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IERJ A A VIH LOC SUB CONDUCEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
a primit delegația Partidului Socialist

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, delegația Partidului So
cialist din Belgia, condusă de Jos 
Van Eynde, fost copreședinte al 
partidului, președinte de onoare al 
internaționalei socialiste, ministru 
de stat,, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. efectuează o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Andre 
Leonard, secretar național, Louis 
Van Velthoven, membru al Biroului 
național, deputat, Anne Marie Lizin, 
membru al Parlamentului euro
pean, Lucien Radoux, senator, mem
bru al Parlamentului european.

La primire au participat tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, pentru invitația de a vizita 
România și a cunoaște realizările

din Belgia
obținute de poporul român în cei 35 
de ani de viață liberă, pentru ospi
talitatea cu care au fost întimpinați, 
membrii delegației au exprimat apre
cierile lor pentru succesele obținute 
de România socialistă pe tărîm eco- 
nomico-social, pentru eforturile de
puse în scopul ridicării nivelului 
de viață al celor ce muncesc.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Belgia, dintre 
România și Belgia, relevîndu-se, tot
odată, dorința comună de a dezvolta 
și diversifica conlucrarea pe multiple 
planuri dintre cele două partide, in 
interesul întăririi prieteniei dintre 
popoarele român și belgian, al cauzei 
păcii și cooperării în Europa și în 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, evidențiindu-se ne
cesitatea intensificării eforturilor pen
tru rezolvarea, în interesul tuturor 
popoarelor, a marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea. S-a sub

liniat importanta majoră pe care o 
reprezintă pentru pacea și colabora
rea internațională edificarea unei 
reale securități in Europa și, în acest 
sens, pregătirea temeinică a reuniu
nii de la Madrid, care este chemată 
să contribuie la întărirea climatului 
de destindere și colaborare, la adop
tarea unor măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rind de dezarma
re nucleară. A fost relevată, de a- 
semenea, necesitatea lichidării sub
dezvoltării și înfăptuirii unei noi or
dini economice internaționale care sâ 
asigure dezvoltarea economică și so
cială a tuturor statelor, și îndeosebi 
a celor rămase in urmă.

Au fost reafirmate hotărîrea comună 
de a, se adinei in continuare dialogul 
și colaborarea dintre, cele două parti
de, precum și necesitatea unirii e- 
i'orturilor tuturor forțelor progresis
te și democratice pentru soluționa
rea problemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor politice,, renun- 
țindu-se cu desăvîrșire la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ședința de lucru consacrată perfecționării 
activității In domeniul economiei forestiere 

și materialelor de construcții
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, miercuri 
dimineața, o ședință de lucru cu 
consiliul de conducere al Ministe
rului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, cu cadre din 
ministere economice, centrale, între
prinderi și institute de cercetare șl 
proiectare de specialitate.

Au luat parte tovarășii llie Verdeț, 
losif Banc, Cornel Burtică, Ion Pățan, 
Virgil Trofin, Nicolae Constantin, 
Ludovic Fazekas, Ion Ursu.

in cadrul ședinței au fost dezbătu
te pe larg probleme legate de înde
plinirea integrală și la parametri 
superiori a sarcinilor de producție pe 
acest an și pe intregul cincinal, reali
zarea programelor speciale pe pro
duse, valorificarea superioară a re
surselor naturale de care dispunem 
in aceste domenii, asigurarea econo
miei naționale cu materii prime și 
materiale, reducerea consumurilor de 
energie și combustibili, ridicarea efi
cienței întregii activități în ramurile 
economiei forestiere și a materialelor 
de construcții, in spirit critic și au
tocritic au fost analizate, totodată, 
o serie de lipsuri și rămineri in urmă 
și au fost propuse măsuri concrete 
pentru remedierea lor, pentru îmbu
nătățirea muncii în toate ramurile 
acestui important sector al eco
nomiei naționale.

Luind cuvintul în încheierea ședin
ței de lucru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a apreciat realizările 
obținute de oamenii muncii din eco
nomia forestieră și industria mate
rialelor de construcții, contribuția 
acestora la dezvoltarea economiei 
naționale, la ridicarea nivelului de 
trai și civilizație al întregului nostru 
popor.

Secretarul general al partidului a 
atras atenția că Ministerul Econo
miei Forestiere șl Materialelor de 
Construcții este, de fapt, un produ
cător de materii prime și materiale 
de bază de o importanță deosebită 
pentru economia națională, in obți
nerea cărora trebuie să ne bazăm 
pe resursele proprii, țara noastră 
dîspunind de toate condițiile în ve
derea realizării acestui obiectiv. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că in întreaga activitate a mi
nisterului trebuie să se pornească 
de la cerința de a acoperi necesarul 
de materii prime și materiale prin 

valorificarea resurselor interne in 
condiții de eficiență sporită, cu con
sumuri cit mai reduse de energie, 
în acest sens, s-a cerut să se reva
dă în mod radical programele de 
activitate atit in domeniul forestier, 
cit și al producției de materiale de 
construcție, punîndu-se un accent 
deosebit pe creșterea producției de 
masă lemnoasă, exploatarea și pre
lucrarea superioară a lemnului, pu
nerea in valoare a pietrei, marmu
ră, a tuturor rocilor utile, ca și a 
celorlalte resurse ce pot fi folosite 
in activitatea de construcții.

Pornind de la aceste cerințe, 
secretarul genera! al partidului a 
atras atenția asupra unor serioase 
lipsuri și neajunsuri care se mani
festă în conducerea ministerului șî 
a centralelor, în unele unități de 
producție și cercetare, criticind ră- 
minerile in urmă la realizarea pro
ducției fizice, a unor investiții, a ex
portului la unele produse, valorifi
carea necorespunzătoare a lemnu
lui, a unor materiale naturale de 
construcții, depășirea consumurilor 
de energie și combustibili in indus
tria cimentului, celulozei și hîrtiei, 
■neefectuarea la termen și la nivel 
corespunzător a unor lucrări de în
treținere și reparații capitale ale 
mașinilor și utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii ministerului și cen
tralelor să treacă neîntîrziat la înlă
turarea lipsurilor și neajunsurilor, să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
ridicarea întregii activități la cerin
țele actuale și de perspectivă aie 
dezvoltării economiei noastre națio
nale. Secretarul general al partidului 
a indicat conducerii ministerului sl 
Departamentului silviculturii să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
țării o sursă trainică de material 
lemnos, pentru accelerarea refacerii 
fondului forestier prin plantarea de 
specii cu creștere mal rapidă și cu 
o productivitate ridicată, pentru mal 
buna zonare a pădurilor, astfel incit 
cantitatea de material lemnos pusă 
la dispoziția industriei să crească 
considerabil în următoarele cincinale. 
In același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
Intensificării eforturilor industriei, ale 
cercetării pentru valorificarea superi
oară, Integrală a materiei prime lem
noase, in vederea obținerii unor can
tități sporite de celuloză, hirtie, mo
bilă și alte produse finite. O direcție 
Importantă in utilizarea superioară a 

acestei bogății naționale trebuie să 
o constituie trecerea pe scară largă 
la chimizarea lemnului in vederea 
obținerii de noi produse și înlocuitori 
ai unor derivați ai petrolului, de alte 
substanțe chimice de valoare ridi
cată. S-a indicat să se ia măsuri 
pentru ca extinderea fondului fores
tier să servească, totodată, la pro
tejarea mediului înconjurător, la 
consolidarea solului împotriva ero
ziunilor. în aceiași timp, s-a subli
niat necesitatea îmbunătățirii activi
tății în domeniul economiei vînatului 
și valorificării fructelor de pădure.

