apoi s-a oprit un minut și iar 

■a plecat.
Se ridică trei întrebări pe 

marg'nea acestui fapt divers : 
de ce celeratul ce se formea
ză chia. 'n acest oraș trage așa 
de tirziu a peron ? de ce ase
menea tib. te ? de ce aseme
nea conductori ?•

Nota 10 
si în vacantă » »

Pioniera lulia Ciomaga, de la 
Școala generală din comuna Pri- 
săcanl, județul Iași, mergind 
către școală — căci zilnic ajută 
și ea aici la pregătirile pentru 
deschiderea în bune condiții a

I noului an de invățămint — a 
găsit pe marginea șoselei o po
șetă în care se aflau bani, dife
rite lucruri și un ceas de mină. 
Bineînțeles, s-a prezentat cu po
șeta găsită la postul de miliție. 
Eleva Petronela Popa, din lași, 

Icare venise la rude in Prisăcani, 
a și intrat în posesia poșetei pe 
care o pierduse.

La această veste, directorul 
școlii din Prisăcani. Alexandru 
Ignat, a spus : „Este un gest de 
nota 10, pe care i-o aeord pio
nierei și pentru comportarea 
bună din vacanță".

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
1
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I

I S-au ars... I
tntr-o acțiune-filtru organiza- I 

tă la Baia Mare, organele de | 
miliție au constatat că unii pro- 

Iprietari particulari de autoturis- . 
me iși procurau benzină pe căi I 
ilegale. Organizatorii testului au I 
folosit un procedeu de tratare 
simplu ți eficace, in urma că- I 
ruta benzina ce nu provenea de I 
la stațiile PECO forma un pre
cipitat colorat. Au fost verifica- > 
te 400 de autoturisme ; in 140 
de rezervoare s-a găsit benzină ■ 
sustrasă din cota unor Intreprin- 
deri. Bineînțeles, vinovății s-au I
ars. s

I 
I

Pescărească I

I
I
I
I
I
I
I

3 000 de pescari sportivi — din 
partea locului, din județele în
vecinate sau din Capitală — iși 
petrec aproape zilnic timpul li
ber pe malurile lacurilor teleor- 
mănene. Beneficiind aci de con
diții mult îmbunătățite, se în
țelege că ți „recolta" lor de 
pește este superioară in acest 
an. In plus, se capătă ți expe
riență mai multă. Dovadă — 
pescarii teleormăneni Nicolae 
Chendea din Roșiori de Vede, 
Valeria Rateu din Alexandria și 
Ștefan Ionescu, tot din Alexan
dria, au ocupat, în această ordi
ne, primele trei locuri la con
cursul interjudețean desfășurat 
pe malul lacului de acumulare 
al hidrocentralei Merișani, ju
dețul Argeș.

„.Pescărească, dar adevărată 1

I
I
I
I
I
I
I
I

Rubricâ realizata de
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scinteii1

I
J

SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
0 problema clarificată 

la fața locului

Mai mulți oameni ai muncii din 
sectorul manevră-tracțiune din ca
drul rafinăriei Dărmănești-Bacău au 
trimis președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare in 
care solicitau să se reanalizeze mo
dul cum sint încadrați în sistemul 
de retribuire, față de activitatea 
pe care o desfășoară. Ei afirmau 
că au sesizat forurilor tutelare si
tuația, dar răspunsurile nu i-au sa
tisfăcut, deoarece „au fost date 
din birou, nimeni nu s-a deplasat 
la fața locului pentru a constata 
realitatea".

Pentru clarificarea celor soli
citate, a fost format un colectiv din 
reprezentanți ai Ministerului Mun
cii, Uniunii Generale a Sindicate
lor și Ministerului Industriei Chi
mice, care, analizind la fața locului 
această situație, au constatat ur
mătoarele :

Personalul aferent acestei acti
vități are, intr-adevăr, o retribuție 
tarifară cu 4 clase sub nivelul de 
retribuire față de personalul simi
lar care desfășoară aceeași muncă 
în unitățile M.T.Tc. Aceasta, de
oarece activitatea lor a fost consi
derată de manevră și nu de re- 
morcare a trenurilor convoaie. Ana
lizind însă planul tehnic de ex
ploatare al unității, a rezultat că in

prezent o parte din activitatea căi
lor ferate uzinale ale întreprinderii, 
care se efectuează între rafinăria 
Dărmănești și stația C.F.R. Valea 
Uzului, constituie activitate de re- 
morcare a trenurilor convoaie de 
marfă. întrunind condițiile prevă
zute de art. 23 din instrucția de 
mișcare nr. 5/1975 a M.T.Tc.

Ținind seama de această situație, 
împreună cu conducerea rafinăriei, 
s-a stabilit ca personalul care des
fășoară această muncă să fie retri
buit corespunzător grupelor din 
care fac parte, cu respectarea pre
vederilor art. 99 (3) din Legea nr. 
57/1974, stabilindu-se retribuția ta
rifară cu două clase sub nivelul 
prevăzut pentru activitatea de bază 
desfășurată în unitățile M.T.Tc. 
Restul personalului care desfășoară 
activitate de introducere și scoatere 
a vagoanelor la punctele de încăr- 
care-descărcare în cadrul rafină
riei constituie activitate de ma
nevră, urmînd să fie retribuit con
form încadrării inițiale.

în încheierea răspunsului se 
precizează că această măsură a fost 
adusă la cunoștința semnatarilor 
scrisorii, declarindu-se mulțumiți 
de modul cum a fost soluționată se
sizarea lor.

tid a hotărît scoaterea din funcția 
de secretar al comitetului comunal 
de partid și primar al comunei a lui 
Pavel Costescu. în aceeași plenară, 
Gheorghe Moacă, vicepreședinte al 
consiliului popular comunal, mem
bru al biroului comitetului comunal 
de partid, a fost sancționat pentru 
lipsurile manifestate in muncă. De 
asemenea, adunarea generală a or
ganizației de bază leșelnița a sanc
ționat cu vot de blam cu avertisment 
pe Matei Rădulescu, fost contabil-

al consiliului popular, • cu vot de 
blam pe tehniciană Milita Costescu 
și cu mustrare pe casiera Ana Cos
tescu, care au participat la întocmi
rea unor state de plată fictive și în
registrarea acestora, precum și la 
folosirea împreună cu primarul co
munei a unor sume de bani în mod 
ilegal. Pentru stabilirea cu exacti
tate a pagubelor aduse, se preci
zează în răspuns, cei în cauză sint 
cercetați în continuare de organele 
de stat.

Pentru un climat de muncă sănătos

Măsuri... pe măsura fuptelor

„Ne adresăm dumneavoastră, 
mult iubite conducător al partidu
lui nostru, deoarece știm că în toa
te situațiile ați dat dovadă de o 
înaltă grijă față de om." — se arăta 
într-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către un grup 
de țesătoare de la unitatea B a în
treprinderii textile -Suveica» — 
București. Tot necazul lor era legat 
de comportarea brutală a unui ca
dru de conducere din întreprindere. 
Nu știm din ce motive, se relata 
în scrisoare, în urmă cu un an, 
fostul șef al serviciului C.T.C. din 
unitatea noastră, care era un om 
drept, principial, vechi și bun me
seriaș, a fost înlocuit cu Ion Pir- 
vulescu. De atunci au început și 
problemele : aprecieri neprincipiale 
asupra calității produselor noastre, 
refuzul de a vedea împreună anu
mite bucăți de țesături, iar cind ac
cepta eram nevoite să suportăm 
jigniri grosolane. Am reclamat si
tuația șefilor noștri, au venit pen

tru constatări un lucrător de la ser
viciul personal, apoi președintele 
comitetului sindicatului și un acti
vist de la sectorul de care aparți
nem. Au stat de vorbă cu noi, ne-au 
întrebat dacă ne menținem declara
țiile date mai înainte. în loc de răs
puns la sesizările noastre, nu știm 
prin ce mijloace I. Pîrvulescu a a- 
flat cine a reclamat și de atunci a- 
cesta se comportă și mai brutal. în 
încheierea sesizării se solicita să se 
facă dreptate : dacă greșim, într-a- 
devăr să plătim, dacă lucrăm bine, 
să fim stimulate, să nu existe cri
terii neprincipiale de apreciere".

Din răspunsul Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. rezultă 
că aspectele semnalate corespund 
realității, fapt pentru care I. Pîrvu
lescu a fost înlocuit din funcția de 
responsabil C.T.C., in locul lui 
fiind numită o lucrătoare cu pre
gătire și comportare corespunză
toare.

Sesizarea—rezolvată cu solicitudine
într-o scrisoare adresată con

ducerii partidului nostru se relata 
că secretarul comitetului comunal 
de partid și primar al comunei 
Ieșelnița-Mehedinți, împreună cu 
alte persoane din comună, a să- 
vîrșit o serie de abateri și abuzuri, 
în scrisoare se dădeau exemple 
concrete.

Scrisoarea a fost încredințată 
spre soluționare Comitetului jude
țean Mehedinți ai P.C.R., care a 
stabilit ca un colectiv de activiști 
de partid și de Stat să cerceteze a- 
firmațiile din sesizare. în răspuns 
se arată că problemele semnalate 
se confirmă în cea mai mare parte. 
Astfel, anul trecut s-au efectuat lu
crări la creșa-grădiniță din locali
tate. S-a constatat însă că s-au în

tocmit state de plată fictive, fără a- 
eoperire cu lucrări, ceea ce a dus la 
delapidarea și însușirea unor sume 
de bani în mod ilegal, atît de către 
meseriașul respectiv, cit și de către 
primarul comunei, Pavel Costescu, 
și alte cadre — contabil, tehnician, 
casier. Prin intermediul primarului 
s-au eliberat nelegal autorizații 
pentru pescuit, iar un cazan de fa
bricat țuică a funcționat fără a se 
plăti taxele legale. în anii 1977^1978, 
deși nu erau pășuni peste nevoile 
comunei, unele suprafețe au fost 
închiriate unor ciobani din județul 
Arad. Pînă acum nu s-au putut sta
bili sumele ce trebuiau plătite, deoa
rece nu există documente. Secreta
riatul comitetului județean de par-

După cum se știe, mii și mii de 
oameni ai muncii, din care o parte 
au afecțiuni cardiovasculare, merg 
în stațiunea Vatra Dornei-Băi pen
tru tratament sau odihnă. De la o 
vreme insă, ei întîmpină greutăți 
cu transportul. După cum se relata 
într-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. semnată de 
Ștefan Herghelegiu din București, 
trenurile nu mai opresc chiar in 
stațiune, ca înainte, unde la 200—300 
metri se află birourile de cazare, 
ci în stația Vatra Dornei. De aici 
sint autobuze, dar nu circulă cu 
regularitate, ceea ce, mai ales pen
tru cei bolnavi, constituie o mare 
greutate. în scrisoare se solicita

să se reanalizeze situația si să se 
ia măsuri.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, căruia i s-a dat 
scrisoarea spre soluționare, preci
zează : deoarece s-a constatat că 
mijloacele auto orășenești din Vatra 
Dornei nu pot asigura în mod co
respunzător transportul călătorilor 
între gara C.F.R. Vatra Dornei și 
stațiunea Vatra Dornei-Băi. De
partamentul Căilor Ferate a a- 
probat prelungirea circulației tre
nurilor rapide și accelerate 57/58 
și 551/552 între Vatra Dornei și 
Vatra Dornei-Băi.

Neculal ROȘCA
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Sătmărenii au consumat pentru pri

ma oară pește proaspăt din produc
ția proprie a județului in anul 1973. 
Piscicultura județului Satu Mare por
nea atunci la drum cu o bază de 
producție însumind 240 hectare de 
heleșteie sistematizate — amenajate 
pe terenuri sărăturate, înmlăștinate, 
neprielnice agriculturii, în raza loca
lității Bercu Nou. In cei șase ani care 
au trecut de atunci s-au înregistrat 
progrese evidente. în prezent, pisci
cultura, această nouă ramură econo
mică a județului, deține peste 1 000 
hectare în cadrul întreprinderii pis
cicole — în amenajări sistematizate 
și acumulări de apă — de pe care se 
realizează o producție de pește ce 
depășește 700 de tone anual.

Acest frumos bilanț, realizat într-un 
județ fără tradiție piscicolă. își gă
sește explicația în faptul că biroul 
comitetului județean de partid a ac
ționat cu fermitate pentru dezvolta
rea producției locale de pește — in 
spiritul prevederilor și indicațiilor 
conducerii superioare de partid, ca 
fiecare județ să amenajeze baze pro
prii de producție, care să asigure a- 
provizionarea populației cu pește. 
Relevăm și faptul că întreprinderea 
piscicolă sătmăreană și-a extins ac
tivitatea și în județul Maramureș, 
unde a și amenajat in localitatea A- 
riniș primele 50 hectare de heleșteie 
sistematice, în prezent acționind pen
tru extinderea lor cu încă 100 hec
tare.

Iată, pe scurt, citeva realizări care 
arată de ce potențial serios dispune 
județul in această direcție. La între
barea : în ce măsură acest potențial 
este suficient valorificat și ce trebuie 
făcut pentru a realiza acest lucru ?, 
ing. loan Mitrea. directorul între
prinderii piscicole Satu Mare, ne-a 
răspuns : „Deși suprafața piscicolă a 
întreprinderii noastre a ajuns la 1 046 
hectare, producția prevăzută prin 
plan — la nivelul anului 1979 —- se

ridică abia la 700 tone de pește 
(crap), producție care se realizează 
în cea mai mare parte în heleșteiele 
sistematizate de la Bercu Nou și Li
vada. în schimb, de pe 480 de hec
tare (acumulări naturale) obținem 
producții de pește mult mai mici. 
Cauza constă, in primul rînd, în fap
tul că una din cele mai mari acumu
lări din județ, cea de la Călinești-Oaș

onorată în întregime, ceea ce ne-a 
obligat și ne obligă să găsim soluții 
și tehnologii de folosire cit mai efi
cientă a resurselor locale".

Conform prevederilor din progra
mul județean de dezvoltare a pisci
culturii, producția de pește a între
prinderii trebuie să ajungă la 1200 
tone în 1980 și ea va fi realizată pe 
1 000 hectare sistematizate și la 2 500

într-o oarecare măsură a producției 
piscicole prin îmbolnăviri sau morta
lități.

Referindu-ne la extinderea supra
fețelor de heleșteie sistematice, apre
ciem ca bună orientarea conducerii 
întreprinderii de a realiza acest o- 
biectiv in primul rînd prin amenaja
rea de noi bazine în imediata apro
piere a celor existente — respectiv

Apele interioare ale tării pot produce 
de 5-6 ori mai mult pește

în continuarea anchetei noastre, noi argumente din județul Satu Mare

— cu o suprafață de 340 hectare — 
nu dă randamentul așteptat datorită 
neasigurării tuturor condițiilor de ex
ploatare intensivă. Or, aceste impe
dimente vor putea dispărea pe cale 
naturală abia peste vreo 5 ani. cind 
peștele va putea fi aici crescut și re
coltat în condiții de eficiență maxi
mă. în aceste condiții, am acționat 
pentru sporirea producției piscicole 
intensive în amenajările sistematice 
existente, în special prin introducerea 
în producție a peștilor fitofagi, care 
se hrănesc cu vegetație planctonică 
și ajung la greutatea de valorificat 
cu cheltuieli mult mai reduse decit 
alte soiuri. Extinderea creșterii aces
tui soi valoros e cu atlt mai bineve
nită. dacă avem în vedere că repar
tiția de furaje nu este in nici un an

tone în 1985. Specialiștii sint de pă
rere că aceste producții vor putea fi 
atinse adoptînd atît calea intensivă 
de creștere a producției, cît și cea 
extensivă. Trebuie însă avut in ve
dere, referindu-ne la calea intensivă, 
că îndesirea puietului pe fiecare hec
tar de heleșteu, asigurarea unui 
regim optim de creștere impun 
o grijă și răspundere mult spo
rite din partea personalului în
treprinderii. Subliniem acest fapt 
întrucît s-au semnalat nu de pu
ține ori cazuri cînd din super
ficialitate și neatenție furajele con
centrate nu au fost administrate în 
mod corespunzător. Tot din asemenea 
„scăpări" se întîrzie uneori oxigena
rea heleșteielor cu apă din rîul Tur, 
ceea ce a avut ca efect diminuarea

încă 200 hectare la Bercu și altele 200 
Ia Livada. Costul investițiilor se di
minuează astfel considerabil, întrucît 
noile amenajări vor putea fi 
servite de utilitățile existente. De 
asemenea, vor incepe în cel mai scurt 
timp lucrările la o nouă crescătorie 
sistematică de 100 hectare în comuna 
M of țin.

în programul județean de dezvol
tare a pisciculturii, un capitol special 
îl constituie măsurile vizînd dezvol
tarea patrimoniului piscicol în secto
rul cooperatist. în prezent, suprafața 
piscicolă a cooperativelor (acumulări 
naturale) reprezintă 1H hectare, ceea 
ce depășește cifra prevăzută în pro
gram (108 hectare) pentru anul 1980. 
Nu la fel de bine stau lucrurile și în 
privința producției de pește — care 
este foarte scăzută — din cauza unor

JUDEȚUL GALAȚI

Pitorești locuri de popas
Pentru turiștii care vizitează 

județul Galati, cooperația de 
consum recomandă citeva dintre 
unitățile sale. Printre acestea se 
numără „Hanul Conachi", am
plasat pe drumul national 25 
(Galați—Tecuci), la km 47, în de
corul pitoresc al unei păduri de 
stejari. Gazdă ospitalieră, hanul 
oferă condiții bune de cazare în 
camere confortabile sau în că
suțe. Restaurantul unității ser
vește o gamă bogată de prepa
rate culinare moldovenești.

Alte unităti amplasate în locuri

pitorești gălățene: popasul tu
ristic „Privighetoarea" (situat la 
marginea localității Priponești, 
pe drumul national 24 Tecuci— 
Bîrlad. în apropierea unor 
heleșteie cu pește), hanul „La 
răscruce" (pe drumul national 
Galati—Bîrlad, km 32). popasul 
turistic „Trei stejari" (pe aceeași 
rută, lingă Tg. Bujor) și popa
sul turistic „Zăvoiul" (lingă po
dul de peste Șiret, pe șoseaua 
Mărășești—Tecuci, km 5).

în fotografie : „Hanul Co- 
nachi". '

Controlul să fie urmat
de acțiuni ferme, eficiente

?
Dacă ar fi fost să apreciem activi

tatea echipelor de control al oame
nilor muncii din orașul Săveni. ju
dețul Botoșani, numai după răsfoirea 
maldărului de dosare ce ni s-au pus 
la dispoziție, impresia cu care am fi 
rămas ar fi fost dintre cele mai fa
vorabile. Aceeași impresie a încercat 
să ne-o lase și tovarășul Petru Hem- 
cinschi, președintele comisiei orășe
nești de coordonare a activității echi
pelor de control al oamenilor mun
cii, afirmînd chiar, fără să ezite o 
clipă, precum că „la Săveni s-ar pu
tea vorbi chiar de o experiență îna
intată în acest domqniu".

— în ce constă această experiență 
înaintată ? — am întrebat.

— Am constituit 32 de echipe, 
care numără 108 
membri, le-am re
partizat pe unități 
și sînt informat 
că fiecare iși face 
datoria așa cum 
se cuvine. Unele 
ne-au prezentat 
chiar și rapoarte 
de activitate, Iar 
din cînd în cînd 
organizăm și cite 
o instruire.

Am încercat să aflăm citeva moda
lități de sprijinire efectivă a echipe
lor de control din partea comisiei 
orășenești de resort și a consiliului 
local de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale. Dar cum 
cu greu am putut afla un răspuns cît 
de cit concret, am întreprins o inves
tigație pe teren, pentru a vedea mo
dul în care echipele de control al 
oamenilor muncii din Săveni își fac 
datoria și, mai ales, eficacitatea ac
țiunilor întreprinse.

Ne aflăm la restaurantul „Central", 
unitate de categoria I, dat in folosin
ță cu mai puțin de un an în urmă. 
Răsfoim registrul unic de control și 
reținem că in ziua de 30 martie a.c., 
echipa al cărei responsabil este Vale
rian Gafencu (legitimația nr. 13/1979) 
a constatat între altele : condiții de 
igienă necorespunzătoare, ținuta ne
glijentă a ospătarilor, preparate 
vechi puse în vînzare, defecțiuni la 
unele mașini de gătit, inexistența 
listei meniu. Ce eficiență a avut 
consemnarea acestor neajunsuri în 
registrul unic de control. în afară de 
cunoscuta și perimata apostilă „luat 
la cunoștință", sub care s-a semnat 
însuși președintele cooperativei oră
șenești de consum, Mihai Buliga ? 
Răspunsul l-am aflat din consta
tările aceleiași echipe de control, 
care a revenit în unitate In ziua 
de 14 iulie șl care, pe lingă lipsurile 
semnalate cu trei luni și jumătate în 
urmă — și notate din nou, parcă 
trase „la indigo" în același registru

Cum sînt sprijinite 
echipele cetățenești 
in orașul Săveni

neajunsuri organizatorice, a interesu
lui slab manifestat de cooperativele 
agricole pentru exploatarea eficientă 
a acestui sector. în mod normal, uni
tățile cooperatiste ar trebui să stabi
lească sarcini de producție și în do
meniul piscicol, pe care să le înscrie 
în planurile economico-financiare. Or, 
ele au recurs la soluția cea 
mai comodă — la acordarea băl
ților și lacurilor pentru pescuitul cu 
undita, contra cost, care se soldează 
cu venituri nesemnificative. Așa se 
procedează, bunăoară, la coopera
tivele agricole Tiream, Poruriibești, 
Andrid și altele. După opinia tovară
șului ing. Gheorghe Oșan, activist la 
comitetul județean de partid, există 
posibilitatea ca producția de pește să 
crească considerabil în cadrul unită
ților cooperatiste (chiar la 100 de 
tone anual, față de 35 tone, cît se 
prevede pentru 1980 în programul 
județean), dacă unitățile cooperatiste 
iși vor schimba hotărît optica în pri
vința pisciculturii, trecînd la popu- 
larea masivă cu puiet a apelor din 
patrimoniu, apelînd — atît în această 
fază, cit și pe parcursul întregului 
ciclu de creștere a peștilor — la spri
jinul întreprinderii piscicole, care l-a 
oferit și-1 oferă ori de cite ori 
este solicitată. Nu trebuie ui
tat că în ultima vreme au a- 
părut pe harta județului noi a- 
cumulări de ape. cum sint cele de 
la Orașu Nou, Remetea, Racșa ș.a., 
care ar putea fi în cel mai scurt timp, 
eu mici investiții, amenajate și ca 
crescătorii, de pește și populate cu 
puiet. Firește, se impune și din par
tea forurilor județene de resort — 
direcția agricolă. U..J.C.A.P. — exer
citarea unei îndrumări mai atente șt 
acordarea unui sprijin mai susținut 
unităților cooperatiste în vederea spo
ririi considerabile a producției de 
pește în acest sector.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii’

— avea să mai adauge altele : exis
tența în depozit a 800 litri bere alte
rată și blocarea cu diferite ambalaje 
a unor căi de acces pentru consuma
tori, servirea mesei in vase nespă
late etc. Credeți oare că s-a luat 
cumva vreo măsură, măcar în urma 
acestui al doilea control ? Nicidecum, 
întrucît în ziua anchetei noastre, așa 
cum aveam să ne convingem, absolut 
toate observațiile echipei de control 
erau întru totul valabile.

Ce repercusiuni are această lipsă 
de receptivitate a conducerilor de 
unități față de sesizările echipelor 
oamenilor muncii ? In primul rînd, 
așa cum s-a văzut, perpetuarea unor 
neajunsuri în dauna cetățenilor, a 
condițiilor pe care trebuie să le în

deplinească un 
comerț civilizat, 
în al doilea rînd, 
îi demobilizează 
pe înșiși membrii 
echipelor de con
trol : „Dacă tot 
nu se iau măsuri, 
ce rost mai are 
să ne pierdem 
timpul ?“ — ne
spunea unul din
tre componen- 

ții echipei care controlase respectiva 
unitate. Datorită acestui fapt, multe 
echipe de control al oamenilor muncii 
din orașul Săveni iși îndeplinesc 
mandatul Încredințat în mod formal, 
iar altele au „uitat", pur și simplu, 
îndatoririle pe care le au chiar din 
ziua primirii legitimațiilor. De pil
dă. ultima acțiune a unei echipe de 
control al oamenilor muncii la cofe
tăria complexului comercial a avut 
loc în ziua de 30 martie. Observațiile 
și neajunsurile semnalate atunci 
(inexistența carnetelor de sănătate 
ale personalului de serviciu, lipsa 
de curățenie, ascunderea condicii de 
sugestii și reclamați!) le-am consta
tat aidoma și in cursul anchetei noas
tre. O serie de unități de larg in
teres cetățenesc prevăzute în lege 
spre a fi controlate (în mod deosebit 
cele ale cooperației meșteșugărești) 
nu au mai primit vizita și interven
ția nici unei echipe de control de 
ani de zile ! Nu e de mirare că in 
frizeria situată chiar la parterul com
plexului cooperației meșteșugărești 
dezordinea tronează peste tot : de la 
modul în care arată dușumeaua și 
chiuvetele, pînă !a faptul că nici unul 
din cei patru frizeri de serviciu nu 
se afla în ținută corespunzătoare. 
„Vă rugăm să ne prezentați registrul 
unic de control" — ne adresăm șe
fului de tură, Mihai Ungureanu. Ni 
s-a prezentat un fel de registru între 
coperțile căruia nu se aflau altceva 
decit 5—6 procese-verbale... volan
te, încheiate fie de reprezentanții 
conducerii cooperației meșteșugărești, 
fie de ai unor instituții sanitare. Nici 
un cuvînt despre o acțiune a vreunei 
echipe de control al oamenilor muncii.

Cauza acestor neajunsuri în activi
tatea echipelor de control al oameni
lor muncii din Săveni aveam s-o 
aflăm de la tovarășul Vladimir 
Păduraru, președintele consiliului de 
control muncitoresc al activității e- 
conomice și sociale al orașului. In
tr-adevăr, s-au constituit și la nivelul 
orașului Săveni echipe de control al 
oamenilor muncii. S-a făcut și o 
instruire a acestora, li s-au reparti
zat și legitimații, li s-au stabilit uni
tățile pe care trebuie să le controle
ze. Ce a urmat după aceea ? După 
aceea, cu excepția adunării și îndosa- 
rierii unor rapoarte, a întocmi
rii unor date statistice (unele ero
nate) totul a rămas baltă. Mal 
exact: nici comisia orășenească de 
resort și nici consiliul local de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale nu au mai întreprins 
nimic sau aproape nimic pentru spri
jinirea echipelor de control al oame
nilor muncii. Ceea ce, cu alte cuvin
te, s-ar putea defini prin adoptarea 
atitudinii de........ Descurcați-vă sin
guri". Și dip cele relatate în urma 
investigației noastre s-a văzut lim
pede felul in care s-au „descurcat".

în finalul anchetei am avut o dis
cuție cu tovarășul Nicolae Chiriac, 
secretarul comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului Săveni. Dar 
in urma_ acestei discuții, a lăsat im
presia că nu este deloc străin de spri
jinul foarte slab ce s-a acordat echi
pelor de control al oamenilor muncii 
din partea celor învestiți cu atribuții 
și răspunderi directe în acest dome
niu. A și recunoscut, dealtfel, to
varășul primar, că însuși consiliul 
orășenesc al Frontului Unității Socia
liste s-a preocupat in mai mică măsu
ră de această activitate, „dar vă asi
gurăm — ne-a declarat — că vom lua 
măsuri Imediat pentru o reală îmbu
nătățire în perioada viitoare". Oricum, 
spunem noi. mai bine mai tirziu de
cit... niciodată.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"
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STADIUL LUCRĂRILOR LA ZI Graficele de livrare au funcție decorativă ?
FLOAREA-SOARELUI A FOST RECOLTATĂ 

DE PE 213 000 HECTARE — 41 LA SUTĂ DIN 
SUPRAFAȚA CULTIVATĂ. în cooperativele 
agricole recolta a fost strînsă în următoarele 
proporții : Brăila — 69 la sută ; Ialomița — 
67 la SAJtă ; Constanța și Dolj — 63 la sută ; 
Teleorman și Prahova — 50 la sută ; Mehe
dinți — 47 la sută ; Ilfov — 46 la sută ; Vran- 
cea — 44 la sută ; Buzău — 40 la sută ; Olt 
— 34 la sută ; Galați — 27 la sută ; Dîmbo
vița — 15 la sută ; Argeș — 10 la sută. Pen
tru a se preveni pierderile prin scuturare, re
coltarea florii-soarelui trebuie încheiată în 
timpul cel mai scurt!

SFECLA DE ZAHĂR A FOST RECOLTATĂ 
ÎN PROPORȚIE DE 71 LA SUTĂ FAȚĂ DE

GRAFICUL LA ZI. Nu au intrat în graficul sta
bilit unitățile agricole din județele Mureș, Su
ceava, Arad, Brașov, Covasna, Botoșani, Satu 
Mare, Vaslui, Vrancea, iar în județul Sălaj re
coltarea nu a început. Recoltarea sfeclei tre
buie să se facă potrivit graficelor întocmite 
pentru a se asigura ritmic materia primă ne
cesară fabricilor de zahăr, evitîndu-se depozi
tarea ei în grămezi pe cîmp.

PORUMBUL A FOST CULES DE PE PRIMELE 
45 200 HECTARE. Pe măsură ce lanurile dau 
în copt, trebuie intensificate lucrările de recol
tare, acordîndu-se prioritate suprafețelor ce 
urmează a fi însămînțate cu cereale de 
toamnă.

Neritmicitatea transportului mărește distanța dintre legumele 
din cîmp și fabricile de prelucrare

Și la recoltare unirea face puterea...
Prin intensificarea muncii politice, mobilizare puternică a 

tuturor forțelor satelor
în ultimele zile, multe unităti agri

cole și comitete comunale de partid 
din județul Ilfov au fost prinse în 
focul criticii pentru o seamă de nea
junsuri constatate la recoltarea, 
transportul și valorificarea produse
lor, îndeosebi a legtfrnelor. Criticile 
au fost îndreptățite, deoarece întâr
zierile constatate s-au datorat nu nu
mai ploilor care au împiedicat un 
timp desfășurarea lucrărilor agrico
le, cit mai ales practicii dăunătoare 
de a le amina de la o «zi la alta că 
„mai e și mîine zi". Comandamentul 
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole, comitetele comunale 
de partid au acționat prompt. Se 
folosesc cele mai diverse forme ale 
muncii politico-educative pentru an
trenarea la muncă a cooperatorilor, 
a tuturor locuitorilor de la sate. Vom 
insista asupra unora dintre ele.

Pe un panou așezat în fata primă
riei din comuna Izvoarele, se putea 
citi programul de lucru. Alături de 
„radiografia" zilei precedente, pe 
rubrici de culturi, fapte de muneă. 
era programul la zi. cu responsabi
lități precise pe fiecare lucrare, o 
adevărată oglindă a activității locui
torilor comunei : mecanizatori, coo
peratori. lucrători din comerț, cadre 
didactice, elevi și pensionari. Rezul
tatele acestei activități erau evidente. 
De la cîmp treceau spre baza de 
recepție, spre fabrica de conserve 
tractoare cu remorci încărcate cu 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, ca
mioane cu roșii. Tot aici a fost edi
tată foaia volantă intitulată ..Toamna 
izvorană". care avea pe frontispiciu: 
„La recoltat: ordine, disciplină, bună 
organizare".

Faptele bune, cît și criticile formu
late aici au avut darul să atragă la 
muncă pe toți locuitorii comunei. La 
ferma legumicolă a C.A.P. Valea 
Bujorului, punctul cel mai fierbinte 
al campaniei, se recoltau roșii, ac
țiune de care răspundea tovarășul 
Constantin Ciolmeg. președintele 
consiliului unic Izvoarele. Alături 
de cooperatori erau la muncă nume
roși lucrători de la sistemul de iri
gații, elevi și cadre didactice. Chiar 
în acel moment sosiseră în ajutor de 
la București trei autobuze cu elevi

JUDEȚUL ILFOV
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ai școlii de transporturi I.T.B. Ope
rativ, tinerii au fost repartizați pe 
formații, s-a întocmit programul de 
lucru. Cei 200 de tineri s-au angajat 
să stringă, să sorteze și să încarce 
în mașini două vagoane de roșii.

Stringerea roadelor toamnei pînă 
la ultimul bob. evitarea risipei con
stituie alte puncte din programul 
comitetului comunal de partid expu
se în foaia volantă. Le regăsim pe 
teren. La ferma nr. 2 a C.A.P. Izvoa
rele, formația de combine terminase 
recoltatul florii-soarelui. întreaga 
producție fiind transportată la bază. 
După plecarea combinelor, o echipă 
de cooperatori cu trei căruțe luau 
tarlaua. rind cu rînd, si adunau 
capitulele rămase. Tovarășul Ale
xandru Didea ne-a făcut o socoteală 
de bun gospodar al averii obștești. 
„Un Capitul de floarea-soarelui în
seamnă cam 200 de grame de sămîn-

tn unele unități 
agricole din jude
țul Dolj, semin
țele de floarea- 
soarelui au fost 
depozitate in gră

mezi, pe cîmp

— Ei ? ! Acum 
să vă văd pe 
unde o să mai... 
ciuguliți ? I...

Desen de
Șt. Cocioabă

tă. Din 15 capitule se poate scoate 
mai bine de un litru de ulei, care 
nu trebuie să rămină pe cîmp".

Pregătirea recoltei viitoare este un 
alt obiectiv al foii volante. Reținem 
din sumar grija pentru ca fiecare 
metru pătrat de pămînt să fie cul
tivat. Cu ocazia unui schimb de ex
periență organizat în comună după 
campania de seceriș de secția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid a rezultat tocmai această 
preocupare. Ce vedem pe teren ? O 
grupă formată din două tractoare cu 
plug și un disc pregăteau terenul pe 
o pajiște care urma să fie semănată 
cu lolium. Intrăm în cîmp. Aprecie
rea calității lucrării o face ing. Vic
tor Milică, directorul S.M.A. „Pămîn- 
tul e bine mărunțit, discul a fost 
reglat fără înclinație, adîncimea co
respunzătoare. Solul are umiditatea 
necesară ca să se reverse brazda 
după cormană". Ne atrage atentia 
însă un fapt : arătura se face pînă 
aproape de șosea. pe lingă stilpii 
rețelei electrice, doi cooperatori cu 
sapele corectează lucrarea. Oprim și 
pe o solă a C.A.P. Izvoarele, unde 
ara după sfeclă și grîu o formație 
de 7 tractoare. Două constatări. Una 
bună. Se lucrează de la 7 dimineața 
pînă la 10 seara. Alta nu. S-a renun
țat în mod nejustificat la grapa 
după pluguri. Tractoristul Ion Mogoș 
mai are o observație : „Arăm în mi
riște. Pe unele suprafețe strîngem 
abia acum paiele". Un subiect de 
critică. fie și retrospectivă, pentru 
viitorul număr al foii volante. Pe 
alte terenuri o grupă de utilaje grele 
executau scarificări.

Volumul de lucrări care urmează 
să fie efectuat în această toamnă 
este foarte mare și presupune deo
potrivă organizare exemplară, răs
pundere și mobilizarea — zi lumină 
— a tuturor forțelor satelor. Sînt de 
recoltat 240 000 de hectare, de trans
portat 2,3 milioane tone de produse 
principale și secundare, de arat, pre
gătit și însămînțat aproape 200 000 
de hectare de păioase și 15 000 de 
hectare de furaje. De aceea. întreg 
activul de partid acționează în scopul 
executării cu înaltă responsabilitate 
comunistă a tuturor lucrărilor agri
cole de sezon.

Și o informație de ultimă oră : se 
pregătește acum prima ediție a 
foii volante „Toamna ilfoveană". 
In obiectiv : campania agricolă de 
toamnă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

In județul Tulcea, în momentul de 
față mii de tone de roșii, ardei, vine
te, ceapă așteaptă culegătorii și, în 
destule cazuri, legumele culese stau 
in cîmp din cauza întîrzierilor cu care 
sosesc mijloacele de transport. „în ul
timele zile, preciza tovarășul Vasile 
Geană, secretar al comitetului jude
țean de partid, s-au întreprins măsuri 
operative pentru a pune capăt unei 
situații contrastante : fată de capa
citatea de prelucrare de 700 tone to
mate zilnic a întreprinderii pentru 
industrializarea legumelor și fructe
lor „Dunărea", la fabrică ajungeau 
abia 500—560 tone. O parte din aceste 
„goluri" in aprovizionare erau dato
rate fermelor proprii. Pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri se acționează 
în două direcții: mobilizarea forței de 
muncă locale și întrajutorarea între 
unităti. De asemenea, în consiliile 
unice agroindustriale au fost repar
tizați activiști de partid cu experiență 
și specialiști ai organelor agricole, la 
care se adaugă 16 cadre de speciali
tate trimiși de la diferite unităti 
agricole centrale. De asemenea, pen
tru preluarea operativă a produselor 
se urmărește zilnic realizarea grafi
celor întocmite, încărcarea camioane
lor și remorcilor la întreaga capaci
tate. evitarea staționărilor la bazele 
de recepție".

După cum aveam să constatăm pe 
teren, la Asociația legumicolă de stat 
și cooperatistă Zebil, de pildă, numă
rul culegătorilor a crescut de la 200 
la 500, in marea lor majoritate coo
peratori din Zebil și Sarichioi. De 
asemenea, la culesul legumelor și la 
încărcarea acestora participă oameni 
ai muncii din Babadag. precum si 
elevi din satele învecinate. Aproape 
o sută de muncitoare de la secția de 
împletituri Babadag string ceapă, iar 
100 elevi culeg ardei și roșii. Este ne
cesar însă să se ia măsuri hotărite 
pentru a se preîntîmpina cu desăvir- 
sire oscilațiile în livrarea legumelor. 
Ce folos că. la fermele asociației amin
tite. în unele zile graficul de livrare 
către I.P.I.L.F. „Dunărea" este de
pășit cu 10—20 tone legume din mo
ment ce în alte zile coboară sub 100 
tone față de plan. Nerespectarea gra
ficelor de livrare provoacă dificultăți 
în desfășurarea procesului de fabri
cație a conservelor de legume. împie
dică realizarea programului zilnic la 
sortimente valoroase, solicitate de 
populație. Iată cum au evoluat li
vrările de legume pentru consum in 
stare proaspătă și pentru conservare 
în primele zile ale lunii septembrie.

Data Legume Tomate
grafic realizat grafic realizat

1 septembrie 1 240 959 900 554
2 septembrie 1 240 952 900 620
3 septembrie 1 240 1 630 900 509

Rezultă că la unul dintre principale
le produse perisabile — tomatele — 
graficele nu se realizează în nici una 
din zile. Cu puține excepții, graficele 
de preluare a legumelor nu s-au rea-
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lizat nici la alte sortimente, restan
tele acumulate în primele trei zile 
ale lunii septembrie însumînd 63 tone 
de ardei. Depășirile față de grafice la 
vinete se cifrează la cîtcva zeci de 
tone. Desigur, depășirea graficelor în 
raport cu posibilitățile și cu cerințele

beneficiarilor este binevenită, dar a- 
ceasta nu compensează golurile la 
sortimente mult solicitate de consu
matori, cit și pentru conservare.

Problema respectării riguroase a 
graficeloi- de, livrare se pune cu acui
tate și in cooperativele agricole cul
tivatoare de legume. La coope
rativa agricolă Turda. livrările 
zilnice oscilează între 25—46 tone. în 
realitate, grădina oferă un fond de 
marfă de peste 50—60 tone zilnic. Din 
cauza coacerii „explozive", după apre
cierile inginerului-șef Nicolae Fuduli, 
în momentul de fată sint bune de cu
les 150—200 tone de tomate. „Nu li
vrăm mai mult pentru că nu avem 
mijloace de transport" — ni se spu
ne. Adevărul este că la alte produse

Ziua-lumină este mai scurtă în județ?

Ora 18: este încă zi-lumină, dar combinele așleaptă noaptea. (Lb I.A.S.
Traianu, județul Tulcea) Foto: E. Dichiseanu

da: direct în magazii!

Combinele înaintează in lonurile de porumb ale I.A.S. ,.Mihail Kogălniceanu", 
ludețul Tulcea, iar remorcile și camioanele preiau imediat recolta

ale toamnei, toate importante, dar 
mult mai puțin perisabile, graficele 
de livrare sînt depășite cu regulari
tate. Ar fi normal să se acorde prio
ritate transportului tomatelor, să nu 
se aștepte doar mijloacele de trans
port ale întreprinderii pentru indus
trializarea legumelor și fructelor.

Concomitent cu culesul legumelor, 
un mare volum de lucrări urgente 
trebuie efectuat la recoltarea, trans
portul și depozitarea florii-soarelui, 
porumbului, sfeclei de zahăr. Se 
semnalează cazuri de necorelare 
pe filiera recoltare-transport. îndeo
sebi la sfecla de zahăr.