Subliniind importanța deosebită 
pe care o prezintă materialele de 
construcții pentru economia națio
nală, secretarul general al partidu
lui a recomandat să se pună un ac
cent mai mare pe exploatarea re
surselor naturale tradiționale de 
construcție (piatra, granit, argilă, 
marmură) și folosirea mai intensă a 
cărămizilor, țiglei șl ceramicii — ma
teriale care se obțin cu consumuri 
mai mici de energie, comparativ cu 
cimentul, fierul-beton sau prefabri
catele. în acest scop s-a indicat 
crearea in toate comunele a unor 
unități producătoare de astfel de 
materiale de construcții, care să sa
tisfacă nevoile locale.

in ’ cadrul amplei analize privind 
necesitatea reducerii substanțiale a 
consumurilor de energie și combus
tibili in industria de prelucrare a 
lemnului șl a materialelor de con
strucții, inclusiv prefabricatele, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
factorilor de răspundere să treacă 
neîntîrziat la măsuri de înlocuire a 
tehnologiilor de fabricație cu consu
muri ridicate, precum și la crearea 
de unități de producție mai mici, 
care să poată utiliza sursele de e- 
nergie locală și, în același timp, 
să elimine transporturile costisitoa
re. în acest scop, s-a indicat să se 
treacă la construirea unor microhi- 
drocentrale, la utilizarea pe scară 
largă a energiei solare în industria 
lemnului și a materialelor de con
strucții, la extinderea folosirii trans
portului gravitațional, ca și pe 
cursurile de apă.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se acționeze energic pen
tru recuperarea restanțelor în do
meniul Investițiilor, realizarea planu
lui la toți Indicatorii, mecanizarea și 
automatizarea producției, creșterea 
productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor de fabricație. O deose
bită atenție va trebui să se acorde 

valorificării integrale o materiilor 
prime și materialelor, recuperării și 
refolosirii acestora, in special a hîr
tiei, a resturilor de material lemnos, 
a zgurii și cenușilor, a materialelor 
rezultate din demolări.

Referindu-se la prețurile pe care 
le obține în prezent industria de 
specialitate la export, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat minis
terului de resort să asigure o mal 
bună valorificare a produselor româ
nești pe piața externă și pe o arie 
geografică mai largă, sporirea gra
dului de competitivitate a unor măr
furi solicitate de partenerii străini. S-a 
recomandat, totodată, să se acțio
neze in direcția dezvoltării cooperării 
cu alte state, îndeosebi cu țări in 
curs de dezvoltare, în domeniul fo
restier și in alte domenii, în vederea 
satisfacerii in condiții reciproc avan
tajoase a cerințelor dezvoltării eco
nomiilor naționale.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii ministerului să ia 
măsuri pentru mai buna organizare 
și coordonare a lucrărilor de între
ținere și reparații capitale, asigu
rarea cu mijloace interne, in colabo
rare cu industria constructoare de 
mașini, a necesarului de utilaje șl 
piese de schimb pentru unitățile ra
murilor respective. S-a recomandat, 
de asemenea, să se ia toate măsurile 
pentru pregătirea și perfecționarea 
cadrelor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din economia forestieră și 
industria materialelor de construcții.

Subliniind sarcinile deosebite ce 
revin in actuala etapă cercetării ști
ințifice în economia forestieră, indus
trializarea lemnului și dezvoltarea 
producției materialelor de construc
ție, s-a indicat să se îmbunătățească 
radical programul de cercetare in 
aceste domenii, precum și crearea 
unui institut central de specialitate.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conducerii minis
terului, centralelor, unităților de pro
ducție să-și îmbunătățească întreaga 
activitate, să înlăture neîntîrziat lip
surile și neajunsurile, exprlmîndu-șl 
convingerea că toți cei ce lucrează 
in domeniul economiei forestiere șl 
o! materialelor de construcție vor 
face tot ceea ce este necesar pentru 
ca acest sector să-și aducă o contri
buție tot mai mare la dezvoltarea 
economiei naționale, la creșterea ni
velului de trai al poporului, la 
progresul neîntrerupt al României 
socialiste.

Adunările și conferințele de dare de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid 

- eveniment politic de deosebită însemnătate 
în pregătirea Congresului al Xll-lea al partidului

Acționînd în spiritul orientărilor 
și sarcinilor de excepțională însem
nătate cuprinse in cuvin tarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recen
ta Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., organele și organizațiile 
de partid din Capitală desfășoară in 
prezent o susținută activitate pentru 
mobilizarea largă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii în vederea 
întîmpinării Congresului al Xll-lea 
al partidului cu rezultate superioare 
in toate domeniile vieții economico- 
sociale. In cadrul acestei activități, 
un loc deosebit de important îl ocu
pă, in mod firesc, pregătirea temei
nică a apropiatelor adunări generale 
și conferințe de partid pentru dări 
de seamă și alegeri, care, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, „trebuie să ducă la creșterea 
rolului conducător al partidului, la 
întărirea forței și unității sale — ca 
una din garanțiile făuririi cu succes 
a operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului in România, tu cursul 
alegerilor și al pregătirii Congresu
lui. să imprimăm un spirit revoluțio
nar, să dezvoltăm critica și autocriti
ca. să asigurăm o puternică afirmare 
a democrației Comuniștilor prin par
ticiparea lor activă la dezbaterea do
cumentelor ce urmează să fie supuse 
Congresului al XlI-leș al partidului".

Aceste indicații, menite să orien
teze întreaga muncă de partid în 
actuala etapă de pregătire a noului 
forum al comuniștilor români, repre
zintă pentru noi un program concret 
de, acțiune, un prilej de reevaluare 
exigentă, critică și autocritică a în
tregii activități desfășurate pînă

în județul Ialomița
S-a încheiat recoltarea | 

florii-soarelui
Lucrătorii ogoarelor din. județul 

Ialomița au încheiat recoltarea florii- 
soarelui pe cele 55 500 hectare. Ob- 
țiriînd recolte mari la hectar, mem
brii cooperativei agricole „Gheorghe 
Doja“ au livrat la fondul de stat 1 510 
tone semințe de floarea-soarelui, cu 
260 tone mai mult decît au contrac
tat. Acum, principalele forte din 
agricultura județului sînt concentrate 
la recoltarea porumbului, lucrare 
care s-a și executat pe 12 000 hectare, 
din cele 177 500 hectare cultivate. Au 
început și insămînțările. Orzul a 
fost semănat pe 5 000 hectare, din 
cele 47 500 hectare prevăzute in plan. 
(Mihai Vișoiu). 

acum, astfel incit în centrul preocu
părilor actuale ale fiecărei organiza
ții de partid să se situeze îndeplini
rea exemplară, la toți indicatorii, a 
sarcinilor de plan ce revin fie
cărui colectiv de muncă, recuperarea 
grabnică a tuturor răminerilor în 
urmă, folosirea eficientă, la un nivel 
superior, a tuturor forțelor și posi
bilităților proprii — materiale și 
umane existente în fiecare Întreprin
dere — pentru înfăptuirea planului 
de dezvoltare economico-socială a 
tării.

Prin prisma acestor sarcini priori
tare — criteriul principal de apre
ciere a activității de partid, cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
care pun în lumină cu deosebită cla
ritate finalitatea precisă, directă a 
activității organizatorice și politico- 
educative a fiecărei organizații de 
partid, pregătirea adunărilor genera
le și conferințelor consacrate dărilor 
de seamă și alegerilor trebuie să de
termine ridicarea la un nivel mai 
înalt a Întregii munci de partid, so
luționarea efectivă a problemelor cu 
care se confruntă în momentul de 
fată colectivele de muncă, stabilirea 
masurilor necesare pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor indicatorilor 
de plan și a angajamentelor asuma
te pe acest an și pe intregul cincinal.

Premisa esențială, hotăritoare, de 
la care pornim in organizarea și des
fășurarea tuturor acțiunilor de pre
gătire a alegerilor este Întărirea con
tinuă a democrației de partid, parti
ciparea intensă a întregului activ de 
partid, a tuturor comuniștilor prin 
organizarea unor consultări largi și 
sistematice.

8- Creșterea eficientei si perfectionarea1 » » I ș

conducerii și planificării economico- 
financiare - într-o relație nemijlocită

în acest scop, comitetul municipal 
de partid și comitetele de partid ale 
sectoarelor au repartizat din timp 
cadre din activ pe lingă fiecare or
ganizație de partid pentru a ajuta 
efectiv comitetele de partid si birou
rile organizațiilor de bază din în
treprinderi și instituții. în mod deo
sebit s-a urmărit repartizarea celor 
mai exigente cadre acolo unde s-a 
putut constata manifestarea unor 
stări de spirit de automulțumire, de 
Împăcare cu deficientele.

Desigur, repartizarea activiștilor, a 
cadrelor din activul de partid, care, 
prin experiența lor, pot și trebuie 
să aducă o contribuție deosebită la 
analiza stărilor de lucruri existente, 
la dezvăluirea neajunsurilor și defi
ciențelor, la elaborarea materialelor 
ce urmează să fie supuse dezbateri
lor, constituie o măsură importantă. 
Ținind insă seama de o serie de ca
rențe din practica de pină acum, am 
considerat, de data aceasta, că este 
absolut necesar să nu ne mulțumim 
numai cu atit. ci să controlăm per
manent modul în care fiecare acti
vist, fiecare cadru din activul de 
partid acționează in organizațiile de 
partid, cum participă, alături de cei
lalți comuniști, la găsirea celor mal 
bune soluții de rezolvare a proble
melor specifice unității sau locului 
de muncă. Atît prin instruirea te
meinică a tuturor celor cuprinși in

Nicolae MIHALACHE 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

(Continuare in pag. a IV-a)

SARCINI PRIORITARE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

La Șantierul naval din Galați

Toate forțele satelor - puternic 
mobilizate la strînsul recoltei!

PRIMA PLATFORMĂ AUTORIDICĂTOARE 
PENTRU FORAJ DE DEROCARE

Oamenii muncii din agricultură 
ee află in fața unor sarcini de mare 
responsabilitate : stringerea la timp 
și fără pierderi a recoltei acestui an 
și pregătirea temeinică a recoltei 
viitoare. în această acțiune, care 
mobilizează ample forțe mecanice 
și manuale, sint deosebit de valo
roase indicațiile clar formulate de 
conducerea partidului lareoenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. ca organizațiile de partid să 
desfășoare o intensă activitate prac
tică. organizatorică și politică în ve
derea îndeplinirii rolului important 
pe care îl au in conducerea întregii 
activități ce se desfășoară acum în 
agricultură. Cea mai importantă sar
cină la ordinea zilei, care trebuie sâ 
concentreze întreaga capacitate orga
nizatorică și munca politică ale or
ganizațiilor de partid din agricultură, 
o constituie recoltarea. „Trebuie să 
se acționeze cu toată hotărirea pen
tru stringerea la timp și fără pier
deri a recoltei — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la consfătuire. Pînă la sfir- 
șitul lunii septembrie trebuie să ter
minăm strînsul recoltei la toate cul
turile. Este necesar să se înțeleagă 
bine că orice zi de intîrziere a recol
tării înseamnă pierderi serioase — 
așa cum s-a demonstrat dealtfel la 
griu și ia orz. Aceasta diminuează 
producția agricolă a țării, influen
țează nemijlocit asupra activității 
economice a întreprinderilor si coo
perativelor, reduce veniturile coope
ratorilor. ale celorlalți oameni ai 

muncii". Acționind în spiritul sarci
nilor formulate la consfătuire, orga
nele și organizațiile de partid au da
toria de mare răspundere de a con
centra. în aceste zile, eforturile oa
menilor muncii din agricultură la 
stringerea fără întirziere a recoltei.