în grădinile de legume. în livezi și 
podgorii, in lanurile de floarea-soa
relui și porumb care au dat in copt 
muncesc mii și mii de mecanizatori 
și cooperatori. Acum este important 
ca toate organizațiile de partid, con
ducerile unităților agricole să mobi
lizeze larg forțele satelor pentru in
tensificarea recoltatului, să acorde 
prioritate produselor perisabile, astfel 
incit să nu se piardă nimic din roa
dele unui an de muncă.

C. BORDEIANU

poliesterice, acrilnitrilice și poliami- 
dice, se vor asimila noi sortimente 
de medicamente, coloranți și pig
menți organici de calitate superioară. 
Această orientare privind dezvolta
rea cu prioritate a ramurilor, subra- 
murilor și produselor care asigură 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor are în vedere 
toate sectoarele producției materiale, 
pe această cale asigurindu-se intro
ducerea în fabricație a produselor 
moderne care să încorporeze o canti
tate tot mai mare de inteligentă, de 
valoare nou creată, adică de produc
ție netă.

O sursă deosebit de importantă 
pentru creșterea eficienței econo
mice, a valorii producției nete o 
constituie recuperarea și refolosirea 
tuturor materiilor prime și mate
rialelor rezultate din procesul de 
producție și de consum. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
problema recuperării și refolosirii 
materialelor este una din problemele 
de importanță deosebită pentru dez
voltarea noastră viitoare, pentru asi
gurarea bazei materiale necesare des
fășurării activității de producție. 
Avînd în vedere asemenea conside
rente, proiectul de Directive prevede 
ca in 1985 pe această cale să se asi
gure acoperirea necesarului pentru 
nevoile interne de producție în pro
porție de : 40—41 la sută la fier, cu
pru. plumb și uleiuri minerale ; 
50—52 la sută la produsele prelucrate 
din polietilenă, materiale fibrocelu- 
lozice, maculatură : 60 la Sută la
plăci aglomerate și fibrolemnoase ; 
90—95 la sută la ambalaje din sticlă 
și lemn. Este limpede că în toate 
unitățile economice trebuie să se 
acorde o maximă atenție acestei im
portante surse de creștere a produc
ției nete, de asigurare a necesarului 
de materii prime.

Un rol hotărîtor in creșterea va
lorii producției nete îl are utili
zarea intensivă a capacităților pro
ductive, a tuturor fondurilor fixe 
din economie. Creșterea eficientei 
fondurilor fixe constituie una din 
problemele de bază ale viitorului 
cincinal. în acest sens se prevede 
că in industrie, la 1 000 Iei fon
duri fixe — valoare neamortizată — 
se va ajunge in 1985 la o producție 
globală de 1 800 lei și la o producție 
netă de peste 600 lei. Pentru realiza
rea acestui indice de eficiență econo
mică, proiectul de Directive stabi
lește o serie de măsuri ferme pentru 
utilizarea la maximum a mașinilor și 
instalațiilor, a tuturor mijloacelor 
tehnice, pentru buna întreținere și 
exploatare a acestora, desfășurarea 
în cele mai bune condiții a activi
tății de întreținere și reparații a în
tregului parc de utilaje și folosirea 
completă a suprafețelor de producție. 
Utilizarea intensivă a mijloacelor 
tehnice va asigura, paralel cu obține
rea unui volum sporit de producție 
și însemnate economii de investiții, 
reducerea substanțială a cheltuielilor 
cu amortismente, respectiv a chel
tuielilor materiale și. pe aceste căi, 
creșterea producției nete.

La sporirea în ritm înalt a valorii 
nou create, a producției nete, alături 
de factorii menționați, un rol deter
minant îl va avea creșterea producției 
fizice. Astfel, dacă avem în. -vedere 
că fiecare produs conține și o cotă 
parte de valoare nou Eleată, atunci 
este limpede că pe 'h&sură ce vom 
realiza un volum sporit de produse, 
la nivelurile prevăztfte de proiectul de 
Directive, va crește și producția netă, 
în acest sens, un loc important îl 
ocupă creșterea mai accentuată — 
intr-un ritm mediu anual de 7—7,5 Ia 
sută — a productivității muncii in in
dustrie, calculată pe baza producției 
nete. Așa cum se desprinde din pro
iectul de Directive, in cincinalul 
1981—1985, pe baza creșterii producti
vității muncii sociale, se va asigura 
circa 89 la sută din sporul venitului 
național.

Ca urmare a influenței acestor fac
tori, precum și a indeplinirii celorlal
te prevederi referitoare la sporirea 
valorii producției nete, proiectul de 
Directive ridică la rang de obiectiv 
esențial pentru cincinalul viitor creș
terea accelerată și continuă a EFI
CIENȚEI ECONOMICE — in intere
sul creșterii forței economice a pa
triei, al ridicării nivelului de trai al 
întregului popor.
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PE PLATFORMA COMBINATULUI DE UTILAJ GREU DIN IAȘI

IN AVANS FATĂ DE TERMEN - 
prin organizare și disciplină

tăți mai mari de betoane. Apoi, de 
mare importanță este finalizarea di
feritelor lucrări de utilități de pe 
platformă, care lăsate acum în fază 
de provizorat îngreunează activi
tatea productivă a beneficiarului sau

întirzie darea în funcțiune a unor ca
pacități.

Hotărîrea și tenacitatea cu care 
se muncește pe șantier dau ga
ranția că realizările obținute de 
constructorii și montorii combinatu

lui vor fi în continuare la înălțimea 
sarcinilor ce le revin în edificarea 
unuia din principalele obiective de 
investiții ale actualului cincinal.

Manole CORCACI 
Dan CONSTANTIN

PE PLATFORMA COMBINATULUI DE FIRE SINTETICE DIN VASLUI

După cum este cunoscut, pe șan
tierul Combinatului de utilaj greu 
lin Iași primele capacități de produc
ție au intrat in funcțiune înainte de 
termen : secția de mecano-sudură — 
cu 6 luni, iar turnătoria de fontă cu 
> luni mai devreme. Ceea ce este 
neritoriu în activitatea constructo- 
tilor de pe acest mare șantier este 
’aptul că aceste prime succese con- 
itituie suportul trainic al menținerii 
n continuare a unor ritmuri înalte de 
ixecuție. Avînd de realizat în acest 
m un volum de investiții în valoare 
le peste 1 miliard lei, colectivul șan- 
ierului și-a onorat exemplar, lună 
le lună, sarcinile, realizind pînă a- 
um peste 55 la sută din valoarea 
jianului anual.

Care sînt însă stadiile fizice ale 
ucrărilor ? Inginerul Dumitru Rebei, 
lirectorul grupului de șantiere nr. 1, 
ie-a precizat : „La forja grea nr. 1 
- obiectiv principal pe care-1 avem 
le realizat în acest an — dispunem 
le un avans substanțial. Lucrările 
le construcții propriu-zise sint in 
lare parte terminate. De asemenea, 
int executate și fundațiile celor 7 
uptoare de încălzire și se lucrează 
itens și Ia fundația celorlalte 6 cup- 
oare de tratament termic.
Demn de relevat este și faptul că, 

1 paralel cu concentrarea forțelor la 
biectivele care au termene de pu- 
ere în funcțiune in acest an, con
tractorii și montorii desfășoară o 
ctivitate ritmică, susținută, pe fron- 
îri largi și la obiectivele prevăzute 
entru anul viitor.
Astfel, pentru a menține avansul 
tștigat s-a trecut la executarea 
.ructurii de rezistență la turnătoria 
e oțel și la oțelăria electrică, obiec- 
ve care au termene de punere în

funcțiune în 1980. Buna organizare a 
activității la aceste două obiective 
este decisivă acum pentru îndepli
nirea angajamentului asumat de a 
elabora prima șarjă de oțel in cin
stea Congresului ai XH-lea al P.C.R. 
Un obiectiv mobilizator, realist. Lă
cătușii și montorii, de pildă, au pu
tut executa numeroase lucrări in 
avans numai printr-o strinsă con
lucrare cu beneficiarul, care a fur
nizat peste 75 la sută din confecțiile 
metalice realizate toate în secțiile 
date în funcțiune pînă acum. De real 
folos s-a dovedit și inițiativa con
structorilor de a realiza o serie de 
confecfii metalice direct pe șantier.

O serie de tehnologii moderne 
și-au demonstrat din plin eficiența. 
Astfel, preasamblarea Ia sol a lumi
natoarelor și a unor panouri de pe
reți. aplicată la turnătoria de oțel, se 
extinde acum și la oțelăria electrică. 
Pe această cale se vor ciștiga trei 
sâptămini la montarea unor tron
soane de pereți, luminatoare ale 
noului obiectiv. Din păcate, avansu
rile cîștigate nu pot fi fructificate pe 
deplin, deoarece unele unități din ca
drul Ministerului Industriei Ușoare 
(fabricile de geam de la Scăieni și 
Buzău) nu-și onorează contractele 
de livrare la geamul armat.

Ampla desfășurare a lucrărilor 
pe șantierul Combinatului de utilaj 
greu din Iași, obiectivele mobiliza
toare pe care și le-au propus con
structorii au un sprijin solid și în 
colaborarea strinsă atit cu benefi
ciarul, cît și cu proiectantii si furni
zorii de utilaje. Astfel, cele peste 
20 de filiale și institute de proiectare 
angajate în proiectarea combinatu
lui ieșean au asigurat pentru inves
tițiile anului 1979 încă din primul

trimestru 90—95 la sută din pro
iecte, atit pentru construcții, cit și 
pentru utilaje.

Totodată, pe cei peste 60 de furni
zori de utilaje tehnologice și furni
turi îi caracterizează promptitudinea 
in onorarea contractelor, de livrare. 
Un sprijin deosebit primesc con
structorii din partea beneficiarului, 
care realizează in halele luate în 
primire un mare volum de con
fecții metalice și, îndeosebi, stilpii 
de rezistență de 45—60 tone gata 
montați. Aceasta elimină transpor
turile agabaritice anevoioase, asigu- 
rind, totodată, condițiile pentru des
fășurarea în flux continuu a lucră
rilor. în acest fel. ritmul de montai 
al pieselor din structura halelor, 
cît și de montare a multor utilaje 
s-a menținut mereu ridicat. Aceasta 
a făcut posibilă devansarea altor 
lucrări. Recent au început și lucră
rile la cea mai înaltă hală a combi
natului — hala de utilaj tehnologic 
complex greu.

Apreciind eforturile depuse de 
constructori în realizarea acestui 
mare obiectiv de investiții. succe
sele notabile înregistrate pînă acum, 
care se întrunesc într-o experiență 
pozitivă, trebuie arătat că pe șan
tier există încă numeroase posibi
lități de perfecționare a activități 
constructive.

— Ritmul de lucru pe șantier ar 
putea să fie și mai bun — ne-a spus 
inginerul-șef al întreprinderii bene
ficiare, Nâstase Haralamb — dacă 
antreprenorul general ar coordona cu 
mai multă exigență toate lucrările ce 
le au de realizat celelalte colective 
de muncă care participă la construc
ția combinatului. în primul rind 
trebuie asigurat șantierul cu canti

SCADENȚA SE APROPIE 
...dar multe utilaje încă nu se zăresc

în urmă cu aproape patru luni, 
analizind situația de pe șantierul 
Combinatului de fire sintetice din 
Vaslui, am consemnat începutul unui 
reviriment in evoluția lucrărilor, 
hotărirea constructorilor și montori- 
lor de a recupera cît mai rapid ra- 
mînerile în urmă, de a crea condiții 
pentru punerea in funcțiune la termen 
a acestui important obiectiv de inves
tiții. Am revenit acum pe șantierul 
celui mai mare obiectiv de investiții 
din județ, in actualul cincinal, cu 30 
de zile inainte de scadența primei 
capacități de producție. Un prim fapt 
pozitiv : potrivit graficului de pu
nere în funcțiune a combinatului, 
s-a trecut energic, cu forte spo
rite, la montarea utilajelor tehno
logice la capacitățile de filare și res
pectiv prelucrare a firelor textile. 
Este vorba de montajul unor mașini 
cu simplă răsucire și dublă torsiune, 
al liniilor de filare, precum și al 
centralelor de climatizare.

Montajul este realizat de echipe 
mixte alcătuite din specialiști ai be
neficiarului și Trustului de insta- 
lații-montaj Iași : lăcătuși meca
nici, operatori chimiști, prelucră
tori fire, electricieni, sudori, insta
latori și montori. Asistenta tehnică 
este asigurată de specialiști de la în
treprinderile furnizoare de utilaje. 
Se lucrează zilnic în două schim
buri. ceea ce asigură un ritm rapid 
de lucru la toate punctele-cheie :

hala de filare rapidă și clasică ; 
convertizoarele statice de frecvență ; 
silozurile de granule uscate ; silozu
rile de granule umede, rețele exte
rioare etc. Se continuă lucrările de 
montaj în hala fire textile a mași
nilor cu simplă răsucire și dublă 
torsiune.

Eforturile beneficiarului sînt co
relate cu cele ale colectivului șantie
rului nr. 1 Vaslui din cadrul T.I.M. 
Iași. Instalatorii se află foarte aproa
pe de constructori, stimulindu-i să 
grăbească executarea lucrărilor res
tante perttru noile spații de montaj. 
Pe măsiltă ce constructorul creează 
front de lucru pentru montajul echi- 
pamenteloi' în instalațiile de condițio
nare a aerului se trece „din mers" 
la montaj, deoarece toate utilajele 
sint pe șantier.

Din păcate, eforturile susținute 
depuse de beneficiar, instalatori și 
montori, nu sînt susținute de fur
nizorii de utilaje restantieri cu o 
parte din echipamente, ce condițio
nează strict intrarea in producție a 
primei capacități. De asemenea, 
nici constructorul nu a terminat toate 
lucrările prevăzute, înregistrînd ră- 
mineri în urmă deloc neglijabile la 
centralele de climă, stațiile de cone
xiuni, posturile de transformare și 
utilități.

Cit despre furnizorii restanțieri, 
aceștia sint :

• întreprinderea „Unirea" — 
Cluj-Napoca — cu mașini de dublă 
răsucire și mașini de dublă torsiune ;

® întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice Alexandria și între
prinderea „Automatica" București — 
cu panouri de comandă, tablouri și 
panouri electrice și tablouri de auto
matizare :
• Fabrica de cabluri și materiale 

electroizolante București — cu cabluri 
electrice de semnalizare și automa
tizare ;

® Baza de aprovizionare uti
laje și piese de schimb Ploiești — cu 
elemente de îmbinare pentru con
ducte din oțel inoxidabil.

Supunem atenției aceste probleme 
nu numai conducerilor întreprinde
rilor vizate și constructorului — 
Grupul de șantiere pentru con
strucții industriale din Vaslui — ci și 
forurilor coordonatoare ale acestora. 
Este lesne de ințeles apelul benefi
ciarului dacă se ține seama de timpul 
scurt care a mai rămas pină Ia data 
cind, potrivit planului de stat, noua 
unitate chimică trebuie să producă 
eu prima capacitate. Numărătoarea 
inversă fiind începută, colectivul 
Combinatului de fire sintetice din 
Vaslui așteaptă un ajutor concret și 
cit se poate de operativ.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteii"

Importante economii 
de materii prime 

și energie
De la începutul acestui an și pînă 

în prezent in unitățile productive din 
județul Satu Mare s-au economisit, 
ca urmare a diminuării consumurilor 
specifice, 550 tone metal. 3 880 MWh 
energie electrică, 3 700 tone combus
tibil convențional, 200 tone benzină și 
300 tone motorină. Rezultate pozi
tive au obținut colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul întreprin
derilor „UNIO" și „23 August", „Inte
grata" din Negrești-Oaș, unitățile in
dustriei ușoare și altele. (Octav Gru- 
meza).

Cu planul pe 4 ani 
ai cincinalului 

îndeplinit
Oamenii muncii de la întreprinde

rea de antibiotice din Iași raportea
ză îndeplinirea planului de producție 
pe primii 4 ani ai cincinalului. Este 
rezultatul creșterii productivității 
muncii cu peste 6 Ia sută, folosirii 
judicioase a Capacităților existente și 
a timpului de lucru, utilizării efi
ciente a mașinilor și instalațiilor și 
alte asemenea acțiuni. în acest fel, 
pînă la sfîrșitul anului harnicul co
lectiv de la această unitate va rea
liza suplimentar o producție indus
trială în valoare de 505 milioane lei. 
(Manole Corcaci).

Excavatorul 1000
Constructorii de utilaje grele de 

la întreprinderea „Progresul" — 
Brăila au raportat un succes de 
prestigiu : ieșirea de pe banda de 
montaj a celui de-al 1 000-lea 
excavator din producția acestui an. 
De remarcat faptul că harnicul co
lectiv de constructori brăileni a 
realizat de la începutul anului și 
pînă în prezent o producție indus
trială suplimentară in valoare de 
peste 23 milioane lei. înregistrînd 
un ritm de creștere în comparație 
cu aceeași perioadă a anului pre
cedent de peste 14 la sută.
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EROISMUL MUNCII-izvor
al epopeii

Corul mixt al Casei de cultura Motru, evoluind pe scena Casei de cultura din Tg. Jiu

PENTRU PREGĂTIREA TEMEINICĂ A VIITORILOR

MUNCITORI Șl SPECIALIȘTI

care 
fie- 
ta-

în noua epopee națională pe 
o scriu creatorii contemporani, 
care în stilul său, potrivit 
lentului, la loc de cinste se situea
ză marile evenimente și eroi din 
viata poporului, momentele hotărîtoa- 
re ale istoriei României de ieri și de 
azi. în acest fel, creatorii contempo
rani se situează într-o continuitate 
majoră cu marile tendințe ale tradi
ției artistice înaintate, valoroase. Este 
evident că în etapa contemporană a 
literaturii noastre înfățișarea erois
mului național capătă tot mai vizibil 
nuanțe interpretative specifice, care 
nu țin atît de demitizare (atitudine 
de care s-a făcut mult caz în critica 
noastră de acum cîțiva ani, dar care, 
in sine, nu are o semnificație deose
bită), cît de tendința de a privi 
personalitățile și grupurile eroice 
în modul lucid ce caracterizează 
spiritul modern.

Trebuie să precizăm, de la bun 
început, că între admirația entu
ziastă pe care o presupune evocarea 
eroismului național și reflexivitate 
nu se află o relație de incompatibi
litate. Dimpotrivă, ele se completează 
fericit. în fața marilor figuri eroice 
ale istoriei de ieri și de azi admira
ția celui care scrie literatură nu este 
de nimic contrazisă. După cum ana
lizarea lucidă a unui context uman 
contradictoriu, în care luminile și 
umbrele se amestecă, nu neagă po
sibilitatea înfățișării. în regimul de
plinei admirații, a unor aspecte 
pur eroice.

Aceste două atitudini corespund, 
în mare, poeziei și prozei. Subiecti
vității poetului i se potrivește parcă 
mai bine și pe deplin entuziasmul 
adeziunii (ca și cel al neadeziunii 
lipsite de vreo ezitare) ; în schimb, 
de la reflexivitatea prozatorului aș
teptăm, 
nire mai 
pectelor

cu îndreptățire, o cumpă- 
lucidă, mai analitică, a as- 
umane asupra cărora se

Mesaj artistic și model uman
opera literară

mitolo- 
cu arta 

facto-

Operele de artă sînt 
învățături ale cite unui 
Neagoe Basarab (crea
torul) către Teodosie, 
fiul său (cititorul). Po
sibilitatea de a tradu- 
e statutul ontologic al 
rtei și al creatorului 
rin titlul uneia din 
rimele capodopere ale 
iteraturii române sem
nifică o foarte veche 
problematizare roma
nească t' „misiunii e- 
ducativd a creației și a 
creatorului".

Incepind cu 
gia și sfirșind 
contemporană, 
rut educațional ține, in 
creația românească, de 
chiar f-'bstanța ei. 
Niciodată, artiștii de 
referință fiu l-au, apli
cat operei ca rpe o po
leială, ca un ele
ment decorativ. Nu 
este necesar să se 
lipească mitologiei, 
folclorului, literaturii 
vechi, clasice și in
terbelice o pecete edu
cativă, fiindcă educa
ționalul ființează in 
miezul lor.