Organizarea superioară a întregii 
activități la lucrările de toamnă tre
buie să se materializeze in îndepli
nirea zi de zi a prevederilor cuprin
se in programele de lucru, progra
me care au fost întocmite din vreme 
de către unitățile agricole, consiliile 
unice agroindustriale și direcțiile 
agricole județene. Ținîndu-se seama 
de dotarea tehnică existentă, s-au 
prevăzut termene exacte la care să 
se încheie recoltarea fiecărei cul
turi. îndeplinirea acestor prevederi 
impune ca organele și organizațiile 
de partid să pună in centrul activi
tății lor desfășurate la sate folosirea 
la maximum a capacității mijloace
lor mecanice. în acest scop sint ne
cesare organizarea lucrului în două 
schimburi sau în schimburi prelun
gite, menținerea întregului parc de 
tractoare și mașini agricole în de
plină stare de funcționare. Peste tot 
unde această cerință este respectată, 
lucrările se desfășoară cu intensi
tate. Astfel, printr-o temeinică or
ganizare a muncii, în unitățile agri
cole din județul Ialomița recoltarea 
florii-soarelui s-a încheiat. Tre
buie arătat că se constată ine
galități intre unitățile agricole a- 
propiate si între județele Înveci

nate în ce privește ritmul lucrărilor 
la recoltare. Pină la această dată, 
deși recoltarea florii-soarelui trebuia 
încheiată, in cooperativele agricole 
din județele Tulcea, Buzău, . Olt, 
Dolj, Teleorman, Prahova, mai este 
de strîns producția d<J pe circa 15 la 
sută din suprafața cultivată. De ase
menea, încă nu s-a trecut cu toate 
forțele la culesul porumbului. în 
unele consilii unice agroindustriale 
și chiar județe întregi au fost stabi
lite viteze mici de lucru față de cele 
posibil de realizat, ceea ce înseamnă 
ca, in mod deliberat, recoltarea să 
se amine foarte mult. De neînțeles 
este că acum, cînd porumbul a ajuns 
la maturitate pe mari suprafețe, 
în unele județe nu se atinge 
nici măcar viteza zilnică planificată 
la recoltat. în multe cazuri se caută 
justificări : unele combine nu pot fi 
folosite fie că nu au fost reparate 
cu' toată grija, fie că ie lip
sesc diferite piese de schimb. Aceas
ta demonstrează că o serie de organe 
de specialitate nu s-au ocupat cu toa
tă exigența de pregătirea campa
niei de toamnă. Sînt destui dintre 
aceia care s-au mulțumit să dea un 
telefon ministerului, ca apoi să sjea 
cu brațele încrucișate sau să arate cu 
degetul spre fabricile care produc 
piese de schimb. Iată de ce, așa 
cum a subliniat secretarul general al 
partidului la consfătuire, trebuie să 
se acționeze fără liniște pină ce
(Continuare in pag. a III-a)

re diesel generatoare 
de 800 kW fiecare, iar 
acționarea celor 10 fo
reze instalate pe 5 po
duri rulante se face 
cu ajutorul a tot ati- 
tor compresoare pen
tru aer comprimat. In 
fotografie : Aspect de 
la Șantierul naval din 
Galați.

Miercuri, la Șantie
rul naval Galati a fost 
lansată platforma au- 
toridicătoare pentru 
foraj de derocare - 
prima de acest fel 
construită in țara 
noastră.

Avind o lungime de 
51 m, lățimea de 26.5 
m. înălțimea de 4,5 m,

platforma — care poa
te realiza forări de 
pină la 22 metri într-o 
apă cu o adîncime ma
ximă de 40 de metri — 
este dotată cu o insta
lație hidraulică pro
iectată și executată în 
tară. Platforma este 
acționată . de 4 motoa

Proiectul de Directive, ca și cele
lalte documente ce vor fl supuse 
dezbaterii și aprobării Congresului al 
Xll-lea al partidului, elaborate și 
fundamentate cu contribuția esenția
lă și sub indrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, documen
te care țin seama de noile cerințe 
și necesități ce decurg atit din rea
litățile naționale, cit și din cele in
ternaționale, prevăd o serie de mă
suri și sarcini care vizează perfec
ționarea în continuare a conducerii 
și planificării economico-financiare. 
Scopul acestor măsuri și sarcini ii 
constituie utilizarea mai judicioasă a 
mijloacelor materiale șî bănești, a 
întregului potențial de care dispune 
fiecare unitate economică, sporirea 
mai accentuată a eficienței întregii 
activități economice. în acest sens, 
în proiectul de Directive sint stabi
lite măsuri pentru creșterea substan
țială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, utilizarea intensivă 
a fondurilor fixe, mai buna folosire 
a forței de muncă, reducerea costu
rilor de producție, îndeosebi a chel
tuielilor materiale, sporirea rentabi
lității economice. De pilda. în vede
rea sporirii mai accentuate a renta
bilității și a beneficiilor, in proiectul 
de Directive se prevede sarcina de 
reducere a Cheltuielilor totale la 
1 000 lei producție-marfă industrială 
cu 7—8 la sută față de 1980, iar a 
cheltuielilor materiale cu 5,5—6.0 la 
sută. însemnătatea acestei sarcini 
este ilustrată de faptul că prin re
ducerea suplimentară a cheltuielilor 
totale cu numai 1 la sută s-ar obține, 
în industrie, economii în plus de 
aproape 2 miliarde lei, spre folosul 
fiecărui colectiv in parte și al socie
tății în ansamblu.

Cum se știe, indicatorul care ca
racterizează cel mai sintetic eficiența 
economică pe ansamblul economiei 
îl constituie venitul național, a cărui 
sursă principală o constituie produc
ția netă. în acest sens, în cincinalul 
următor se va pune un accent deo
sebit pe buna funcționare a noului 
mecanism economico-financiar, la a 
cărui aplicare generalizată s-a trecut 

din semestrul II al anului trecut. In 
realizarea producției nete și a pro
ducției fizice, indicatori de bază ai 
activității economice, de a căror în
deplinire depinde creșterea continuă 
a venitului național. Ca rezultat al 
creșterii producției materiale și a 
eficienței economice. în proiectul de 
Directive se prevede că venitul na
țional va spori intr-un ritm mediu 

' anual de 6,7—7.4 la sută, depășind 
ritmul de creștere a produsului so
cial, care va fi de 6,0—6,6 la sută, 
ceea ce evidențiază accentuarea pro
ceselor calitative in economie: 
în anul 1985 se va realiza astfel un 
venit national pe locuitor de 2 400— 
2 500 dolari, condiție esențială pentru 
trecerea României in rindul țărilor 
cu nivel mediu de dezvoltare econo
mică. Realizarea in ritm susținut a 
reproducției socialiste lărgite, spori
rea resurselor pentru înfăptuirea 
programului de investiții, majorarea 
an de an a fondului de consum sever 
asigura prin alocarea a circa 30 la 
sută din venitul național repartizat 
pe intregul cincinal pentru fondul 
de dezvoltare economico-socială.

Se poate pune, in mod firesc, în
trebarea : de ce este situată pe primul 
plan problema perfecționării în con
tinuare a activității economico-finan
ciare și sporirii eficienței economice ? 
în legătură cu aceasta este de sub
liniat faptul că. pe baza acumulărilor 
cantitative obținute în cincinalele 
precedente, s-au creat condițiile pen
tru accelerarea trecerii la o nouă 
calitate a activității economico-socia- 
le. Procesul de dezvoltare armonioa
să a intregii societăți, creșterea in 
ritm înalt a economiei naționale, a 
produsului social și a venitului na
tional, realizarea unui echilibru ar
monios între diferite ramuri și sec
toare de activitate implică, in mod 
obiectiv, asigurarea primatului efi
cientei economice in întreaga activi
tate. Concret, referindu-ne numai la

Dr. Decebal URDEA 
directorul Institutului de finanțe, 
circulație monetară și prețuri

(Continuare in pag. a III-a)
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Prezență de [ 
spirit 1

Trenul rapid circula cu pesta I 
100 kilometri pe oră. Călătorii ' 
stăteau liniștiți in comparti- . 
mantele lor. La fel și cei care I 
se aflau in momentul acela in I 
vagonul restaurant. Trecind prin 
respectivul vagon, șefului de I 
tren Nicolae Tudorache i s-a | 
părut că aude un zgomot sus
pect. Cină s-a uitat mai bine, ■ 
a zărit sub vagon un început de I 
incendiu. Luînd măsuri urgente I 
pentru siguranța circulației, el 
a oprit trenul și a ajutat la I 
stingerea grabnică a incendiului, | 
după care călătoria a continuat 
in condiții normale. •

Datorită prezenței de spirit a I 
șefului de tren Nicolae Tudo- • 
rache — ni s-a spus la Stația 
C.F.R. Grivița București — a I 
fost evitat un eveniment fero- | 
viar cu urmări nedorite.

Pasiunea
| grădinarului I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I

DinTîrgu Jiu ne sosește ves
tea realizării unui nou record : 
roșii in greutate de cite 1 kilo
gram bucata și chiar mai mari. 
Autor : Ion Sirboiu. O realizare 
cu atît mai merituoasă, cu cit 
el nu-i agricultor de meserie. 
In schimb, pasiunea pentru 
grădinărit în timpul liber l-a 
făcut ca în ultimii ani să ci
tească multă literatură de spe
cialitate. Cu alte cuvinte, îngri
jește roșiile dolofane... ca la 
carte.

Cititorul nostru Zamfir Podă- 
riță, care ne anunță acest re
cord, pune o întrebare : pe eind 
legumicultorii din județ vor în
văța să facă și ei roșii la fel 
de mari, pentru ca edilii orașu
lui Tg. Jiu să nu mai fie ne
voia să aprovizioneze piețele, 
uneori, din alte județe ?

O întrebare la care nu aștep
tăm acum răspuns. La anul!

„Asta-mi 
mai lipsea!“

Aflat internat în spitalul ju
dețean Brașov, Lucian Dănuț a 
încercat să mănînce niște bis
cuiți fabricați la Cluj-Napoca. 
Spunem „a încercat", pentru că 
iată ce ne scrie el: ,,In mo
mentul in care am mușcat din- 
tr-un biscuit, mă uitam- în altă 
parte și, eind să mestec; dm 
simțit că dinții mi se transfor
mă în... ferăstrău. Ce credeți 
că era ? Cuiul pe care vi-l tri
mit și dumneavoastră. După ce 
că-i mare, mai e și ruginit. 
Asta, ca să fac haz de necaz. 
Pentru că, la ulcerul de care 
sufăr și pentru care eram inter
nat în spital, asta-mi mai 
lipsea"...

Intr-adevăr !

Fără 
acoperire

Printre autoturismele parcate 
pe bulevardul Iile Pintilie din 
București se afla și cel cu nu
mărul l—B—8861.

— Ce faceți? Vă pregătiți ma
șina de drum tocmai acum, în 
puterea nopții ? — a întrebat un 
lucrător de miliție.

Cel întrebat a scăpat prelata 
din mîini și a început să se 
bilbîie, că o fi, c-o păți, că a 
vrut să vadă și el cum arată o 
astfel de prelată, că ar vrea să 
acopere...

Dus . la circa 1 miliție, C. 
Nicolae n-a mai avut nici o... 
acoperire pentru fapta săvîrșită, 
mai ales că mai avea la activ 
și altele, care in limbajul legii 
se cheamă antecedente penale. 
Și eind te gindești că la virsta 
lui de 64 de ani alții sint pen
sionari și trăiesc fără grijă, in 
timp ce el a ajuns, ceea ce se 
cheamă... fără ocupație.
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| „Puietul" I
| de... 300 |
. de ani |
' Cetățenii satului Inlăceni, ju-

Idețul Harghita, ii spun unui ■ 
arbore uriaș „Puietul". Dar „pu- I 
ietul" lor este un tei in virstă de I 
peste 300 de ani și are dimen-

Isiuni impresionante : trei oa- I 
meni voinici, cu brațele desfă- | 
cute, abia îi pot înconjura trun-

I chiul. Circumferința coroanei ■ 
este de 130 metri, iar înălțimea I 
de peste 25 de metri. •

I Potrivit legendei locului, acest ■ 
impunător monument al natu- I 
rii simbolizează statornicia, in- • 
crederea și dragostea de viață.

I Vagonul ’ 
I hoinar
I Fiind transferat, în interesul 

serviciului, de la Focșani la
Baia Mare, Dumitru Cardoș a 

I expediat, cu vreo trei săptămâni
in urmă, cu transconteinerul nr. 
1051117 mobila și alte lucruri din 
casă. De atunci, omul tot aș
teaptă să sosească din Focșani 
vagonul nr. 31-53-39-18341, cu 
cele de trebuință, în stația de 
destinație C.F.R. Baia Mare. De
geaba. La Bala Mare nu a sosit 

decit scrisoarea de trăsură (nr.

1 955502), iar vagonul șe pare că a 
luat-o razna, in altă direcție.

Tot intrebind despre soarta lui, 
i s-a spus că s-ar afla pe 
undeva pe la Bacău, dar neavind 
acte însoțitoare, cine știe încotro 
l-o mai îndrepta macazul.

I
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I

Rubricd realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „SoînteiF^j

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Ordinea și disciplina 

si-au redobindit locul cuvenit
O scrisoare trimisă secretarului 

general al partidului nostru. în nu
mele unul grup de oameni al mun
cii de la Centrala de transporturi 
auto, sesiza că. de mal multă vre
me, fn acest important sector al 
economiei noastre se manifestă o 
seamă de lipsuri : starea necores
punzătoare a parcului auto, lipsă de 
disciplină și de operativitate in 
efectuarea transporturilor etc. Toa
te acestea au ca urmare neîndepli- 
nirea sarcinilor de plan. în scrisoare 
se făceau referiri la activitatea 
unor cadre de conducere de la cen
trală și minister și se solicita spri
jin pentru cercetarea faptelor și 
luarea de măsuri.

Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, căruia 1 s-ă încredințat se
sizarea spre soluționare, precizează 
în raportul întocmit că sesizarea se 
confirmă. Astfel, anul trecut Cen
trala de transporturi auto nu și-a 
îndeplinit planul la indicatorul tone 
transportate decît în proporție de 
98,5 la sută. De asemenea, au fost 
făcute redistribuiri ale unor sarcini 
de plan, din trimestrele al II-lea și 
al IlI-lea în al IV-lea la unele în
treprinderi din subordinea acesteia, 
în transportul de mărfuri în trafic 
international s-au înregistrat unele 
staționări mari de autovehicule în
cărcate, impuse de întocmirea do
cumentelor sau de efectuarea unor 
reparații la mijloacele auto. Totoda
tă, nu s-a reușit să se procure și 
să se doteze parcul cu aparate 
tahograf sau kilometraje de bord, 
pentru mai buna urmărire a activi
tății șoferilor. Continuă să fie imo

bilizate, din cauze tehnice, de apro
vizionare sau din lipsă de șoferi, 
un număr de autovehicule. în spe
cial de basculante, unde coeficien
tul de utilizare a parcului de ma
șini este necorespunzător.

în ce privește activitatea de 
transport a călătorilor au continuat 
să se înregistreze, anul trecut și în 
1S79, numeroase abateri de la re
gularitatea curselor, acte de indisci
plină ale personalului de bord și a 
celui din autogări și autocoloane, 
nerespectarea de itinerare etc. A- 
baterile — se subliniază în raport 
— au fost înlesnite și de lipsa 
unui control ferm, corespunzător, 
mai ales pe trasee. S-au manifes
tat neajunsuri și în domeniul si
guranței circulației, producîndu-se 
accidente.

în urma sesizărilor oamenilor 
muncii și în baza controalelor efec
tuate în 1978 și în acest an. au 
fost înlocuite din funcție 5 cadre 
de conducere și s-au aplicat 16 
sancțiuni pe linie de partid și ad
ministrativă pentru lipsurile consta
tate în activitatea întreprinderilor 
de transporturi auto aparținînd de 
Centrala de transporturi auto.

în încheierea raportului de cer
cetare se subliniază că, în lunile 
iulie — august a.c., o brigadă a 
C.C. al P.C.R. a analizat activita
tea M.T.Tc., inclusiv a Centralei de 
transporturi auto, și a fost întocmit 
un plan de măsuri, cu sarcini con
crete, în vederea îmbunătățirii 
muncii în acest .sector, a îndeplinirii 
riguroase a planului de transport 
auto pe acest an.

tabilului șef Costiuc P. loan și ca
sierului Costiuc I. loan ; lui loan 
Hanceriuc, economist la ferma zoo
tehnică, i s-a desfăcut contractul 
de muncă și a fost trimis în fața 
organelor de justiție.

Referindu-se la Condriuc Serbie, 
membru al biroului comitetului co
munal de partid și președinte al 
cooperativei de aproape 10 ani, răs

punsul menționează că în această 
perioadă el a acumulat multă ex
periență în muncă, este apreciat de 
organizația de bază și majoritatea 
membrilor cooperatori ca un bun 
gospodar. In ultima vreme însă a 
manifestat unele greșeli în muncă 
pentru care a fost criticat în ple
nara comitetului comunal de partid 
și sancționat cu vot de blam.

Respect deplin normelor 

vieții interne de partid

Rezolvare imediată, fermă

La întreprinderea „Turbomecani- 
ca“ din Capitală s-a petrecut un 
fapt cu totul deosebit : în loc să fie 
stimulat și încurajat cel ce critică, 
să se ia măsuri de înlăturare a 
neajunsurilor la care s-a referit, s-a 
procedat tocmai contrar. într-o 
scrisoare adresată conducerii parti
dului, Gheorghe Drăghici. om al 
muncii la respectiva întreprindere, 
arată că, datorită atitudinii sale 
combative în organizația de partid 
și faptului că a criticat unele per
soane care au comis acte de indis
ciplină, a fost sancționat pe linie 
d'e partid. El mai menționa că se
sizările și contestațiile adresate co
mitetului de partid al sectorului au 
fost cercetate superficial.

Un colectiv al Comitetului muni
cipal București al P.C.R. a cercetat 
cele sesizate in scrisoare și a con
statat că, intr-adevăr. Gh. Drăghici 
a criticat in adunările de partid 
faptul că în cadrul secției sculărie 
s-au consumat băuturi alcoolice, iar 
unii lucrători se prezentau la pro
gram în stare de ebrietate. De ase
menea. s-au vădit întemeiate afir
mațiile cu privire la actele de

huliganism petrecute în secție, 
unda Alex. Poșca, maistru, Gheor
ghe Bilă si Negrilă Agripin, 
muncitori, s-au bruscat. Asemenea 
acte a comis și Nae Marin, pre
ședintele sindicatului. Totodată, se 
confirmă faptul că Gheorghe Dră
ghici a fost sancționat cu vot de 
blam, fără a exista motive înteme
iate.

In urma cercetării efectuate s-au 
stabilit și aplicat următoarele mă
suri : au fost sancționate și amen
date de comisia de judecată cele 
trei persoane care au avut compor
tări huliganice, iar biroul organiza
ției de bază din secția sculărie a pus 
în discuția adunării de partid des
chise cazurile respective de indis
ciplină : a fost schimbat din func
ția de președinte al comitetului de 
sindicat Nae Marin.

Secretariatul comitetului de par
tid al sectorului a infirmat hotărî- 
rea adunării generale și a comite
tului de partid din întreprindere 
privind sancționarea lui Gh. Dră
ghici cu vot de blam, respectîn- 
du-se astfel normele vieții interne 
de partid.

și intransigentă
De la un timp treburile nu merg 

bine în cooperativa noastră, Văs- 
căuți-Suceava — se arăta într-o 
scrisoare trimisă secretarului gene-. 
ral al partidului de către Dtuftftru' 
Betiug din această localitate. De 
multă vreme sesizăm că tmdle' ea'--
dre de. conducere din cooperativa 
agricolă sînt necinstite, d;rr măsuri 
în consecință nu se iau, . Cei puși 
să rezolve problemele se fac că nu 
aud. nu acționează ca vinovății să 
fie dați în vileag. Apelăm la dum
neavoastră cu convingerea că veți 
da dispoziție să fie trași la răspun
dere cei în cauză.