Această interioritate 
permite operei să-și 
păstreze specificul și 
îndeamnă factorul e- 
ducațional s-o condi
ționeze. Nu există 
vreo mare operă sau

A in
vreun creator de vază 
care să-l fi ignorat, 
cum nu există nici o- 
pere celebre, nici au
tori renumiți care să 
fi rămas la nivelul co
mentariului pe margi
nea misiunii educative 
a creației. Pentru a re
veni la parafraza de 
mai înainte, Neagoe 
Basarab își elaborează 
învățăturile cu un scop 
precis: de a-și educa 
fiul intr-un anumit 
mod. Scopul s-a ma
terializat intr-o operă 
și se poate spune că 
voievodul-scriitor a 
țintit dintr-o dată fi
nalitatea educativă și 
finalitatea artistică. 
Prin specificitatea și 
valoarea ei, opera isi 
mărturisește scopurile 
supreme.

Cu toate acestea, 
creatorul educă nu nu
mai prin operă, ci si 
prin modelul existen
țial pe care îl oferă. 
Colectivitatea româ
nească a făurit o ade
vărată mitologie a 
creatorilor, care le e- 
valuează și le rescrie 
intr-o terminologie 
particulară destinele 
exemplare. Ea ișl cau
tă și își găsește „mo
dele" in realitatea 
imediată, și printre

Conferință națională de geotehnică și fundații
Miercuri s-a încheiat la Iași cea 

de-a patra Conferință națională de 
geotehnică și fundații, manifestare 
științifică la care au participat peste 
200 de specialiști din institute de cer
cetare și proiectare, din intreprinderi 
și trusturi de construcții, geologi, 
cadre didactice din invățămintul su
perior din întreaga țară, reprezen
tanți ai Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, ai Institutului 
central de cercetare, proiectare și 
directivare în construcții, al Inspec
toratului general de stat pentru in- 
vestițli-construcții, ai Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicienilor, 
precum și ai uiîor ministere de 
profil.

Timp de trei zile au fost susținute 
130 de comunicări și referate, urmate 
de dezbateri, in cadrul cărora au fost 
sintetizate preocupările specialiștilor 
noștri în direcția elaborării celor mai

Noi licee cu
Potrivit recentelor măsuri de per

fecționare a invățămintului liceal, 
de adaptare a acestuia la cerințele 
actuale și de perspectivă ale eoono- 
miei naționale. în diferite centre ale 
țării vor funcționa, cu începere din 
anul școlar 1979—1980, noi licee cu 
profil industrial. La Baia Mare. Iași 
și Tirgu Jiu își vor deschide porțile 
licee pentru pregătirea cadrelor cali
ficate in domeniul construcțiilor de 
mașini, iar la Ploiești, o unitate școa
lă destinată formării de cadre pentru 
sectorul construcțiilor din industria 
chimică. în comunele Popești, județul 
Bihor, și Berea, județul Buzău, vor 
funcționa licee cu profil minier și

t
PROGRAMUL I

9.00 Itinerar muz.eistic tomltan
9,30 Șoimii patriei
9.40 Album folcloric

10,00 Film serial : Calvarul. Reluarea 
episodului 11
Telex
Telex

10.50
16,00 _____
16,05 Volei masculin : România — R.F. 

Germania în competiția dotată cu 
„Trofeul Tomis". Transmisiune di
rectă de la Constanta

18.00 La fața locului — emisiune de in
formații, reportaje, corespondente

18,15 Reportaj pe glob : Brazilia — de 
la Rio la Rio

18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18.50 1001 de seri

este se- 
este de 
si teatru, 
în forma 
aspectul 

situare ale 
evitarea

exercită o înfățișare complexă multi
laterală. un desen mai complet în li
nia căruia insă vibrează aceeași ati
tudine plină de admirație pentru ma
rile fapte, pentru figurile unor mari 
luptători pentru dreptate socială și na
țională. Realitatea operelor literare 
arată că, in majoritatea cazurilor, cele 
două atitudini coexistă, entuziasmul 
fiind însoțit, întemeiat, in diverse 
moduri și nuanțe, de Scrutarea refle
xivă. Această coexistență 
sizabilă, după cum ușor 
observat, mai ales in proză 
Ea apare și în poezie, dar 
unei situări lucide față de 
eroic care este celebrat, 
cărei efecte bune țin de 
entuziasmului mecanic, stereotip, da 
ocolirea monotoniei tematice, de 
efortul depășirii nivelului precar al 
publicisticii versificate.

Legătura acestor considerații pre
liminarii cu generoasa ideee a epo
peii naționale este evidentă. Eroismul 
de azi al românilor nu mai are sim
plitatea celui pe care epopeile cla
sice ni l-au înfățișat. Departe de a 
fi dispărut, el se face simțit în anii 
noștri sub formele complexe ale 
muncii constructive și ale asumării 
civice a intereselor unanime. An
samblul literaturii noastre contem
porane probează că marea idee- 
simbol a epopeii naționale are în 
continuare o remarcabilă vitalitate. 
Eroismul contemporan are însă com
plexe configurații umane și de
terminări sociale. Exprimarea lui, 
unul dintre obiectivele nobile ale 
literaturii noastre, nu se poate, in 
consecință, păstra la nivelul festivist 
al entuziasmului mecanic, care se 
mulțumește cu repetarea locurilor 
comune ale admirației entuziaste. Ce
lebrarea eroismului muncii și al 
asumării destinului istoric al patriei 
nu mai poate fi desprinsă astăzi de 
luciditatea scrutării contextului so- 

creatorii care captează 
și prefac, in structuri 
durabile, energiile care 
zac in profunzimea 
vulcanului. Procesul 
de evaluare este con
diționat de grandoa
rea creației ; nici 
un artist fără operă, 
oricit de corect s-ar fi 
comportat in zona co
tidianului, nu face o- 
biectul mitologiei mo
rale (in cercul apropi
at, el devine, desigur, 
in timpul vieții, un 
exemplu in ordine so
cială). La nivel națio
nal, exemplaritatea 
creației și exemplari
tatea creatorului merg 
mină in mină, colecti
vitatea intuind această 
fraternitate dialecti
că. Neagoe Basarab. 
Ion. Neculce, lenăchiță 
Văcărescu, Mihai Emi- 
nescu, Ion Creangă, 
Ciprian Porumbescu, 
Nicolae Iorga, Tudor 
Arghezi, G. Călinescu, 
Mihail Sadoveanu, G. 
Enescu, Constantin 
Brăncuși, Maria Țăna- 
se (ca să luăm numai 
citeva nume) impun 
prin: umanismul struc
tural, întemeierea su
fletească pe tradiția 
națională, rectitudinea 
morală, unitatea exls- 

ritm 
economisirii 

mărirea sigu-

moderne tehnologii de executare a 
fundațiilor pentru construcții civile, 
industriale, hidrotehnice și pentru 
căile de acces, depistării unor meto
de eficiente de construcții, utilizate 
în condițiile înlocuirii materialelor 
deficitare, găsirii unor procedee de 
calcul pentru proiectarea rațională a 
fundațiilor, în contextul unui 
rapid de execuție și al 
materialelor, odată cu 
ranței și durabilității construcțiilor, 

în cadrul acțiunii a
și o masă rotundă cu tema ..Proble
me actuale de mecanica rocilor" și 
s-au efectuat vizite cu caracter docu
mentar in perimetrul județului Iași.

La sfirșitul lucrărilor, partieipanții 
la conferință au adresat o telegra
mă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

fost organizată

(Agerpres)

profil industrial
petrolier. De asemenea. In orașul Ne- 
hoiu, din județul Buzău, a fost creat 
un liceu care va pregăti cadre nece
sare sectorului de industrializare a 
lemnului.

Prin înființarea școlilor menționate, 
rețeaua invățămintului liceal de 
specialitate din țara noastră se ci
frează în prezent la 977 unități. Tot
odată, în următorul an de studii, din 
totalul promovaților clasei a VIII-a, 
88,5 la sută urmează cursurile licee
lor industriale și agroindustriale, 
obiectiv apropiat celui înscris în pre
vederile proiectului de Directive ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. (Agerpres)

idee : acad. Con- 
(1850—1918)

19.00 Telejurnal
19,20 In dezbaterea țării : Proiectele de 

Directive ale Congresului al XII-lea 
al P.c.H, „A conduce, a hotărî, a 
face"

19.35 Ora tineretului
20.25 Teatru filmat ; 

casă". Premieră
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL S
16,00 O viață pentru o 

stantin I. Istratl
16.30 Umor și muzică
17.25 Blocnotes
17.45 Noi, femeile I
13,15 Festivalul național 

României"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Mult e dulce...
19.50 Din țările socialiste. R.P. Bulgaria 
20.05 Concert simfonic
21.35 Telejurnal

„Drumul spre 
pe țară

,Cîntarea

de admirație ; 
ei este un idilism cu 

/

reușitele romane 
la noi în ultimul 

în mod convingă- 
optimă a creato- 

de

naționale 
cial în toată complexitatea acestuia, 
fără ocolirea aspectelor negative, 
fără polizarea idilică a asperităților 
inerente oricărei organizări sociale, 
fără punerea între paranteze a ra- 
teurilor umane, gunoaie ce mai 
plutesc ici-colo pe suprafața fluviului 
țării.

Nu voim de fel să pledăm pentru 
un „criticism" ingust, ale cărui ma
nifestări nu lipsesc din literatura 
noastră în ultimii ani. A alege anu
mite aspecte negative dintr-o peri
oadă istorică și a insista pe larg 
asupra lor nu inseamnă automat a 
face mare literatură, ci mai ales a 
înlocui un loc comun prin altul. O 
astfel de procedare literară suferă 
de o maladie echivalentă, în esență, 
aceleia a excesului 
rezultatul 
semnul schimbat.

Cîteva ‘dintre 
politice apărute 
deceniu probează 
tor că atitudinea 
rului de literatură preocupat 
destinul României contemporane îm
bină în mod dialectic entuziasmul 
în fața realizărilor din anii socia
lismului cu reflexivitatea celui care 
contemplă cimpul social în mod avi
zat. fără prejudecăți, observîndu-i nu 
numai evidentele progrese, ci și con
tradicțiile, „bolile" datorate inferio
rității morale a anumitor indivizi. 
Este clar că această atitudine se 
află intr-o deplină, conformitate cu 
principiile fundamentale ale parti
dului nostru.

Fiind de domeniul sociologiei crea
ției. disociația entuziasm-reflexivitate 
nu se referă la nivelul realizării 
estetice. Se poate însă observa 
cu ușurință că. mai ales în proza 
centrată pe evenimente din Româ
nia contemporană, exagerările într-o 
direcție sau în alta sînt de obicei 
însoțite de o scăzută calitate este- 

tențlală, universalita
tea spiritului.

Prin ființa lor mo
rală, la care participă 
insăși opera lor dura
bilă, marii creatori ii 
modelează nu numai 
pe aceia care le cu
nosc de la un capăt la 
altul opera, ci și pe cei 
care au luat in pose
sie spirituală numai 
unele părți ale ei, ba 
și pe cei care le-o 
frecventează mai pu
țin. Ciți l-au citit pe 
Eminescu in întregi
me, ciți au ascultat 
din Enescu tot ce se 
poate asculta cu ure
chea sîngerindă, ciți 
au privit din toate un
ghiurile sculpturile u- 
riașului Brăncuși, ciți 
au avut răbdarea de 
tt-și perinda privirea 
scrutătoare peste sute
le de file ale Istoriei... 
eălinesciene și ciți, tn 
fine, au avut tăria să 
plingă și să zboare ce
lest, cu urechea lipită 
de vocea Măriei Tăna- 
se ? Fără îndoială, răs
punsul e unul singur: 
nu toți cei care se lasă 
prinși de vraja perso
nalităților (și mai mult 
decît atit) participă la 
zămislirea proeminen
ței acestora. In ciuda 
acestui contact parțial,

ei așază 
prim plan, 
operei

tn mit, pe 
grandoarea 

operei născocite prin 
muncă de titani ai fru
mosului. Nu toți re
ceptorii pot să parvină 
la înțelesurile subtile 
ale operelor, dar toți 
se înalță la înțelegerea 
spiritului lor umanist 
superior. Nu toți sin- 
tem capabili să înțe
legem. enormul excurs 
universal al lui Nico
lae Iorga, insă ne îm
părtășim cu toții, ca 
dintr-un ocean de apă 
vie, din uriașul său 
sentiment patriotic.

Cunoașterea operei 
asigură educația mul
tiplă (estetică, mora
lă etc.) a publicului 
receptor. Cunoașterea 
creatorului (care e mai 
lesnicioasă — fiindcă 
se face prin mijloace 
la înde mina tuturor : 
„biografiile" colective) 
realizează o „misiune 
educativă" de nuanță 
preponderent morală. 
Ea pune in ecuație, la 
modul foarte direct., 
statutul uman al crea
torului. Faptele coti
diene, actele morale, 
știrile despre stilul de 
lucru și programul se
ver de muncă, dar și 
intimplările senzațio
nale, defectele de na-

Interior al Muzeului etnografic din Boia Mare

cinema

15.45; 18; 20,15.
PATRIA

— 13,30; 
20, GRI- 
17,15; 20.

• Hoțul din Bagdad : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
15: 18.
• Mihail, cline de circ : SCALA
— 13.30: 13.45; 18: 20.15. FAVORIT
— 9; 11.13; 13,30; ' ................
• Moartea unui ghid :
— 13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Lumea Atlantide! : LUCEAFĂ
RUL — 14; 16.15; 18,30: 20.45, la 
grădină — 20,15. BUCUREȘTI — 
13,30; 15,45; 18; 30,15.
• Satul cu arțari : TIMPURI NOI
— 14,30; 17; 19,30.
• Iphigenia : CAPITOL 
16.15; 19, la grădină — 
VIȚA — 9; 11,43; 14,39:
• Tlnăr si liber : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14. GIULEȘTI — 9: 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Rădăcinile se prind adine (s&p- 
tămina filmului coreean) : CINE
MA STUDIO — 16; 18; 20.
• Omul fără identitate :
TRAL - 15,30; 17,45; 20.
• Ultima frontiera a mortii
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
18; 20,15, TOMIȘ — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20, la grădină — i
• La cinci zile de casă : F 
VAL — 13,45; 16; 18,15: 20.30 
LODIA — 9; 11,15; 13.30; 15,4 
30,15, MODERN — 9; 11.13; 
15,45: 18,15 : 20,45, la grădină
• Veronica — 9,15; 11; 12.45, Nea
Mărin miliardar — 14.30; 16,30:
18,30; 20,15: DOINA. 

CEN-

tică. Să ne amintim, de pildă, de 
nu puține dintre cărțile de proză 
apărute la noi in deceniul al cinci
lea, In multe dintre ele, reflexivitatea 
autentică este cu totul absentă, fapt 
care afectează realismul social al 
unei scrieri sau alteia. După cum 
arătam mai sus, echivalente, in 
esență, acestor cărți sînt scrierile 
care cultivă exagerarea inversă, 
abordînd o perioadă exclusiv prin 
prisma unor erori, de pe o poziție 
unilaterală cu totul nedialectică, ig- 
norîndu-se faptul că in aceeași pe
rioadă au avut loc numeroase eveni
mente care au contribuit la progresul 
țării, evenimente care, in fond, dau 
sensul însuși al înaintării noastre.

Disociația pe care am propus-o și 
care, in diverse alte forme, a fost 
adesea discutată in critica noastră, 
este departe de orice nuanță norma
tivă. Detaliind-o, am căutat să tra
săm o continuare teoretică a discuției 
despre epopeea națională în litera
tură, situindu-ne pe terenul strictei 
actualități. Concluzia, ale cărei ar
gumente 
istorie a 
eroismul 
tizări au 
pului tot 
dintre motivele literare importan
te, nesecat izvor de inspirație. 
Exprimarea lui s-a transformat însă 
în mod considerabil. Și, dacă nu ne 
constituim sclavi ai criteriului pur 
estetic, care privește scrierile lite
rare din perspectiva unei problema
tice eternități, putem afirma că 
pentru noi, românii de azi. impor
tanța unei opere literare nu se leagă 
doar de realizarea artistică, ci și de 
exprimarea unui climpănit optimism 
național, sinteză de entuziasm pa
triotic și de reflexivitate lucidă.

Voicu BUGARIU

pot fi aflate în întreaga 
literaturii ndastre. este că 
national, ale cărui concre- 
devenit cu trecerea tim- 
mai complexe, este unul

tură morală, contradic
țiile și dezicerile (și 
poate mai ales aces
tea) ajung mai repede 
decît opera in organul 
receptor al publicului. 
Buretele vremii, a- 
tunci cind creatorul e 
dublat de o operă ma
joră, poate șterge pe
tele și croi legende 
modelatoare. Aceasta 
neînsemnind cituși de 
puțin că marile perso
nalități sînt scutite de 
analiza riguroasă a 
biografiei lor morale, 
cu umbrele și lumini
le ei.

In societatea socia
listă, creatorul are toa
te condițiile de a trăi 
în spiritul creației 
sale. Creația il confir
mă pe creator și crea
torul iși confirmă 
creația. Conștiința par
tinică este menită să 
modeleze subiectul 
creator care, la rindul 
său, modelează obiec
tul (opera). Dedublarea 
morală își pierde orice 
justificare și, ca atare, 
teoretic, dispare. Co
dul creației și existen
ței creatorului nu poa
te fi altul decît codul 
eticii și echității co
muniștilor.

Constantin 
SORESCU

• Frați de cruce : EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 15; 17.30; 20.
• lama bobocilor : BUZEȘTI — 
15.30: 17.45; 20.
• Accident : DACIA — 9: 11.15; 
13.30: 15.45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : BUCEGI — 
16: 18: 20.
• Legea e lege : LIRA — 16:18: 20
• Ultimul Fleksness : COTRO- 
CENI — 15.30; 17,45 : 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
0 Nick Carter superdetectiv : FE
RENTARI — 13,30: 17,45: 2(1.
• Pe urmele documentului 99 : 
PACEA — 16: 18; 20.
• Misiunea capricorn unu : VOL
GA — 9; 11,45; 14.30; 17.15: 19,45.
• Nu pot trăi fără lăutari : MIO
RIȚA -* *■  9; 11; 13,15: 15,30: 17,45; 20.
• Severino : FLOREASCA 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 30.15.
• Umbra lui Casey : GLORIA — 
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18 : 20.15.
• Cantemir : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Leii saloanelor : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Elefantul alb : AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
• Columna : MUNCA
• Cazul Gorgonova : 
15,30; 19.
• Apașii î FLACĂRA 
20, la grădină — 20,30.
• Hercule cucerește

• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român) : „Co
loana infinită". Microspcctacol in 
imagini, sunet și lumini — închi
derea stagiunii camerale estivale 
urmat de un recital vocal-instru- 
mental cu soliștii : Mihai Constan- 
tinescu — vioară, Dăn lordăches- 
cu — bariton, Liliana Pagu — so
prană, Ivonne Dumitrescu Fran- 
kenfeld — pian — 20.
a Teatrul de comedie : .Livada cu 
vișini — 19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă șl dansează — 20.
• Ansamblul artistic 
română" : Pe un picior
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" . 
generală nr. 30, cartier Colentina): 
Pescarul șt norocul — 19.30.

ARTA — »: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Piine cu nuci : PROGRESUL 
— 16; 1»; 20.

— 16: 19. 
COSMOS ■

15.30: 18;

Atlantida :

Invățămintul - cît mai strîns legat
de practică, de cerințele vieții

Prevederile proiectelor de docu
mente ale Congresului al XII-lea al 
partidului, a căror aplicare va asi
gura ridicarea țării noastre pe o 
nouă treaptă de progres și civiliza
ție, creează condițiile și pentru mo
dernizarea invățămintului. înfăptui
rea orientărilor și hotărîrilor parti
dului privind strînsa unitate dintre 
învățămint, cercetare și producție 
dobindește semnificații noi, supe
rioare, demne de a sta în atenția tu
turor slujitorilor școlii, acum, in 
preajma inceputului noului an șco
lar. Subliniind că realizarea tutu
ror prevederilor acestor documente 
depinde de oameni, de munca lor, 
de calitatea instruirii și educării lor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu releva 
că „trebuie să acordăm, in conti
nuare, toată atenția înfăptuirii Legii 
invățămintului, realizării unui invă- 
țămint modern strins legat de cerin
țele dezvoltării societății noastre, de 
viață și producție, care să asigure 
cadre cu pregătire corespunzătoare 
pentru toate domeniile de activitate".

Ca principal izvor de cadre pentru 
toate sectoarele vieții sociale, repre- 
zentind în același timp o vastă rețea 
de creație ce cuprinde toate ramu
rile științei, tehnicii și culturii, în- 
vățămîntului ii revine un rol tot mai 
important în afirmarea revoluției 
tehnico-științifice. Activitatea de cer
cetare are în invățămintul nostru, 
îndeosebi în cel superior, tradiție. 
Colective de cercetare alcătuite din 
cadre didactice din unitățile de în
vățămint superior, in multe cazuri 
reunind Și cercetători din institutele 
de profil și specialiști din întreprin
deri, au efectuat cercetări soldate cu 
soluții eficiente — perfecționarea 
unor tehnologii și proce.se de produc
ție, valorificarea superioară a unor 
resurse naturale, realizarea de noi 
utilaje etc.

De cîțiva ani, cercetarea științifică 
din invățămintul superior se desfă
șoară pe baza planurilor anuale și de 
perspectivă, care se integrează in pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomlco-socială, asigurind și partici
parea studenților la lucrări de cer
cetare aplicabile în producție. Crește 
și contribuția invățămintului liceal, 
profesional și de maiștri la activita
tea de cercetare. Cele mai moderne 
laboratoare, oabinete și ateliere care 
funcționează astăzi in școlile din Ca
pitală și din județele țării au fost 
proiectate, construite și experimentate 
în cadrul activității de cercetare 
desfășurată de colective alcătuite din 
profesori, ingineri, tehnicieni și elevi. 
Semnificativ este și aportul cadrelor 
didactice la experimentele privind

1
• I
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• Aventurile Mark Twain :
FLAMURA — 9: 11,30; 14: 17; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20.30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA BUCEGt — 20.3(1.
• Ultimul vals : GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.

ta t r

..Rapsodia 
de plai —

(la Școala

organizarea procesului de învățămînt 
la clasele I—IV in condițiile cobo- 
ririi viratei de școlarizare la 6 an’, 
prelungirea invățămintului obligato
riu la 10 ani, la modernizarea pre
dării matematicii, fizicii, chimiei, 
biologiei, științelor sociale, la per
fecționarea sistemului muncii edu
cative. pregătirea tineretului pentru 
integrarea în producție.

O formă mai nouă, dar cu per
spective largi, o constituie participa
rea personalului din invătămînt in 
cadrul unor echipe alcătuite pe plan 
local pentru soluționarea diferitelor 
probleme privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, a unor pro
bleme tehnice și economice ale uni
tăților productive.

Etapa nouă în care documentele 
Congresului al XII-lea propulsează 
știința românească, cercetarea știin
țifică și dezvoltarea tehnologică pre
supune trecerea la o calitate nouă și 
în domeniul cercetării științifice din 
invătămînt (pînă acum, activitatea de 
cercetare s-a desfășură! în cea mai 
mare parte paralel cu procesul de in- 
vățămînt propriu-zis), șooala avind 
datoria să pună pe prim plan, prin 
procesul de invățămînt, asimilarea de 
către elevi și studenți a valorii in
strumentale și operaționale a meto
dologiei științei și nu doar achizițio
narea unei colecții enciclopedice de 
date furnizate de știință. O aseme
nea orientare va asigura și rezolva
rea problemei care a preocupat în- 
vățămintul tradițional în legătură cu 
natura. în care școala trebuie să-i fa
miliarizeze pe elevi cu mersul real al 
științei și tehnicii, cu preocupările la 
zi ale acestor domenii fundamentale 
ale cunoașterii umane. Se știe că a 
dominat ideea — și intr-un anumit 
sens situația nu s-a modificat prea 
mult nici în zilele noastre — că în 
programe și manuale trebuie să se 
prezinte numai cunoștințe care au 
fost definitivate de știință și că, în 
cel mai bun caz. in procesul predă
rii profesorul să-i informeze pe elevi 
și asupra unor realizări la zi. Cred 
că, in spiritul orientării documente
lor Congresului al XII-lea al partidu-

întilnirea de la Vorona
Pe scena căminului cultural 

ai Festivalului
laureat! 

național „Cîntarea României" 
- ediția a Il-a

Nimic neobișnuit în 
faptul că pe o scenă a 
unui cămin cultural se 
întilnesc in două după- 
amieze la rind artiști 
amatori, artiști profe
sioniști. că alcătuiesc 
împreună concertele. 
De data aceasta însă 
finalul nu a fost mar
cat numai de aplauze, 
ci și de critici. Adică, 
din sala de spectacole 
s-a trecut în sala de 
dezbateri : discuții în
tre artiștii profesio
niști și artiștii ama
tori, între interpreți și 
critici muzicali ; de la 
concertele propriu-zise 
la o manifestare de 
substanță, fără nimic 
protocolar, o manifes
tare in care timpul s-a 
măsurat in „muzică", 
in „analiza concerte
lor", timpul a fost fo
losit din plin.

Vorona—comună de 
mare pitoresc, unde
va nu departe de Bo
toșani, bine marcată 
de neasemuite păduri 
de stejar, de fag. de 
Măgura Cuștiubelului. 
de Masa haiducilor, de 
apa Șiretului... Una 
dintre marile comune 
ale județului Botoșani, 
care face pași repezi 
spre urbanizare, care 
își onorează importante 
sarcini in agricultură 
(este reședința consi
liului unic agroindus
trial. are o statie de 
mecanizare, bază de 
recepție, o uriașă ma
gazie pentru 2 000 tone 
de griu, două C.A.P.- 
uri) ; in care au intrat 
deja în tradiție si ci- 
teva manifestări de 
cultură, de artă. Pen
tru că aici, la Vorona 
— după cum spu
nea primarul comunei. 
Constantin Buzilă — la 
fiecare început de sep
tembrie se desfășoară 
„Serbările pădurii", in 
care sînt reînviate mi
nunate obiceiuri fol
clorice. la fiecare doi 
ani se organizează o 
sesiune de comunicări 
științifice pe teme de 
istorie, folclor, litera
tură. De această dată, 
Colegiul criticilor mu
zicali (Asociația oame
nilor de artă din in-

stitutiile teatrale si 
muzicale) a propus — 
și Comitetul județean 
de cultură 
socialistă 
îmbrățișat 
tîlnirea cu 
tori laureați 
tivalului național „Cîn
tarea României" ediția 
a II-a si artiști profe
sioniști din intreg ju
dețul. Astfel, căminul 
cultural din Vorona a 
simtit emoția unei ne
declarate. dar strinse 
competiții. Am ascul
tat mai intîi excelen
tul cor al Liceului pe
dagogic din 
(premiul I).
Gheorghe 
(premiul I 
compoziție corală, pre
miul special pentru 
activitatea sa dirijo
rală). corul căminului 
cultural din Dersca. 
(locul IV), formația 
de fluierași din Vor- 
niceni (premiul I), or
chestra de instrumente 
populare (premiul I) 
ce aparține Centrului 
de îndrumare a crea
ției populare a mișcă
rii artistice de amatori 
din Botoșani.

...Peste 300 de artiști 
amatori, peste 300 de 
cooperatori, elevi, mun
citori. laureat! ai celei 
de-a II-a ediții a 
Festivalului national 
„Cîntarea României", 
pasionați iubitori ai 
muzicii. La început — 
protagoniști ai concer
telor din Vorona; apoi, 
spectatori. Foarte a- 
tenți la concertul or
chestrei profesioniste 
de muzică populară 
„Rapsozii Botoșanilor" 
(premiul Ii), dirijată 
de prof. Ioan Cobilă, 
la modul de prelu
crare a melodiilor din 
zona Moldovei demord. 
la tehnica trompetis
tului Constantin Mîn- 
dreșteanu (premiul I) 
— cel care știe să lan
seze cu temperament 
„Țărăneasca din Hu- 
dești". la repertoriul 
Laurei Lavric (premiul 
II) — cea dintîi solis
tă vocală a acestor 
meleaguri. Tinărul di
rijor Modest Cichirdan, 
care la pupitrul or-

si educație 
Botoșani a 
ideea — in- 
artisti ama- 

ai Fes-

Botosani 
dirijat de 
Cojocarii 

pentru o

*
4

ma- 
curs

Iul, introducerea în programe și 
nuaie a unor cunoștințe incă în __
de elaborare, a unor aspecte privind 
marile căutări ale științei și tehnicii 
ar ridica mult calitatea învățămintu- 
lui.

Este ușor de înțeles cît de capti
vant va deveni invățămintul pentru 
tineret cind îl va antrena, ca partici
pant direct, în opera cunoașterii ști
ințifice. Pentru aceasta este necesar 
ca elevii să fie puși in situația să do- 
bindească nu. atît cutare sau cutare 
noțiuni, cit mai ales modul științific 
de a aborda și trata materialul tutu
ror științelor,, însușindu-și capacita
tea de a dobindi cunoștințe prin efort 
personal și de a le utiliza in muncă, 
în viață. Elevilor le place să caute, 
să observe, să deducă, să presupună, 
să formuleze concluzii, să generalize
ze, să verifice. Invățămintul bazat pe 
cercetare este cel mai indicat pentru 
a cultiva aceste înclinații firești, o- 
bișnuindu-i pe tineri să caute cu per
severentă adevărul, să exDerimen- 
teze, să găsească soluții, să facă des
coperiri, să-și formeze o gîndire în
drăzneață, revoluționară. In cadrul 
procesului de invățămînt, chiar sim
pla refacere de către elevi a unor ex
perimente și cercetări realizate de 
mari oameni de știință oonstituie un 
mijloc de stimulare a lor in aceas
tă direcție. Un asemenea invățămint 
îl deprinde pe omul în formare cu 
efortul susținut, cu lupta pentru în
vingerea dificultăților, il obișnuiește 
să . fie disciplinat, ordonat, perseve
rent, îi formează un spirit autocritic 
sănătos, favorabil perfecționării și 
autoperfecționării. Luînd parte la so
luționarea unor probleme tehnice, e- 
conomice, culturale ale întreprinde^ 
rilor, la dezvoltarea economico-so- 
cială a localităților, instituțiile de 
învățămint pot deveni, așa cum se 
preconizează în Programul partidu
lui, puternice oentre de învățămint, 
cercetare și producție, care să con
tribuie activ la progresul societății.

Prof, emerit Ion DRAGU
Liceul de matematică-fizicâ 
„Ion Neculce"-București

chestrei simfonice din 
Botoșani a formulat cu 
multă atenție, cu sen
sibilitate Rapsodia a 
II-a de Enescu, u- 
vertura „Egmont" de 
Beethoven, a dat ver
vă, alături de un solist 
de talent, Gheorghe 
Petrescu, unei bine cu
noscute partituri — 
Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Men
delsohn Bartholdy !

Artiști amatori, ar
tiști profesioniști, pes
te 400 de artiști boto- 
șăneni prezenti la 
„întilnirea de la Vo
rona". Fiecare concert, 
după., cum spuneam, 
avea un final-dezbate- 
re, la care Colegiul 
criticilor muzicali pro
punea ca teme : reper
toriul. prelucrarea fol
clorului din Lunca Și
retului. instrumentația 
jocurilor, acompania
mentul pieselor vocale, 
prezenta formațiilor 
artistice de amatori, a 
ansamblurilor profe
sioniste in viata mu
zicală a județului, 
„stagiunile permanen
te", lansarea tinerelor 
talente... Pentru prima 
oară intr-o comună : 
expoziția „Viata mu
zicală a Botoșanilor". 
Pentru prima oară în
tr-o comună din ju
deț : lansarea unei 
cărți, lansarea culegerii 
„Folclor muzical din 
județul Botoșani", a- 
partinind prof. univ. 
Pavel Delion. „Pînă 
acum — declara Gh. 
Jauca, președintele Co
mitetului județean de 
cultură și educație so
cialistă Botoșani — 
voronenii vorbeau des
pre «Sărbătorile pă
durii», acum trecem 
în agenda manifes
tărilor de artă și cul
tură «întilnirea de 
la Vorona» — concer- 
te*dezbatere  (sub egida 
Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste) cu 
concursul artiștilor a- 
matori și profesioniști 
botoșăneni, al Colegiu
lui criticilor muzicali".

Smaranda 
OȚEANU

proce.se
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NICOLAE CEAUȘESCU

„România pe drumul construirii
societății socialiste

multilateral dezvoltate"
(Urmare din pag. I)
economice a societății se îmbi
nă, pe linia continuității preocu
părilor înfățișate și în volumele an
terioare, cu tratarea problemelor 
adincirii democrației socialiste și per
fecționării organizării vieții econo- 
mico-sociale. accentuindu-se impe
rativul utilizării corespunzătoare a 
sistemului instituțional creat in ulti
mii ani. în contextul sarcinilor de- 
curgînd din instituirea noului meca
nism economico-financiar, se subli
niază necesitatea afirmării tot mai 
puternice a rolului clasei muncitoare, 
cea mai înaintată clasă a societății, 
în toate organismele de conducere 
colectivă, ca expresie a dezvoltării 
democrației muncitorești și cerință a 
asigurării unei conduceri eficiente, a 
adoptării unor măsuri judicioase, te
meinic fundamentate.

în viziunea, secretarului general al 
partidului, verificată de experiența 
construcției socialiste în tara noastră, 
ponderea crescindă a oamenilor mun
cii in organele de conducere pe plan 
central și local este menită să im
prime un puternic suflu revoluționar 

/ ■ regii activități. înlesnește ingemă- 
r .area armonioasă a experienței ma

selor cu cea a activiștilor, a cadrelor, 
consolidează unitatea dintre masele 
populare și organele de conducere. Iși 
găsește astfel o nouă manifestare 
concludentă strînsa împletire a dez
voltării democrației socialiste cu pro
cesul perfecționării continue a moda
lităților de conducere a întregii acti
vități economico-sociale.

O amplă tratare iși găsesc în vo
lum variatele aspecte privind conti
nua consolidare a unității și coeziunii 
întregului popor in jurul partidului. 
Ilustrare grăitoare a înaltei prețuiri 
acordate de partid glorioaselor tradi
ții ale luptei de eliberare națională 
și socială a poporului, cuvîntarea 
rostită la sesiunea solemnă comună 
a C.C. al P.C.R., Consiliului Na
țional al F.U.S. și Marii Adunări 
Naționale consacrată sărbătoririi a 
șase decenii de la făurirea statului 
național unitar român scoate în evi
dentă importanta acelei realitătî 
esențiale a climatului politico-social 
al țării noastre, care constă in unita
tea indestructibilă a tuturor oameni
lor muncii în jurul partidului.

în acest context se impune atenției 
preocuparea statornică a secretarului 
general al partidului pentru continua 
întărire a prieteniei și unității fră
țești dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, avind drept 
temelie rezolvarea revoluționară, 
umanistă, de către partid a problemei 
naționale, asigurarea deplinei egali
tăți in drepturi a tuturor fiilor 
patriei, fără deosebire de naționali
tate. repartizarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul țării, 
crearea unor condiții optime mate
riale și spirituale pentru dezvoltarea 
atit a națiunii române, cit și a națio
nalităților conlocuitoare.

Un interes deosebit suscită, 
odată, lucrările consacrate i 
cil externe a partidului 
tului 
mai 
nantă
Ceaușescu la elaborarea și transpune
rea ei în viață, neobosita sa activi
tate pe plan internațional pentru 
apărarea intereselor vitale ale po
porului român, pentru triumful cau
zei păcii și socialismului.

Volumul evidențiază concludent 
principialitatea și fermitatea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acțio
nează fără preget, în fruntea parti
dului și statului nostru, pentru adîn- 
cirea relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, pen
tru făurirea unei unități de tip nou a 
mișcării comuniste și muncitorești in-

nostru. ilustrînd 
mult contribuția 

a tovarășului

tot- 
politi- 

si sta- 
o dată 
determi- 
Nicolae

ternaționale : extinderea conlucrării 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, grupările democratice, 
progresiste, antiimperialiste de pretu
tindeni : amplificarea colaborării cu 
noile state independente, cu țările in 
curs de dezvoltare, nealiniate : dez
voltarea relațiilor' cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, în 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice. Asemenea celorlalte volume, se 
vădește din nou consecvența cu care 
președintele României socialiste mi
litează pentru așezarea la temelia 
relațiilor internaționale a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

în actualele împrejurări ale evo
luției evenimentelor internaționala 
— cînd, paralel cu afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste, neocolonialiste, de a-și 
făuri o viață liberă, de sine stătătoare, 
pe diferite continente se accentuează 
contradicții, se mențin sau apar noi 
focare de conflicte generate de ten
dința reîmpărțirii sferelor de in
fluență și dominație, au loc manifes
tări de forță care periclitează indepen
denta popoarelor și pacea — răsună 
cu mai multă vigoare ca oricînd 
chemarea înflăcărată a președintelui 
României socialiste la rațiune, la re
glementarea politică, prin tratative, 
a divergentelor între state, chemare 
ce străbate ca un fir roșu întregul 
volum. în spiritul înaltei răspunderi 
față de destinele omenirii este pro
clamată ca idee de frontispiciu nece
sitatea de a se pune capăt definitiv 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, de a se aboli practicile 
vechii politici imperialiste de inge
rințe și dictat, de a se promova con
secvent cursul spre destindere, se
curitate și colaborare egală în drep
turi.

Cu o mare forță de convingere se 
evidențiază în volum gravele pri
mejdii create pentru întreaga ome
nire de cursa înarmărilor. Pe baza 
analizei lucide a realităților interna
ționale, care arată că raportul de forțe 
în lume evoluează tot mai mult în 
favoarea forțelor care militează pen
tru apărarea păcii, este stăruitor ar
gumentată cerința majoră de a se 
pune capăt escaladării cursei inarmă- 
rilor și a se trece la acțiuni concrete 
de dezarmare, în primul rind de dez
armare nucleară.

Nobilul umanism socialist carac
teristic gîndirii social-politice a to
varășului Nicolae Ceaușescu se mani
festă pregnant în pledoaria sa plină 
de patetism pentru alocarea unei cote 
crescînde din sumele ce ar deveni 
disponibile ca urmare a diminuării 
treptate a bugetelor militare în sco
pul ridicării nivelului de trai al 
populației, al sprijinirii eforturilor 
urmărind lichidarea subdezvoltării, 
înlăturarea flagelului foametei și 
eradicarea bolilor sociale, care fac 
nenumărate victime în largi zone ale 
globului, astfel incît marile cuceriri 
ale științei și cunoașterii umane să 
nu mai fie puse în slujba războiu
lui și distrugerii, ci a bunăstării și 
fericirii omului, realizării aspirați
ilor sale de pace și progres social.

Ardoarea și dăruirea cu care secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, acționează pen
tru Întronarea unor principii noi, 
democratice, in relațiile interstatale, 
pentru soluționarea pașnică a ori
căror diferende și probleme litigioase, 
conceptele sale clarvăzătoare în pro
blemele cardinale ale lumii de azi — 
pacea, securitatea europeană, dezar
marea. edificarea unei noi ordini po-

litice și economice mondiale — con
cepte care au stat la baza unor ini
țiative de amplă rezonanță, lumi
nează cu strălucire prezența dinamică 
a României socialiste în concertul 
popoarelor.

Această prodigioasă activitate con
structivă a adus conducătorului parti
dului și statului nostru nenumărate 
manifestări de înaltă stimă și admi
rație, o largă apreciere pe toate 
meridianele, contribuind la creșterea 
continuă a prestigiului și autorității 
internaționale ale României socia
liste. Mărturii dintre cele mai 
semnificative sînt în acest sens 
importantele distincții internațio
nale conferite — Premiul „Simba" 
pentru pace pe anul 1978 și Medalia 
de aur ..Norbert Wiener" a Organi
zației Mondiale pentru Sisteme Ge
nerale și Cibernetică. Dobîndește 
neîndoielnic o însemnătate progra
matică faptul că, în cuvîntările ros
tite cu prilejul conferirii distincți
ilor menționate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiind corelația in
disolubilă dintre activitatea îndrep
tată spre transpunerea în viață a 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
tara noastră și creșterea aportului 
României la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a subliniat că 
lupta pentru socialism și lupta pen
tru pace constituie un tot insepara
bil, care întruchipează orientarea 
fundamentală a politicii partidului 
și statului nostru.

Tocmai marile merite ale to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
slujirea acestei politici patrioti
ce. revoluționare, au făcut ca 
aniversarea zilei sale de naștere să 
dobîndească, prin amploarea și sem
nificațiile ei, caracterul unei gran
dioase și entuziaste manifestări po
litice. a unei sărbători a unității în
tregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general. Exprimînd 
profesiunea de credință ce l-a călăuzit 
în cei aproape 47 de ani de activi
tate revoluționară, tovarășul Nicolae’ 
Ceaușescu arăta în cuvîntul rostit cu 
acest prilej : „Doresc să asigur între
gul nostru partid, întregul popor, că 
voi face totul pentru a-mi îndeplini 
răspunderile încredințate de partid șl 
popor, că voi acționa, în deplină uni
tate, pentru înfăptuirea politicii parti
dului. Nu voi precupeți nimic pentru 
ca poporul nostru să se bucure tot mai 
din plin de cuceririle socialismului, de 
pace șî independentă".