Scrisoarea a fost încredințată pen
tru soluționare Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. în referatul de 
cercetare se precizează din capul 
locului că prin încălcarea legilor în 
vigoare privind folosirea mijloace
lor materiale șl bănești, în ultimii 
doi ani, la C.A.P. Văscăuți s-a pro
dus un prejudiciu de peste 268 000 
lei.

Cauzele principale care au deter
minat această situație — se preci
zează in referat — sint încălcarea 
în mod flagrant a legislației în vi-

goare, persistența unor neajunsuri 
ptjvind controlul, financiar preven
tiv, nesocotirea Legii nr. 27/1976 re
feritoare la retribuirea muncii, de
zordinea îfi .. evidența contabilă, 
încurăjață de loan Costiuc. ăef con
tabil,' menținerea în funcție a: unor
elemente incorecte etc.. De aseme
nea, au- fost încălcate principiile 
muncii și conducerii colective.

In referat se precizează, totodată, 
că o mare vină o poartă și unii lu
crători ai . organelor județene spe
cializate — direcția agricolă și su
cursala băncii pentru agricultură — 
care au manifestat superficialitate 
în munca de îndrumare și revizie 
contabilă, precum și inginerul șef, 
economistul și medicul șef al con
siliului unic agroindustrial, care nu 
au controlat cu suficientă răspun
dere activitatea desfășurată de con
ducerea C.A.P. Văscăuți.

Pentru abaterile menționate — 
pe lîngă imputarea pagubelor — 
au fost luate următoarele măsuri : 
dezbaterea în ședința consiliului de 
conducere, apoi în adunarea gene
rală a concluziilor controlului efec
tuat; destituirea din funcție a con

Cerințelor cetățenești — 

intreaga solicitudine
Stancu Florea din comuna Mil- 

cov-Olt a adresat președintelui țării 
noastre o scrisoare in care cerea- 
sprijin pentru înlăturarea unor ne
cazuri ale cetățenilor din localitate. 
In esență,' el se. referea la faptul că 
pe timpul ploilor abundente locu
ințele și grădinile sătenilor sint 
inundate, că drumul de acces al 
satului către șoseaua județeană este 
impracticabil, precum și unele ne
cazuri pricinuite de întreprinderea 
de aluminiu Slatina, care dever
sează în pîrîul Milcov felurite re
ziduuri.

în răspunsul său. Comitetul jude
țean Olt al P.C.R. precizează că se
sizarea a fost verificată pe teren 
de către delegați ai organelor com
petente și specialiști, împreună cu 
conducerile unităților interesate, 
rezultînd următoarele : lucrarea de 
regularizare a văii Urlătoarea pen
tru preîntîmpinarea inundațiilor 
este sistată, întrucît T.C.H. se află 
angrenat in lucrări de bază la ba
rarea Oltului, urmînd a fi reluate

în trimestrul al IV-lea 1979. în le
gătură cu condițiile de puritate a 
apei pîriului.rs-a constatat că s-au 
pus in funcțiune, Instalațiile de se
parate $i decantare de la Centrala 
termică, a întreprinderii; de prelu
crare’a aluminiului, că există pro
ject,. pentru ..instalația.^ decantare 
de Ia’ întreprinderea <fe produse 
cărbunoase și urmează să fie con
tractată pentru a se executa chiar z 
în acest an. în ce privește instala
ția de decantare și neutralizare de 
la întreprinderea de aluminiu, a- 
ceasta se află in execuție, dar lu
crările au fost sistate pentru scurt 
interval, întrucît constructorul — 
T.C.I. Craiova — este angajat cu 
toate forțele în punerea în func
țiune a halelor.

Referindu-se la legătura rutieră 
între Slatina și Milcov Vale, s-a 
constatat că modernizarea drumului 
figurează în plan cu punere în 
funcțiune pînă la sfîrșitul acestui 
an.

Neculai ROȘCA

ZIUA POMPIERILOR -- ----
Apărători neinfricați

ai avuțiilor create de popor
A devenit o tradiție ca. în fiecare an. ziua de 

13 septembrie să constituie un prilej de evocare 
a luptelor eroice purtate de bravii ostași pom
pieri care și-au jertfit viața în Dealul Spirii 
pentru apărarea cauzei revoluției de la 1848, a 
tuturor pompierilor care s-au alăturat, de-a lun
gul timpului, luptei poporului nostru pentru li
bertate, independentă, suveranitate națională. In 
același timp, ziua de 13 septembrie. Ziua 
pompierilor din Republica Socialistă România, 
este o dovadă a prețuirii activității pompierilor 
patriei noastre, care neprecupețind nici un efort, 
la nevoie nici viața, își consacră întreaga lor pu
tere de luptă și muncă apărării avuției naționale, 
a vieții și bunurilor oamenilor muncii împotriva 
incendiilor și altor calamități.

Dezvoltarea econo- 
mioo-socială în ritm 
susținut a țării, creș
terea de la an la an a 
numărului obiectivelor 
industriale și agricole, 
dotarea acestora cu 
mașini șl instalații de 
mare complexitate 
tehnică impun grijă 
deosebită pentru apă
rarea unităților eco
nomice, a tuturor bu
nurilor materiale, pre
venirea și stingerea 
promptă a incendii
lor. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
„problema prevenirii 
incendiilor, a măsu
rilor ce trebuie lua
te în acest scop are 
o Importanță deosebi
tă, Trebuie să fim în 
stare să stingem in
cendiile cînd se pro
duc ; dar esențialul ii 
reprezintă măsurile de 
prevenire a incendiilor 
care aduc pagube se
rioase". Această orien
tare și-a găsit expre
sie în conținutul De
cretului 232/74 repu
blicat în 1978 șl al ce
lorlalte acte norma
tive elaborate în ulti
mii ani, care au creat 
cadrul juridic unitar 
pentru organizarea și 
desfășurarea activității 
de prevenire si stin
gere a incendiilor. în 
lumina prețioaselor 
indicații ale secreta
rului general al parti
dului, comandantul su
prem al forțelor noas
tre armate, prevenirea 
constituie latura esen
țială a întregii activi
tăți a pompierilor mi
litari și civili. în 
acest scop. în sfera

controlului de preve
nire au fost cuprinse 
toate obiectivele eco
nomice și social-cultu- 
rale, urmărindu-se cu 
exigentă sporită mo
dul în care conduceri
le acestora se ocupă 
de înlăturarea perico
lului de incendiu, mo
dul în care se respec
tă prevederile legale 
și instrucțiunile de-

General-maior
Gheorghe 
BRICEAG 

comandantul 
pompierilor

partamentale cu pri
vire la buna funcțio
nare a mașinilor și 
utilajelor, precum și 
menținerea in perfec
tă stare de funcțio
nare a instalațiilor de 
prevenire și stingerea 
incendiilor din dota
re. In îndeplinirea mi
siunilor încredințate, 
pompierii au acordat 
o atenție deosebită 
colaborării tot mai 
strînse cu celelalte or
gane de stat și obștești, 
conlucrării active și 
fructuoase cu masele 
largi de oameni ai 
muncii.