înalta prețuire acordată de toți fiii 
țării eminentului conducător revolu
ționar, militantului de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, care a făcut și face atît de 
mult pentru propășirea și strălucirea 
României, pentru popor, pentru om, 
pentru omenire, pentru triumful cau
zei socialismului, și-a găsit expresie 
în hotărîrea adoptată în unanimitate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 
1979 ca, la conferințele organizațiilor 
județene de partid ce se vor desfă
șura în cadrul pregătirii Congresului 
,al Xll-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie propus pentru func
ția de secretar general al partidului.

Prin vastul evantai al problemelor 
abordate, bogăția ideilor novatoare și 
valoarea concluziilor practice, volu
mul recenzat, apărut zilele acestea in 
Editura politică, este de cel mai mare 
ajutor comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii, în asimilarea învățămin
telor ce se desprind din sintetizarea 
experienței construcției socialiste în 
România, ca o condiție esențială spre 
a înfăptui cu succes politica partidu
lui, a asigura înaintarea țării pe ca
lea socialismului și comunismului, a 
viitorului luminos pe care îl dorește 
din adincul inimii și îl merită din 
plin poporul nostru.

• • • 4» •

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Este o mare plăcere ca în numele guvernului și poporului Botswanei să 

vă adresez dumneavoastră și prin dumneavoastră guvernului și poporului 
României călduroasele mele felicitări cu ocazia Zilei naționale,

Sint încrezător că relațiile prietenești ce există între cele două țări ale 
noastre vor crește mai puternic an de an.

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

A apărut în limbile maghiară și germană

Din gîndirea social-politică 
a președintelui României 

NICOLAE CEAUSESCU
9

Contribuția României la realizarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare în Europa 

EDITURA POLITICA

Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul de Reconstruc
ție Națională din Nicaragua. în do
rința de a dezvolta relațiile de pri
etenie și colaborare dintre țările și 
popoarele lor, au hotărît să stabileas
că relații diplomatice, la nivel de 
ambasadă. începind cu data de 6 sep
tembrie 1979.

Cele două guverne își exprimă 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice va contribui la promova
rea pe multiple planuri a legăturilor 
dintre România și Nicaragua, în in-

teresul reciproc, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul de 
Reconstrucție Națională al Republicii 
Nicaragua privind stabilirea relații
lor 
dă, 
tre 
lor
România, și Miguel d’Escoto, minis
trul relațiilor externe al Republicii 
Nicaragua.

diplomatice, la nivel de ambasa- 
a fost semnat la Havana, de că- 
Ștefan Andrei, ministrul afaceri- 
externe al Republicii Socialiste

CONVORBIRI ECONOMICE
Româno-chineze

Miercuri, tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, a primit de
legația guvernamentală a R.P. Chi
neze, condusă de Xu Zailian, adjunct 
al ministrului industriei carbonifere, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb prietenesc de păreri privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice dintre cele două țări, în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng.

. ★In aceeași zi, la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale a avut loc sem-

Miercuri a avut loc la Timișoara 
o intilnire de lucru între tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Ivan Stambolici, președintele Consi
liului Executiv al Adunării Repu
blicii Socialiste Serbia. Au fost e- 
xaminate probleme legate de reali
zarea unor obiective de interes co
mun, de dezvoltarea colaborării și 
cooperării în domeniul energetic și 
economic. S-au stabilit măsuri con
crete pentru îndeplinirea celor con-

“ĂRII
R. P. D. COREEANĂ

De astăzi se formează sîrgirința
generației de mîine

în cadrul vizitei pe care o efec
tuează în România la invitația Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie, acad. prof. A.M. Prohorov, 
membru al Academiei de științe a 
U.R.S.S., directorul Institutului de 
fizică din Moscova, a avut convorbiri 
la C.N.S.T. și a vizitat unele obiec
tive economice, de cercetare și de 
învățămînt superior din București și 
Brașov.

La încheierea vizitei a fost semnat

un protocol cu privire la dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice iijtre 
cercetătorii români și sovietici in 
domeniile fizicii, chimiei, electronicii 
și biologiei.

Protocolul a fost semnat de acad, 
prof. Ion Ursu. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, - dr. Marin Ivașcu, 
director general al Institutului cen
tral de fizică, și de acad. prof. 
A.M. Prohorov. (Agerpres)

r a
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și a septembrie. In țară : Vremea 
răcoroasă la început, apoi în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil 
cu înnorări mai accentuate în primele 
zile. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de averse însoțite de 
descărcări electrice, apoi ploile vot 
deveni izolate. Vînt slab pînă la mo
derat cu Intensificări locale de scurtă 
durată, predominind din sectorul nor
dic.

Cronica zilei PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1979

narea Convenției interguvemamen- 
tale privind colaborarea la realizarea 
Combinatului pentru cărbune cocsifi- 
cabil din județul Huoxian (R.P. Chi
neză) .

Documentele au fost semnate din 
partea română de Dumitru Condra- 
che, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, iar din partea 
chineză de Xu Zailian.

Au fost de față tovarășii Cornel 
Burtică și Vasile Patilinet, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membrii ce
lor două delegații.

Au fost prezenți Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

O incintă dreptunghiulară, cuprin
zătoare și curată ca în palmă. Geo
metria locului, austeră și îngrijită 
pînă la ultimul amănunt, surprinde 
vizitatorul din afară, mai puțin de
cît roșul-cenușiu al pămînțului bă
tătorit din curte, 
văzut și în multe 
reei democratice 
nicăieri culoarea 
cu atîta vigoare . .
Ne aflăm in curtea liceului „Riong 
Buk" dintr-un cartier al Phenianu
lui, unde cei aproape 1 000 de elevi 
au împrumutat acestui spațiu firesc 
de joacă, sport 
și adunări patima — ~
unei intense în
trebuințări.

Școala propriu- 
zisă. cu arhitectu
ră modernă, marcind de fapt tinerețea 
ei, fiind de numai opt ani implanta
tă în această parte a orașului, adă
postește în cele 25 de clase în tot 
cursul unei zile diverse activități in- 
structiv-educative, deoarece, așa cum 
ne explica directorul școlii, Kim 
Mong Zu, elevii rămîn în incintă atit 
în timpul orelor de curs, cit și in a- 
fara acestora, unde participă la un 
cuprinzător program organizat in 
cadrul cercurilor de studiu și re
creare. întreaga școală, precizează in
terlocutorul nostru. este astfel 
concepută și a devenit și practic in
stituția cu cele mai mari responsa
bilități în formarea generațiilor ti
nere.

însăși organizarea școlii, cum 
aveam să constatăm, răspunde acestei 
sarcini de cinste. S-a renunțat, mai 
întii, la forma de organizare tradițio
nală a claselor ; acestora le-au luat 
locul săli cu destinații specifice, do
tate cu laboratoare, ateliere, precum 
și alte spații necesare, utilate cu ma
șini, machete și aparatură didactică 
corespunzătoare. Asemenea 'organi
zării și ooncomitent cu aceasta s-a 
modernizat și metodica predării și 
însușirii lecțiilor, punîndu-se un ac
cent deosebit pe deprinderile prac
tice. In laboratorul de telecomunica
ții, de exemplu, elevii deprind tai
nele comunicării Morse, in sala de 
fizică se execută multe lucruri prac-

Loesul poate fi 
alte părți ale Co
și populare, dar 
lui nu modelează 
spațiul din jur.

NOTE DE CĂLĂTORIE

tice, în atelierul de croitorie se lu
crează din plin, la fel și în labora
torul de biologie și in cel de chi
mie. în acesta din urmă, profesoara 
Să He Kiang supraveghează și în
drumă un grup de eleve să pătrun
dă in tainele intime ale materiei, 
dar mai cu seamă le ajută să pre
pare substanțe și produse utile. 
Să adăugăm la toate acestea lec
țiile de conducere auto, de strun- 
gărie, de educație sanitară, des
fășurate atît în școli, cit și în 
întreprinderi ale orașului și pu
tem avea imaginea preocupărilor 

liceului de a asi
gura elevilor o 
pregătire profe
sională care să le 
dea posibilitatea 
să se încadreze 

productivă imediatîntr-o activitate 
după absolvire.

în același timp, se acordă multă 
atenție și cultivării înclinațiilor artis
tice ale școlarilor. La Palatul copiilor 
dn capitala țării, unde se organiza
se o expoziție de artă plastică a ele
vilor, ne-am putut convinge de aceas
ta admirind picturi, sculpturi, lucrări 
de artizanat, impregnate de virtuțile 
talentului. Impresia ne-a fost confir
mată și de mica reprezentație artisti
că a unui grup de elevi din școală, 
care tălmăceau cu subtilitate un me
los popular deosebit de bogat.

Elevii de la „Riong Buk“ confirmă 
astfel, prin ceea ce fac, o realitate 
majoră a Coreei democratice și popu
lare, anume eforturile neprecupețite 
ale poporului dîrz și tenace al „țării 
dimineților liniștite", de a zămisli, 
alături de orașe și fabrici, de 
ferme și instituții, chipul gene
rațiilor noi. a acelor generații che
mate să ducă mai departe opera de 
edificare socialistă. Hărnicia, talentul 
și sîrguința copiilor apar astfel ca re
zultatul unei îndelungi și migăloase 
acțiuni de șlefuire întreprinse cu 
deosebire în școală. Și mai ales zim- 
betul, inefabilul zimbet al copiilor 
coreeni, tot aici se modelează in infi
nitele Iui nuanțe.

Emil VASILESCU

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 31-a aniversări
a creării R. P. D. Coreene

Româno-iugoslave
venite de conducătorii de partid și 
de stat ai României și Iugoslaviei — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tițo.

La convorbiri au participat Gheor
ghe Cioară, ministrul energi.ei elec
trice. și Milojko Veliovici, președin
tele Camerei Economice a R.S. Ser
bia. președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
pentru „Porțile de Fier".

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorii celor două țări, Nicolae Mihai 
si Trifun Nikolici. (Agerpres)

Vizita. La invitația C.C. al 
P.C.R., președintele Partidului So
cialist Revoluționar Peruan, general 
Leonidas Rodrigues Figueroa, a efec
tuat o vizită de prietenie in țara 
noastră, in perioada 27 august — 5 
septembrie.

Cu acest prilej, Leonidas Rodri
gues Figueroa a avut o intilnire la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in cursul căreia s-a efectuat 
un schimb de informații privind ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide. De asemenea, 
oaspetele a avut întrevederi cu primii 
secretari ai comitetelor județene 
Brașov și Constanta ale P.C.R., pre
cum și cu reprezentanți ai unor orga
nizații obștești. Totodată, au fost vi
zitate unități economioe, de invăță- 
mint și cultură.

P.C.R.. Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R;. de 
activiști de partid.
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în cadrul manifestărilor organi
zate în țara noastră cu prilejul îm
plinirii a 35 de ani de la victoria 
revoluției socialiste în Bulgaria, 
miercuri după-amiază, la Casa de 
cultură a studenților din Cluj-Napo
ca a avut 10c o adunare festivă la 
care au luat parte reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile și instituțiile clujene, 
oameni de știință, artă și cultură.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Crișan, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, pri
marul municipiului Cluj-Napoca.

A luat apoi cuvîntul Aurelia Dă- 
nilă, secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R. Relevind însem
nătatea evenimentului aniversat, vor
bitoarea a evidențiat tradiționala 
prietenie româno-bulgară, cu rădă
cini adinei in istoria celor două țări 
și popoare, cimentată în lupta comu
nă pentru libertate socială, indepen
dență și suveranitate națională, prie
tenie pe a cărei temelie se dezvoltă 
astăzi relațiile de conlucrare pe mul
tiple planuri dintre România și Bul
garia. Un exemplu grăitor al acestei 
colaborări, a spus ea, îl oferă edifi
carea marilor obiective industriale 
pe care România și Bulgaria le con
struiesc împreună — Complexul hi
drotehnic Turnu Măgurele-Nicopole, 
întreprinderea de mașini și utilaje 
grele Giurgiu-Ruse și Complexul de 
olefine de lîngă Plevna, obiective 
care vor contribui la creștereâ coo
perării și specializării în producție,

la intensificarea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări. Vorbitoarea a subliniat 
că dezvoltarea continuă a acestor 
relații de prietenie și bună vecină
tate, de colaborare și cooperare, a 
fost determinată în mod hotărîtor 
de dialogul fructuos statornicit între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

In cuvîntul 6ău, Petăr Danailov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, a arătat că 
actul revoluționar de la 9 Septem
brie 1944. înfăptuit de masele popu
lare, în frunte cu clasa muncitoare 
și sub conducerea avangardei sale 
comuniste, a marcat eliberarea po
porului bulgar, pentru totdeauna, de 
sub 
sub 
tuind începutul unei noi ere în is
toria patriei sale. în cei 35 de ani 
care au trecut de atunci, a spus el, 
poporul bulgar a obținut succese 
remarcabile în toate domeniile vieții 
materiale și spirituale.

Subliniind însemnătatea dezvoltării 
pe mai departe a prieteniei dintre 
cele două țări vecine, a adincirii co
laborării rodnice dintre Bulgaria și 
România, dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, 
in interesul ambelor popoare, al 
unității statelor socialiste și al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, vorbitorul a evidențiat 
rolul decisiv pe care îl are în a- 
ceastă privință dialogul la nivel 
înalt româno-bulgar dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

exploatarea capitalistă și de 
dominația fascismului, cpnsti-

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Asocia
ția de prietenie româno-coreeană au 
organizat, miercuri după-amiază, la 
clubul întreprinderii „Grivita roșie" 
din Capitală, o adunare festivă.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Eleonora Cojocaru secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Aurel Almășan, membru al 
conducerii Asociației de prietenie 
româno-coreeană, activiști de partid 
și de stat, numeroși oameni ai 
muncii.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Smeu, secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 1.

Relevind însemnătatea creării, in 
urmă cu 31 de ani. a Republicii 
Populare Democrate Coreene — eve
niment remarcabil în lupta poporului 
coreean pentru libertate și indepen
dență națională, directorul întreprin
derii „Grivita roșie". Necula Stelian. 
a evidențiat marile succese obținute 
de poporul coreean în opera de con
struire a socialismului. Partidul și 
statul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a spus vorbitorul, 
au sprijinit în permanentă inițiati
vele și propunerile constructive ale 
R. P. D. Coreene consacrate realizării 
dezideratului major al națiunii core
ene de reunificare pașnică și inde
pendentă a patriei.

Evocind strinsele relații de priete
nie și colaborare dintre partidele și 
popoarele noastre, vorbitorul a subli
niat rolul hotăritor în extinderea 
acestor relații pe care l-au avut și 
îl au întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, precum și 
Tratatul de prietenie și colaborare 
și Declarația comună româno-core
eană, care dau trăinicie relațiilor 
bilaterale, prieteniei sincere, colabo-

dintre popoarele 
Vorbitorul a 

coreean urări 
în îndeplinirea

rării și solidarității 
și țările 
transmis 
de noi 
actualului . . 
sarcinii istorice de edificări' ,■ 
lismului și comunismului, 
pentru făurirea unei Cort 
prospere și înfloritoare.

La rindul său, Sin In Ha, 
dorul R.P.D. Coreene la Bu 
evocat, in cuvintul său. 
glorios parcurs de Republi 
Iară Democrată Coreeană 
de ani de existență, hoți 
porului coreean de a cor 
dezvolta cuceririle dobinditi 
ducerea Partidului Muncii 
ea, a tovarășului Kim 1 
lupta sa eroică pentru r< 
pașnică a patriei, pentru d 
construcției socialismului 
nismului.

Poporul român, persona 
Nicolae Ceaușescu, eminei 
tor al poporului rpmân, a 
torul, au acordat jntot o. un 
sprijin ferm luptei poporului co
reean pentru unificarea independentă 
și pașnică a patriei sale. Cu această 
ocazie exprim profunda noastră re
cunoștință partidului, guvernului și 
poporului român pentru sprijinul 
activ și constant dat cauzei revolu
ționare a poporului nostru.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a 
vorbit apoi pe larg despre relațiile 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele român și coreean, arătind că 
ele se dezvoltă și se adîncesc tot mai 
mult ca urmare a contribuției deci
sive pe care o aduc in această pri
vință conducătorii de partid și de 
stat ai celor- două țări. în încheiere, 
el a transmis poporului român noi 
succese in intimpinarea celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, in 
munca pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României. (Agerpres)

noastre.
poporului 
succese
șeptenal, in înfăptuire'

— j- -Jsil--------.' .

★ ★

Miercuri după-amiază, președintele 
Partidului Socialist Revoluționar Pe
ruan a părăsit Capitala. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al

PieCarC Miercuri dimineață 
a părăsit Capitala delegația parla
mentară a Republicii Malta, con
dusă de Calcidon Agius, președintele 
Camerei Reprezentanților, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Naționale. loan Ceterchi, 
tele Consiliului Legislativ, 
persoane oficiale.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Republicii Federa
tive a Braziliei, miercuri a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de I.R.R.C.S. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

A fost prezent Carlos dos Santos 
Veras, ambasadorul Braziliei la 
București.

Adunări 
președin- 
de alte

(Agerpres)

CONSTANȚA : 4 000 de apartamente noi
la 

prezent, 
structii____ ____ _____ ______
dispoziția beneficiarilor 4 009 aparta
mente, cu 886 mai multe decît pre
vederile planului la zi. PInâ la sfîr- 
șitul anului vor fi predate la cheie 
încă 3 841 de apartamente si se va

Începutul anului și pînă In 
lucrătorii Trustului de con- 
locale Constanta au pus la

pregăti frontul de lucru pentru con
strucțiile anului 1980. Astfel, vor fi 
începute în avans 5 000 apartamente 
din care 1 000 vor avea, pînă în iar
nă, structura încheiată, incît echipe
le de finisatori să poată lucra din 
plin în anotimpul rece.

(Agerpres)

O nouă manifestare cinematografi
că se desfășoară incepind de miercuri 
în Capitală — „Zilele filmului din 
R.P.D. Coreeană". Organizate sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, cu prilejul celei de-a 
31-a aniversări a proclamării R.P.D. 
Coreene, manifestarea a programat, 
în spectacolul de gală de la cinema
tograful „Studio", filmul artistic „Ca
lea vieții", inspirat din lupta patrio- 
ților și revoluționarilor coreeni pen
tru libertatea tării. în deschiderea 
spectacolului au luat cuvîntul Marin 
Pârâianu, directorul Arhivei națio-

nale de filme, iar din partea cinema
tografiei coreene, Kim Ing Goân.

La spectacolul de gală au participat 
Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației de 
prietenie româno-coreene, alți oameni 
de cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.
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Universiada 1979: TEODORA UNGUREANU-MEDALIE DE AUR întrecerea micilor baschetbaliști

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Gimnasta noastră. Teodora 
Ungureanu. a cucerit prima medalie 
de aur pentru culorile sportive ro
manești la actuala ediție a Jocurilor 
mondiale universitare, competiție de 
amploare, ce se desfășoară. în a- 
ceste zile, la Ciudad de Mexico.

Prezentînd un program de exerci
ții de mare dificultate, pe care l-a 
executat cu gratie și siguranță, ea 
a terminat învingătoare la individual 
compus. întrecîndu-le pe cunoscute
le și valoroasele gimnaste sovietice 
Maria Filatova și Elena Davidova. 
Miile de spectatori prezenți in tri
bunele „Palatului sporturilor" din ca
pitala mexicană au aplaudat cu căl
dură acest remarcabil succes al spor
tivei românce, care, cu trei ani în 
urmă, s-a numărat printre protago
nistele Jocurilor Olimpice de la 
Montreal.

Iată clasamentul concursului indi- 
\vidual compus : 1. Teodora Ungu
reanu (România) — 39,050 puncte — 
campioană mondială universitară ; 2. 
Maria Filatova (U.R.S.S.) — 38,950 
puncte ; 3. Elena Davidova (U.R.S.S.) 
— 38,450 puncte ; 4—5. Anca Grigoraș 
(România) și Svetlana Grozdova 
(U.R.S.S.) — la egalitate, cu cite

38,400 puncte ; 6. Cristina Itu (Româ
nia) — 38,150 puncte ; 7..n-a) — 38,150 puncte ; 7. Gabriela
Trușcă (România} — 38,050 puncte ;

Gurina 
cu cite

8—9. Woods (S.U.A.) și 
(U.R.S.S.) — la egalitate. 
37,200 puncte ; 10. Toida (Japonia) — 
37,150 puncte.

Frumoasa victorie a Teodorei Un- 
gureanu a fost întregită de evoluția 
bună a selecționatei noastre, care a 
ciștigat medalia de argint in com
petiția pe echipe.

Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S. 
— 115,850 puncte ; 2. România (Teo
dora Ungureanu, Anca Grigoraș, 
Cristina Itu. Gabriela Trușcă) — 
115,750 puncte ; 3. S.U.A. — 111,750 
puncte ; 4. Japonia — 111,300 punc
te ; 5. Mexic — 106,600 puncte ; 6. 
Belgia — 104,400 puncte.

Proba individuală masculină de flo
retă a fost cîștigată de sportivul so
vietic Aleksandr Romankov, care l-a 
întrecut, in meci de baraj, pe com
patriotul său. Vladimir Smirnov, am
bii totalizînd. în turneul final, cite 4 
victorii. Pe locurile următoare, s-au 
clasat Klaus Haertter (R.D. Germa
nă) — 3 victorii. Angelo Scuri (Ita
lia) — 2 victorii. Petru Kuki (Româ
nia) — 2 victorii (tușaveraj inferior).

Printre calificații în turneul final

’ al probei de sabie se numără și scri- 
merul român Marin Mustață, care 
va evolua alături de Gyorgy Ne- 
bald, Imre Gedovari (ambii Unga
ria). Mihai Burțev (U.R.S.S.), Jean 
Francois Larnour (Franța) și Edward 
Korfanty (Polonia).

în turneul de tenis. în turul II al 
probei feminine, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a întilnit-o pe Chen 
Juan (R.P. Chineză), in fața căreia 
a ciștigat cu 6—3. 6—2.

★
turneului de fotbal al 
echipa României a în- 

cu

în cadrul
Universiadei, 
trecut reprezentativa Japoniei 
scorul de 3—0 (1—0).

între 1 și 5 septembrie, municipiul 
Sfîntu Gheorghe a fost o „mică capi
tală" a baschetului românesc. Aici 
s-au întîlnit pentru întîietate baschet- 
baliștii și baschetbalistele sub 15 ani, 
în cadrul finalei campionatului repu
blican de juniori III.

La sfirșitul competiției, am adresat 
citeva întrebări tovarășului antrenor 
federal George Chiralău :

— Cum apreciat! ediția din acest 
an ?

— Cred că nu greșesc dacă spun că 
la Sfintu Gheorghe a fost prezent tot 
ce are mai bun la ora actuală bas
chetul nostru Ia această categorie de 
virstă. în același timp, trebuie să re
marcăm că echipele au venit cu lo
turi a căror componentă este mai

Ieri, la
Campionatul diviziei A la fotbal a 

continuat miercuri cu meciurile celei 
de a 5-a etape. Iată rezultatele în
registrate : Jiul Petroșani — C.S. Tîr- 
goviște 1—0 (1—0) ; Politehnica Iași 
— Politehnica Timișoara 3—2 (1—2) ; 
Olimpia Satu Mare — F.C. Baia 
Mare 0—1 (0—0) ; Steaua — Viitorul 
Scornicești 4—1 (2—0) ; Universitatea 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș

fotbal
1—0 (0—0) ; F.C. Argeș — Dinamo 
București 1—1 (1—1) ; Gloria Buzău 
— S.C. Bacău 1—2 (0—1) ; Sportul 
Studențesc — Universitatea Craiova 
3—0 (2—0) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
F.C.M. Galați 1—0 (0—0).

în clasament, pe primul loc se află 
Steaua cu 9 puncte, urmată de Uni
versitatea Cluj-Napoca cu 8 puncte 
și Universitatea Craiova cu 7 puncte.

bună decit în alți ani — talie. înălți
me mai bună, pregătire fizică și teh
nică mai bune. Calitatea jocului a 
fost mai bună la fete, unde trei echi
pe — cluburile sportive școlare din 
Cluj-Napoca, Satu Mare și Galați, 
clasate în această ordine cu aceleași 
puncte, dar cu cosaveraj diferit — 
s-au detașat net de celelalte trei fi
naliste (C.S.S. Ploiești, Iași și Sfintu 
Gheorghe).

— Dar băieții ?
— La băieți, trei echipe. Clubul 

sportiv școlar nr. 2 București, Steaua 
București și Clubul școlar Tîrgoviste 
au avut cea mai bună selecție. Aș 
face o mențiune specială si pentru 
clubul sportiv școlar din Oradea, cu 
o selecție foarte bună, dar încă tînă- 
ră ; întregul lot orădean va participa 
și la ediția din 1980. Și la băieți, ca 
și la fete, am asistat la întreceri pa
sionante. Tîrgoviștenii au pierdut cu 
un punct la Steaua și au bătut cu 
2 puncte pe Clubul sportiv școlar 
nr. 2, după ce la pauză erau conduși 
de bucureșteni cu 29 de puncte ! La 
rindul lor. elevii profesorului Mircea 
Iofciulescu de la Clubul sportiv șco
lar nr. 2 București au învins pe 
Steaua — la 6 puncte diferență —cu
cerind astfel titlul de campioni ai 
tării. (Tomori Geza)
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Congresul Partidului Socialist Desturian 1NTÎLNIRE L BREJNEV - E. BERUNGUER„Statele nealiniate: un rol tot mai important
in solutionarea problemelor contemporaneității"

HAVANA 5 — Trimisul Agerpres, 
A. Dumitrescu. transmite : După 
discursurile inaugurale și solutio
narea problemelor cu caracter orga
nizatoric, la Havana au inceput, 
marți .seara. dezbaterile generale, 
inaugurate prin cuvintarea președin
telui Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, 
care a arătat că esența politicii de 
nealiniere constă in „opoziția fată de 
politica de bloc și dominație externă, 
fată de orice formă de hegemonie 
economică și politică, în sprijinirea 
drepturilor fiecărei țări la libertate, 
independentă și dezvoltare suverană, 
Ia adoptarea de decizii proprii in pro
blemele care o privesc'*.  Subliniind 
cu satisfacție că mișcarea de neali
niere s-a dezvoltat continuu, cuprin- 
zînd. în prezent, două treimi din sta
tele lumii, șeful statului iugoslav a 
menționat că aceasta constituie o 
confirmare a viabilității principiilor 
politicii de nealiniere. El a arătat 
insă că. in evoluția complexă a vie
ții internaționale, mișcarea de neali
niere a fost confruntată cu dificultăți 
— determinate de moșteniri ale unor 
perioade revolute, reminiscențe ale 
politicii de intervenție străină, con
secințe ale unor condiții diferite de 
dezvoltare sau ale altor probleme 
apărute pe plan mondial. In acest 
context — a spus președintele
R.S.F.I. — se. impune cu necesitate 
aplanarea- negociată a disputelor 
dintre statele membre, pentru ca 
aceste dispute să nu degenereze in 
conflicte „care deschid calea interfe
rențelor străine". El a lansat tuturor 
țărilor nealiniate apelul de a pro
mova soluția pașnică. dialogul și 
cooperarea pentru soluționarea pro
blemelor lor, pentru creșterea unită
ții și solidarității mișcării de neali
niere.

în continuare, președintele Tito a 
trecut in revistă principalele aspecte 
ale situației politice și economice in
ternaționale. menționînd că „deși 
pericolul unei confruntări militare a 
fost redus substantial, omenirea este 
încă departe de instaurarea unei 
păci reale, universale și stabile". El 
a arătat că destinderea nu s-a trans
format intr-un proces global, la scara 
întregii planete, că persistă cursa 
înarmărilor. încercări de utilizare a 
forței sau interferențe externe în 
relațiile interstatale, colonialismul, 
•asismul și apartheidul, că se accen- 
uează decalajele între statele indus- 
'ializate și cele în cUrs de dezvol-
re. in contextul menținerii unor 
lății economice inechitabile. Refe- 
■du-se la aceste aspecte, el a cerut 
tragerea tuturor trupelor străine 
pe teritoriile altor state si Tes
tarea independentei, securității și 
voltării pașnice a tuturor țărilor", 
'bitorul a evidențiat 
r acțiuni eficiente 
Itaurării

ndere în 
area cărei, 

tele. în moi 
idei, vorbit 
carea unei

necesitatea 
în favoarea 

unei atmosfere de des- 
șaga lume, la reali- 
i participe toate sta- 
al“. în altă ordine de 
a menționat că edifi- 
atrdini economice in-

■naționale c^ajstituie singura mo-
1 SmpUi°nare a presantei ' ^e>ltării și a crizei 
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corespunde aspirațiilor tuturor po
poarelor de realizare a independentei 
depline, de eliminare a’oricăror for
me de presiune politică, economică 
sau culturală. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru respectarea strictă a prin
cipiilor autentice ale nealinierii care 
— a spus el — nu pot fi interpretate 
în diferite feluri. Vorbitorul a arătat 
apoi că edificarea noii ordini econo
mice constituie o parte importantă a 
luptei popoarelor pentru libertate și 
progres,, subliniind, in context, nece
sitatea eliminării oricăror forme de 
exploatare și discriminare în relațiile 
economice internaționale. El a men
ționat, in acest sens, că problemele 
cu caracter economic trebuie exami
nate în viziunea globală a situației 
internaționale și nu izolat. Referin- 
du-se Ia situația grea prin care trec 
țările subdezvoltate datorită crizei 
energetice, vorbitorul a propus crea
rea unui mecanism financiar de 
Cooperare pentru contracararea acti
vității societăților transnaționale. El 
a propus, totodată, crearea unui fond 
care să fie realizat sub auspiciile ță
rilor producătoare de petrol membre 
ale mișcării de nealiniere, menit să 
ajute la diminuarea ratei inflației în 
țările subdezvoltate.

Referindu-se la problema Orientu
lui Mijlociu, președintele Irakului a 
reafirmat poziția tării sale privind 
respingerea acordului de pace israe- 
liano-egiptean și a chemat la reali
zarea unei soluții globale a situației 
din zonă, pentru recunoașterea drep
turilor poporului palestinian, inclusiv 
a dreptului de a-și crea un stat na
țional independent.

în încheierea discursului său. el a 
propus ca actuala reuniune la nivel 
înalt să procedeze la formarea unor 
grupuri de' lucru care să definească 
și să statueze principiile mișcării de 
nealiniere, pe baza documentelor 
adoptate la toate conferințele prece
dente. începînd cu cea de la Belgrad 
din 1961. Aceste grupuri ar urma să 
elaboreze și proiecte de propuneri 
menite să confere o mai mare efi
cientă activității mișcării de neali
niere pe plan mondial.

Conferința ministerială a Consiliului Mondial 
al Alimentației

OTTAWA 5 (Agerpres). — La 
Ottawa s-a deschis cea de-a V-a 
conferință ministerială a Consiliului 
Mondial al Alimentației, la care 
participă aproximativ 400 de repre
zentanți din 36 de țâri. Luînd cuvîn
tul în cadrul ședinței inaugurale, pri
mul ministru al Canadei, Joe Clark, a 
anunțat crearea de către țara sa a unui 
fond special, în valoare de 2 milioane 
dolari, destinat sprijinirii țărilor în 
curs de dezvoltare în elaborarea unei 
strategii pe termen lung în domeniul 
alimentar. Premierul canadian a evo
cat, cu același prilej, însemnătatea 
mărilor și oceanelor, considerate ca

în cuvîntul rostit de președintele 
Siriei, Hafez Al Assad, se arată că 
un important fenomen al vieții in
ternaționale îl reprezintă creșterea 
continuă a ponderii mișcării de nea; 
liniere, consolidarea ei, care derivă 
din viabilitatea principiilor sale. 
Aceste principii — a arătat șeful sta
tului sirian — constituie elementul 
ce a determinat ca mișcarea de nea
liniere să devină un factor important 
pe arena mondială. Totodată, vorbi
torul a atras atenția că au existat 
momente cînd principiile nealinierii 
au fost violate și a lansat partici- 
panților la conferință apelul de a ac
ționa într-o manieră urgentă și efi
cientă pentru a se evita, pe viitor, 
încălcarea obiectivelor de bază ale 
mișcării, conflictele și controversele. 
Șeful statului sirian a subliniat 
necesitatea concertării eforturilor 
pentru consolidarea unității și soli
darității dintre statele nealiniate, 
ca o principală direcție de acțiune 
în perioada următoare. El a cerut ca 
țările nealiniate să-și intensifice ac
tivitatea in direcția schimbării ac
tualelor relații economice inechita
bile din lume.

Referindu-se la obiectivele majore 
ale mișcării de nealiniere. Hafez Al 
Assad a subliniat îndeosebi impor
tanța luptei pentru asigurarea res
pectării drepturilor tuturor popoare
lor la suveranitate și dezvoltare in
dependentă, menționînd. în context, 
situația din Orientul Mijlociu, Cipru, 
Coreea, Zimbabwe, Namibia și Afri
ca de Sud.

Consacrînd o mare parte a cuvîn- 
tării sale problemelor Orientului Mij
lociu, președintele Siriei a reafirmat 
că tara sa respinge acordul de pace 
egipteano-israelian. El a cerut, tot
odată, țărilor nealiniate să sprijine 
popoarele arabe, în special poporul

Conferința la nivel inalt 
de la Havana

palestinian, în lupta lor pentru solu
ționarea dreaptă a situației din zonă.

în altă ordine de idei, Assad s-a 
pronunțat pentru realizarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, 
desființarea tuturor bazelor străine 
și retragerea trupelor de pe teritoriul 
altor state.

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei, 
Haile Mengistu Mariam, s-a pronun
țat pentru acțiuni eficiente în vede
rea respectării principiilor de bază 
ale nealinierii, pentru creșterea uni
tății și solidarității statelor neali
niate. Totodată, vorbitorul a arătat 
că actuala reuniune la nivel inalt 
trebuie să conducă la elaborarea unui 
program de acțiune concret și efi
cient al mișcării de nealiniere. „Tre
buie să consolidăm mișcarea noastră 
— a spus șeful statului etiopian — 
pentru ca ea să devină eficientă și 
utilă și nu un gigant nefolositor". 
El a relevat, de asemenea, necesita
tea „consolidării rîndurilor mișcării 
de nealiniere", pentru că „numai 
astfel putem învinge imperialismul, 
dușmanul nostru principal".

Șeful statului etiopian a reliefat, 
ca o evoluție pozitivă și importantă 
a mișcării de nealiniere, creșterea 
continuă a numărului statelor mem
bre. Acest fapt — a spus el — dove
dește viabilitatea principiilor politicii 
de nealiniere și intensificarea pon
derii pe plan internațional a mișcă
rii țărilor nealiniate.

în ședința de marți după-amiază, 
președintele Mozambicului, Samora 
Moises Machel, a arătat că ideolo
gia nealinierii se bazează pe lupta 
împotriva exploatării omului de către 
om, împotriva rasismului, aparthei
dului, colonialismului și imperialis
mului. în momentul de față — a 
apreciat el — imperialismul, în toate 
formele și modalitățile sale de ac
țiune, constituie principalul pericol 
care confruntă mișcarea de nealinie
re. Referindu-se la lupta popoarelor 
Africii pentru deplina decolonizare și 
independență a continentului, preșe
dintele Mozambicului și-a exprimat 
convingerea că statele africane vor 
reuși să facă față agresiunilor, să 
determine stabilizarea situației în 
zonă și să participe la eforturile co
mune ale ștatelor nealiniate pentru 
eliminarea colonialismului, rasismu
lui și imperialismului.

Abordînd o serie de aspecte ale 
vieții internaționale, vorbitorul s-a 
pronunțat în favoarea convocării unei 
conferințe mondiale asupra dezar
mării, a relevat importanța și nece
sitatea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. El a propus 
crearea unui organism al țărilor nea
liniate. care, să se ocupe de proble
mele extinderii și diversificării cola
borării în acest domeniu între sta
tele membre.

Consacrînd cea mai mare parte a 
cuvîntării sale dificultăților econo
mice cu care sînt confruntate statele 
nealiniate, în majoritate țări în curs 
de dezvoltare, premierul Guyanei, 
Forbes Burnham, a subliniat necesi
tatea eforturilor proprii pentru reali
zarea progresului economic și social, 
in vederea reducerii dependenței față 
de țările puternic industrializate. El 
a reliefat importanța intensificării 
colaborării economice între statele 
nealiniate, ca o modalitate de conso
lidare a unității mișcării de nealiniere 
și. totodată, de sprijinire a eforturilor 
lor de dezvoltare și progres. în acest 
sens, el a chemat țările participante 
să adopte un program concret de ac
țiune privind impulsionarea cooperă
rii economice și tehnologice interna
ționale. Premierul Guyanei a subli
niat. in încheiere, că mișcafea de 
nealiniere trebuie să fie unită in 
căutarea soluțiilor pentru probleme
le actuale ale economiei mondiale.

una dintre cele mai importante surse 
de alimente ale planetei. El a propus 
ca examinarea problemei resurselor 
marine să fie înscrisă pe ordinea de 
zi a viitoarei conferințe ministeriale 
a Consiliului Mondial al Alimenta
ției. în cadrul unei ședințe speciale, 
desfășurată înaintea celei inaugurale, 
membrii consiliului l-au reales pe 
Arturo Tanco (Filipine) în funcția de 
președinte al acestui organism.

Consiliul Mondial al Alimentației 
a fost creat, în noiembrie 1974, la 
Conferința Mondială a Alimentației 
de la Roma, unde își are și sediul.

Problemele cu caracter economic 
au constituit și esența discursului 
pronunțat de primul ministru al 
Jamaicăi, Michael Manley, care s-a 
pronunțat pentru o acțiune eficientă 
în vederea modificării actualelor ra
porturi : internaționale inechitabile. 
El a menționat faptul că pe piețele 
internaționale produsele jamaicane — 
ca și cele ale altor țări nealiniate — 
sînt supuse unor tarife discrimina
torii și că persistă, pe plan mondial, 
dominația marilor corporații capita
liste. Pentru realizarea autonomiei 
economice a statelor în curs de dez
voltare — a spus vorbitorul — este 
necesară. în primul rind, voința po
litică, subliniind că este momentul 
să se treacă de la vorbe la fapte. El 
a invitat în mod deosebit țările nea
liniate exportatoare de petrol să in
vestească petrodolarii în statele nea
liniate și în alte state în curs de dez
voltare care nu produc petrol. Vorbi
torul a condamnat încercările de a 
diviza statele in curs de dezvoltare 
prin intermediul unor probleme cu 
caracter economic — îndeosebi cele 
alp energiei — și a apreciat că toate 
aceste chestiuni trebuie abordate. în 
vederea soluționării lor reale, într-o 
manieră globală.

Subliniind importanța principiilor 
politicii de nealiniere, care exercită 
o puternică forță de atracție ce a con
dus la creșterea forței mișcării în 
anii ce au trecut de la întemeierea ei, 
Yasser Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a relevat că lupta 
pentru libertate și independență este 
un drept al tuturor popoarelor aflate 
sub dominația imperialismului, colo
nialismului și rasismului. De aceea
— a continuat el — este o datorie 
sfîntă a mișcării de nealiniere să 
sprijine lupta de eliberare a popoare
lor. inclusiv a poporului palestinian, 
ale cărui drepturi legitime la autode
terminare, inclusiv la crearea unui 
stat independent, suveran, sînt igno
rate de imperialism. Numai o soluție 
globală, bazată pe respectarea drep
tului la libertate și independență a 
poporului palestinian, pe retragerea 
Israelului din toate teritoriile ocupa
te. poate asigura pacea în Orientul 
Mijlociu. Yasser Arafat a reafir
mat. în context, poziția mișcă
rii de eliberare palestiniene față de 
tratatul egipteano-israelian semnat la 
Camp David, apreciind că acesta con
stituie o încălcare a principiilor miș
cării de nealiniere.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că menținerea unei situații explozive 
în Orientul Mijlociu poate avea ur
mări grave pentru întreaga lume și 
că a sosit timpul ca rezoluțiile orga
nizațiilor internaționale, ca și ale miș
cării de nealiniere să fie realizate în 
practică.

Președintele Bangladesh. Ziaur 
Rahman, a relevat în cuvîntul său 
că mișcarea de nealiniere s-a afir
mat ca un factor independent și su
veran în viața internațională, dar 
pentru creșterea acestui rol și a pon
derii mișcării in viața internațională
— a spus el — sînt necesare respec
tarea fermă a principiilor de neali
niere, precum și aplanarea prin ne
gocieri a disputelor apărute între sta
tele membre. în continuare, pre
ședintele Bangladesh a subliniat im
portanta realizării dezarmării, arătînd 
că fără rezultate în acest dome
niu nu poate exista o destindere rea
lă și trainică în lume.

Acordind o atenție deosebită pro
blemelor cu caracter economic cu 
care sint confruntate țările nealinia
te. vorbitorul a prezentat propuneri 
menite să sprijine eforturile statelor 
sărace pentru depășirea stării de 
subdezvoltare și asigurarea progresu
lui lor economic și social : crearea 
unui sistem de securitate alimentară, 
prin intermediul ^căruia să fie ajuta
te statele nealiniate confruntate cu 
grave dificultăți în acest domeniu, 
instituirea unui fond menit să con
tribuie la realizarea autonomiei ali
mentare a țărilor care. în prezent, 
sînt nevoite să importe mari cantităti. 
de alimente ș.a.

Subliniind necesitatea intensificării 
cooperării economice între membrii 
mișcării de nealiniere, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru elaborarea unei 
strategii globale a statelor nealinia
te, în vederea negocierilor ce ur
mează să aibă loc între țările în curs 
de dezvoltare și cele industrializate.

Președintele Republicii Populare 
Congo, Denis Sassou Nguesso. a sub
liniat că actuala reuniune la nivel 
inalt a statelor nealiniate se desfă
șoară în „perioada victoriei revoluții
lor naționale si dezvoltării socialis
mului". El a apreciat că. în actuala 
etapă, obiectivele esențiale ale miș
cării de nealiniere sînt intensificarea 
luptei împotriva imperialismului, 
neocolonialismului, rasismului si 
apartheidului, precum și eforturile 
pentru dobîndirea sau consolidarea 
independentei naționale, a progresu
lui economic și social. El a opinat că, 
în prezent, pericolul principal la 
adresa păcii decurge din situațiile 
explozive create de cercurile impe
rialiste în diverse regiuni ale lumii, 
referindu-se. în special, la politica 
agresivă a regimurilor minoritare ra
siste din sudul Africii — politică 
sprijinită de o serie de state occi
dentale. Vorbitorul și-a exprimat 
sprijinul deplin pentru forțele de eli
berare din Zimbabwe. Namibia și 
R.S.A., care luptă pentru recunoaște
rea drepturilor lor legitime la inde
pendentă și autodeterminare.

Referindu-se la aspecte ale crizei 
economice internaționale, cu grave 
repercusiuni asupra tuturor statelor 
și. în special, asupra celor mai slab 
dezvoltate, președintele congolez a 
arătat că edificarea unei noi ordini 
economice nu. constituie o dorință su
biectivă a țărilor subdezvoltate, ci „o 
necesitate a epocii noastre, așa cum 
pacea' este principala preocupare nu 
numai a statelor nealiniate, ci a în
tregii lumi".

Ministrul de externe 
portughez despre rolul 
țărilor mici și mijlocii 

din Europa
HELSINKI 5 (Agerpres). — Țările 

mici și mijlocii din Europa pot juca 
un rol de seamă in menținerea sta
bilității pe continent, a declarat mi
nistrul portughez al afacerilor exter
ne. Freitas Cruz, aflat într-o vizită 
în Finlanda. El a apreciat că Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, semnat la 
Helsinki, a generat un nou spirit de 
cooperare în Europa.

TUNIS 5. — Trimisul Agerpres, 
N. Vamvu. transmite: La Tunis au în
ceput. miercuri, lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Socialist 
Desturian. La acest larg forum, care 
se întrunește o dată la cinci ani. par
ticipă circa 800 de delegați din in- 
treaga țară, desemnați de organiza
țiile de bază ale partidului. Iau parte, 
de asemenea, ca invitați,, numeroși 
oaspeți de 'peste hotare, reprezentînd 
partîde’cortiuniste șr muncitorești, so
cialiste. social-democrate. mișcări de 
eliberare, alte organizații pdlitice și 
partide de guvernămint din țări 
africane.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Virgil Cazacu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvînlarea de deschidere a congre

Președintele R. A. Egipt s-a întîlnit 
cu premierul Israelului

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Pre
ședintele. R.A.. Egipt, Anwar, El Sadat, 
a avut in orașul israelian Haifa două 
runde de convorbiri cu primul mi
nistru al Israelului, Menahem Begin 
— relatează agenția M.E.N.

în cadrul unei conferințe comune 
de presă, organizată miercuri, pre
ședintele Sadat și premierul Begin 
au subliniat că obiectivul acestei noi 
întîlniri a fost de a se continua pro
cesul de normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări și convorbirile 
privind instaurarea unei păci globale 
în Orientul Mijlociu. Părțile au-con-

R. P. UNGARĂ

Dezvoltarea economiei 
in primul semestru

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Co
municatul Direcției centrale de sta
tistică a R.P. Ungare privind dezvol
tarea economiei naționale in primele 
șase luni ale anului acesta relevă că 
valoarea producției industriale în 
sectorul socialist a crescut cu 3.3 la 
sută, în comparație cu aceeași peri
oadă a anului precedent. Industria 
metalurgică — informează agenția 
M.T.I. — a realizat un spor de 3.4 
la sută, construcțiile de mașini de 
3.9 la sută, industria chimică de 5.4 
la sută,, iar industria alimentară de 
2,5 la' sută. Volumul producției în 
construcții a crescut cu 2,4 la sută. 
Productivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de 4.6 la sută. în această 
perioadă, volumul investițiilor in 
sectorul socialist, s-a ridicat la 89,9 
miliarde forinți. ceea ce. in prețuri 
curente, marchează o creștere de 1,4 
la sută față de anul. 19,78.

Nicaragua pe drumul dezvoltării libere

In Nicaragua sint în curs de aplicare noile mâsuri adoptate de Guvernul 
de Reconstrucție Națională pentru înlăturarea distrugerilor provocate de 
dictatura somozistă în cei 40 de ani cît s-a aflat la putere, pentru norma
lizarea vieții economice, politice și sociale. Fotografia înfățișează o de
monstrație populară pe străzile capitalei în sprijinul transformărilor demo

cratice inițiate de Guvernul ds Reconstrucție Națională din Nicaragua

Inaugurat, potrivjt tradiției, cu con
ferința anuală a sindicatelor, sezonul 
politic britanic de toamnă se anunță, 
potrivit aprecierii întregii presp lon
doneze, ca deosebit de agitat, in spe
cial pe plan social. Ziarul „Daily Mir
ror" aducea ca argument pentru a- 
ceastă apreciere faptul unic îh 
analele britanice că o ‘acțiune 
grevistă pe olan național a fost 
declanșată chiar înainte ca viața po
litică britanică să-și fi reluat cursul 
normal după vacanța de vară. Este 
vorba de grevele de săptămînile tre
cute ale celor peste 2 milioane de 
muncitori mecanici (cele mai ample 
mișcări sociale din Marea Britanie de 
la începutul acestui an). în sprijinul 
revendicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă. Potri
vit declarațiilor organizatorilor, ele 
reprezintă un avertisment față de in
tenția anunțată de guvern de a re
vizui legislația sindicală.

Tocmai acestui aspect îi acordă 
principala atenție și delegații la con
ferința anuală a Congresului sindica
telor britanice (T.U.C.), deschisă luni 
la Blackpool. Moțiunile, adoptate de 
reprezentanții celor aproape 12 mi-i 
lioane sindicaliști, reprezintă un ecou 
al declarației T.U.C., publicată după 
întrevederile conducerii sindicale cu 
reprezentanții guvernului, în care se 
sublinia : „dacă proiectele de lege 
antisindicale vor fi adoptate, ele vor 
avea aceleași dezastruoase efecte asu
pra relațiilor din industrie ca și pre
cedenta lege din 1971“. Și declarația 
adăuga : „Intr-un moment in care 
există deja serioase dificultăți econo
mice, o asemenea măsură a guvernu
lui ar fi de natură să provoace răni 
și mai grave". Dealtfel, încă de la 
ședința de deschidere a Congresului
T.U.C., președintele acestei organiza
ții, Tom Jackson, a arătat că sindi
catele vor proclama o „zi națională 
de acțiune" ca parte a campaniei îm
potriva a ceea ce se consideră a fi 
„politica antisindicală a guvernului". 

sului a fost rostită de Habib Bour- 
guiba. președintele Partidului Socia
list Desturian, președintele Republi
cii Tunisiene. El a relevat eforturile 
poporului tunisian pe linia dezvoltării 
economico-sociale independente a ță
rii si a subliniat orientările funda
mentale ale partidului și statului in 
perioada următoare, atit pe plan in
tern. cit și pe tărim internațional;

Secretarul general al Partidului So- 
* cialist Desturian, prim-ministru al 

Republicii Tunisiene, Hedi Nouira, a 
prezentat raportul de activitate a par
tidului între cele două congrese.

Prin importanța problemelor ce le 
dezbate și prin hotărîrile pe care le 
va adopta, congresul se înscrie ca un 
eveniment de seamă în viața parti
dului, a țării și a poporului tunisian.

venit asupra continuării negocierilor 
la cel mai înalt nivel sau la nivel 
ministerial, în problemele legate de 
autonomia Cisiordaniei și teritoriului 
Gaza și statutul zonei arabe a Ieru
salimului ocupate de Israel. Anwar 
El Sadat a adresat premierului Me
nahem Begin invitația de a face o 
vizită în Egipt.

agențiile de presă transmit:
Primire la Berlin. Erich

Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a primit, la 
Berlin, pe Christoph Van Der Klaauw 
ministrul de externe al Olandei, care 
întreprinde o vizită oficială în R.D.G. 
Agenția A.D.N. informează că cele 
două părți și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, în spiritul prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Helsinki.

Convorbiri bulgaro-turce.
La invitația ministrului bulgar al 
afacerilor externe, Petăr Mladenov, 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, Gunduz Okcun, a efectuat o 
vizită de lucru în R.P. Bulgaria. Cei's 
doi miniștri, informează agenția 
B.T.A., au examinat o serie de pro
bleme ale colaborării bulgaro-turce.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Este adevărat că în primele luni de 

guvernare conservatoare, relațiile din
tre sindicate și guvernul condus de 
Margaret Thatcher au fost „politicoa
se" — cum le caracteriza „Daily Mail" 
— datorită prudenței manifestate de 
ambele părți. Controversele s-au ivit 
însă curînd și ele par să se desfă
șoare, cel puțin pină în prezent, po
trivit aceluiași scenariu, ca și con

MAREA BRITANIE

„Sezonul congreselor" 
dominat de problematica 

economică
fruntările sindicatelor cu precedentul 
cabinet conservator din perioada 
1970—1974. Atunci, adoptarea legisla
ției privind „relațiile în industrie" — 
considerată de T.U.C. drept o încer
care de „încătușare" a sindicatelor — 
a stirnit puternice reacții, de- 
terminînd ample mișcări socia
le. Spre deosebire însă de trecut, a- 
preciază observatorii politici, actua
lul guvern are toate condițiile să re
dreseze economia. încă de pe acuțn 
se remarcă faptul că lira sterlină și-a 
recîștigat poziția forte pe piața inter
națională, iar rata inflației se men
ține în limite „modeste" față de 
28—30 la sută cît atinsese în urmă cu 
2—3 ani.

Elementul-cheie al actualei con
juncturi este petrolul. Marea Britanie 
este singura țară capitalistă dezvol
tată care nu pare a fi afectată de

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, miercuri, o în- 
tilnire între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Enrico Berlin- 
guer. secretar general al Partidului 
Comunist Italian, aflat la odihnă in 
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej, 
informează agenția T.A.S.S., s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu

ITALIA

Situația politică în dezbaterea Consiliului Național 
al Partidului Democrat-Creștin

ROMA 5 (Agerpres). — Ieri sea
ră s-a întrunit la Roma Consiliul Na
tional al Partidului. Democrat-Creștin 
(de guvernămînt). în raportul pre
zentat în fata Consiliului Național, 
Benigno Zaccagnini. secretarul poli
tic al partidului, a făcut istoricul în
delungatei crize de guvern pe care 
a cunoscut-o Italia pină la consti
tuirea actualului cabinet, condus de 
premierul Francesco Cossiga și for
mat din reprezentanți ai partidelor 
democrat-creștin. socialist-democra
tic și liberal, cu participarea unor 
personalități independente.

VARȘOVIA. — In cadrul ac
țiunilor consacrate aniversării 
Zilei naționale a României, 
la fabrica de rulmenți „Iskra" 
din Kielce a avut loc o adunare 
festivă. Ambasadorul României 
la Varșovia, Ion Cosma, a evi
dențiat semnificația evenimen
tului de la 23 August 1944, rea
lizările obținute de poporul 
român in construcția socialistă, 
sub conducerea P.C.R., precum 
și dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor de colaborare romă- 
no-polonă. Au fost prezenti ac
tiviști ai Comitetului voievodal 
al P.M.U.P. din Kielce, primul 
secretar al Comitetului munici
pal al P.M.U.P., primarul ora
șului.

k
OSLO. — In orașul Arendai 

din Norvegia a avut loc verni
sajul unei expoziții cuprinzînd 
lucrări ale unui grup de zece 
graficieni din țara noastră.

Birou al P.N.U.D. Ia Bei
jing. în capitala R. P. Chineze, 
Beijing, a avut loc ceremonia inau
gurării unui Birou al Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
la care au participat? directorul gene
ral al P.N.U.D., Bradford Morse, și 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Huang Hua.

Acord consular între 
R. D. Germană și S.U.A. 
Agenția A.D.N. informează că la 
Berlin a fost semnat un acord con
sular intre R.D. Germană și S.U.A. 
Cu ocazia semnării s-a subliniat că 
acordul constituie o importantă con
tribuție la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

Noi atentate în Irlanda de 
Nord. La Belfast s-a produs un nou 
atentat, căruia i-a căzut victimă un 
localnic. împușcat mortal de un grup 
de patru bărbați mascați, care, după 
atentat, au dispărut. I^a Lon
dra a fost dat publicității marți 
un bilanț oficial al victimelor a- 
tentatelor și incidentelor înregistra
te în Ulster in ultimii zece ani. Ast
fel, potrivit bilanțului și-au pierdut 
viata 1 936 de persoane, din care 301 
militari britanici, 222 polițiști locali 
și 1 413 civili. Alte 20 776 de persoa
ne, din care 14 411 civili, au fost ră
nite. In aceeași perioadă s-au înre
gistrat 6 473 de explozii, oare au ava
riat 90 000 de case.

criza „aurului negru". Pe primele 
șase luni ale acestui an s-au extras 
din rezervele uriașe de sub apele 
Mării Nordului 37,4 milioane tone pe
trol, urmînd ca în semestrul al doilea 
producția să depășească 40 milioane 
tone, ceea ce va satisface integral 
necesitățile țării. La aceasta se 
adaugă faptul că Marea Britanie dis
pune de mari rezerve de cărbune și 

gaze și că guvernul traduce în viață 
un important program energetic — se 
construiesc mai multe centrale nu
cleare, se valorifică noi surse de e- 
nergie. Sînt premise favorabile pen
tru modernizarea puternicei industrii 
britanice constructoare de mașini, 
care a avut de suferit în întreaga pe
rioadă postbelică, ceea ce a determi
nat, după cum se știe, o serioasă pier
dere de teren în fața concurenților 
vest-europeni, americani și japonezi.

Cu asemenea puternice atuuri, pe 
care conferința anuală a partidului 
conservator, programată la începutul 
lunii viitoare, le va pune în relief, 
guvernul speră să traverseze, fără 
prea mari dificultăți, perioada urmă
toare, cu toată împotrivirea Con
gresului sindicatelor britanice și a 
partidului laburist din opoziție. 

pra activității celor două partide, a 
rolului acestora in viața politică și 
economică din cele două țări. Cei doi 
conducători de partid — precizează 
agenția citată — au evidențiat nece
sitatea unor activități intense și a 
unor inițiative în vederea consolidă
rii destinderii, a încetării cursei înar
mărilor și asigurării respectului de
plin al suveranității tuturor popoare
lor.

S-a anunțat, de asemenea, că con
gresul P.D.C. urmează să aibă loc 
în intervalul 19—23 decembrie a.c., 
la Roma.

După cum relevă observatorii po
litici. acest congres va fi confrun
tat. între altele, cu sarcina dificilă 
de a defini raporturile democrat- 
creștinilor italieni cu celelalte forțe 
politice din țară, într-un moment în 
care în cadrul democrației-creștine 
nu există unitate de vederi în pri
vința alianțelor cu alte partide.

Secretariatul Central al 
P.C. din India a *inut la Delhi 0 
ședință. în cadrul căreia a fost anali
zată situația cregtă în țară în urma 
secetei puternice care a afectat sta
tele de nord și centrale ale țării. 
Secretariatul Central a adresat gu
vernului chemarea de a lua măsuri 
urgente pentru combaterea efectelor 
secetei, de a trimite în zonele res
pective cantități suplimentare de ce
reale și de a asigura o repartiție 
echitabilă a alimentelor în rîndurile 
populației. în statul Utar Pradesh, 
după_ o îndelungată perioadă de 
secetă, a căzut ploaia musoni- 
că. Agenția A.P. precizează însă 
că în statele din nordul și din alte 
părți ale Indiei, ploile au fost foarte 
reduse cantitativ sau prea tîrzii. Pier
derile înregistrate de India, pină în 
prezent, la recolta de cereale se ci
frează la 750 milioane dolari.

Muzeul memorial al con
ducătorului revoluției viet
nameze, Min> a deschis
în orașul care astăzi îi poartă nume
le. în sălile muzeului sint expuse 
fotografii și documente ilustrînd via- , 
ta și activitatea revoluționară a lui 
Ho Și Min. precum și o serie de 
obiecte care i-au aparținut acestuia.

Expoziție. Bochum> în
R. F. Germania, s-a deschis o expo
ziție a desenelor executate de foști 
deținuți ai lagărului fascist de exter
minare in masă de la Oswiecim (Po
lonia), organizată cu prilejul come
morării a 40 de ani de la începerea 
celui de-al doilea război mondial. 
Sînt expuse desene reprezentînd 
chipuri ale foștilor deținuți, scene 
din viata lagărului, torturile suferite 
de foștii deținuți, condițiile inuma
ne în care au trăit aceștia.

„Războiul tonului" dintr0
S. U.A. și Canada a continuat să se 
intensifice. După ce la finele săptă- 
mînii trecute autoritățile americane 
au impus un embargo asupra impor
turilor de ton canadian, ca ripostă 
la reținerea de către partea canadia
nă a unor pescadoare americane ce 
operau în largul coastelor Canadei, 
un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a evocat 
marți posibilitatea extinderii em
bargoului și asupra altor specii de 
pește. S.U.A. contestă jurisdicția ca
nadiană în zona economică maritimă 
de 200 de mile, iar pescadoarele ame
ricane procedează în consecință. Ca 
urmare, paza de coastă canadiană a 
reținut, de la începutul săptămînii 
trecute, 19 vase de pescuit america
ne, arestînd echipajele acestora.

Acesta din urmă, de aseme
nea, și-a programat conferința sa 
anuală pentru luna octombrie, 
cînd conducerea partidului nu se 
va putea mărgini doar la cri
tici adresate guvernului, ci va trebui 
să explice în fața delegaților cauzele 
eșecului în alegerile din mai a.c. cind. 
după cinci ani de guvernare, labu
riștii au fost nevoiți să intre în opo
ziție.

Controversate se anunță a fi și alte 
măsuri preconizate de cabinetul con- 
servatof’ : reducerea cheltuielilor pu
blice. ceea ce afectează domenii ca 
învățămîntul, sănătatea, asigurările 
sociale și protecția mediului înconju
rător; „denaționalizarea" cîtorva sec
toare aflate in stăpinire publică ; în
chiderea. „din motive economice", a 
unor întreprinderi siderurgice și șan
tiere navale, ceea ce va determina 
concedierea cîtorva zeci de mii de 
salariați.

De mai mică importanță pentru eși
chierul politic britanic se anunță a- 
propiatul forum anual al partidului 
liberal — al treilea ca mărime în 
țară. Principala preocupare a dele- 
gaților constă în formularea cererii 
de schimbare a sistemului electoral, 
considerat de ei ca inechitabil, pen
tru a da posibilitate partidului res
pectiv să obțină un număr mai mare 
de mandate în parlament. Potrivit 
calculelor lor, la ultimul scrutin, în 
medie, conservatorii au obținut cîte 
un mandat de deputat pentru fiecare 
40 000 de voturi, laburiștii pentru 
43 000 de voturi, iar liberalii pentru 
392 000 de voturi. Or, reprezentarea 
proporțională, susțin liberalii, ar fi 
dat Camerei Comunelor o înfățișa
re diferită de cea actuală.

Deocamdată, principalele forțe po
litice se află în febra pregătirilor 
pentru marea înfruntare din acest 
sezon, care se anunță deosebit de 
complex.

Nicolae PLOPEANU
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