Rezultat firesc al 
vastei activități poli
tico-educative. al dez
voltării conștiinței so
cialiste a maselor de 
cetățeni, se manifestă 
tot mai activ respon
sabilitatea colectivă 
fată de interesele ma
jore ale apărării pro
prietății socialiste îm

potriva incendiilor. 
Sînt numeroase ca
zurile în care oamenii 
muncii, în calitate de 
proprietari, producă
tori și beneficiari, iau 
atitudine hotărîtă, in
tervenind direct sau 
sesizind organele de 
pompieri cu privire la 
neregulile de natură 
să provoace Incendii.

Concomitent cu in
tensificarea mundl de 
prevenirea incendiilor, 
există o preocupare 
susținută pentru în
tărirea capacității 
combative a unităților 
și formațiilor civile de 
pompieri, in vederea 
intervenției prompte 
la acțiunile de stin
gere. Pompierii mili
tari și civili sînt con
știent! că nu întot
deauna rezultatele ob
ținute au fost pe mă
sura condițiilor crea
te. că mai au încă 
multe de făcut pentru 
a se situa la înălțimea 
cerințelor și exigențe
lor etapei actuale.

Sărbătorirea Zilei 
pompierilor constituie 
un plăcut prilej pen
tru a aduce, și de a- 
ceastă dată, calde mul
țumiri maselor de oa
meni ai muncii din 
întreprinderi si insti
tuții, de la orașe și 
sate, pentru aportul 
lor prețios la respec
tarea și aplicarea 
neabătută a legilor tă
rii, la scoaterea de sub 
pericolul incendiilor a 
inestimabilelor valori 
făurite de națiunea 
noastră socialistă.

De ziua lor, pompie
rii României socialiste 
își reînnoiesc anga
jamentul față de con
ducerea de partid și de 
stat, față de coman
dantul suprem al for
țelor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că 
rațiunea întregii lor 
activități este si va fi 
aceea de a acționa cu 
dirzenie și curaj, oină 
la sacrificiul suprem, 
pentru apărarea vie
ții și bunurilor cetățe
nilor. a întregii avuții 
create prin munca 
eroică a întregului 
popor.

Adunare festiva în Capitala
Miercuri după-amiază a avut loc, 

’în Capitală, o adunare festivă orga
nizată cu prilejul împlinirii a 131 de 
'ani de la eroicele lupte din Dealul 

■ Spirii și a Zilei pompierilor din Re- 
'publica Socialistă România. La adu
nare au participat membri ai consi
liului de conducere al Ministerului de 
Interne, activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri, reprezentanți ai colective
lor de oameni ai muncii din între
prinderi bucureștene și ai formațiilor 
civile de pompieri.

Adunarea a fost deschisă de Nicolae 
Gârbă, adjunct al ministrului de in
terne. secretar al Consiliului politic 
al Ministerului de Interne.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit generalul-maior Gheorghe 
Briceag, comandantul pompierilor.

In încheiere, participanții la adu
nare au adoptat o telegramă adresată

Comitetului Centrai al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care exprimă hotărirea 
tuturor pompierilor României socia
liste de a munci cu intreaga capaci
tate. cu dăruire și pasiune, cu'spirit 
revoluționar și vigilență sporită, pen
tru a cinsti prin fapte misiunea în
credințată de partid, de apărători ai 
vieții oamenilor, ai proprietății socia
liste, bunurilor personale ale cetățe
nilor împotriva incendiilor și altor 
calamități, cu entuziasmul cu care 
întreaga națiune română se pregă
tește să întîmpine Congresul al 
XII-lea al partidului.

După adunare. formații artistice 
din unități ale Ministerului de Inters 
ne, laureate ale celui de-al II-lea 
Festival național „Cîntarea Româ
niei", au prezentat un program artis
tic cu un bogat conținut patriotic și 
revoluționar.

x

Un aietem special de ventilație — 
a cărui realizare a necesitat impor
tante fonduri — are drept scop să 
scoată din halele Combinatului de 
fire și fibre sintetice Săvinești aerul 
viciat cu substanțe toxice și să intro
ducă aer proaspăt de afară. Numai 
că instalația respectivă își atinge 
doar parțial scopul. De ce ? Pentru 
că șapte-opt luni pe an secțiile com
binatului sînt nevoite să primească 
un aer urît mirositor, nerespirabil, 
provenit de la bălțile poluate pe care 
piriul Potocina le formează an de an 
în imediata apropiere a combinatu
lui. Cu alte cuvinte, aerul proaspăt, 
curat pe care-1 aduce instalația il 
sufocă bălțile sus-numitului pîrîu. 
Nu este și nu era pasibil de evitat 
această situație anormală ? Ba da, 
după cum vom vedea.

Potocina este un pirîiaș care curge 
prin Piatra Neamț și se pierde in 
apropierea actualei zone din vecină
tatea combinatului de fire sintetice. 
Cu ani în urmă el nu supăra pe ni
meni, apele lui erau folosite la iri
garea unor terenuri legumicole. De 
cînd pe lîngă fabrica de bere din 
Piatra Neamț a început să funcțione
ze și o fabrică de amidon din car
tofi, apele reziduale ale acestei sec
ții — puternic încărcate cu substanțe 
organice — nu mai pot fi folosite; se 
acumulează, formind mari bălți în 
dreptul combinatului.

— De ce tolerați asemenea situații 
și nu aplicați legea ? — l-am între
bat pe hidrologul Constantin Catrina. 
directorul Oficiului de gospodărire a 
apelor din județul Neamț.

— Am aplicat-o. De pildă, am 
avertizat întreprinderea verbal și în 
scris că secția nu poate intra în func
țiune fără stație de eipurare. Dar noi

am zis. noi am auzit. La un an după 
ce a trecut termenul de intrare in 
funcțiune a stației de epurare a în
treprinderii de bere, care nu numai 
că a fost proiectată necorespunzător 
(proiectant — Centrala berei, spirtu
lui și amidonului), dar și executată 
defectuos, fapt ce a făcut să nu aibă 
aproape nici un efect asupra poluării

lui ș.a.m.d. Eficiența 7 Nulă. Fundația 
unui decantor a fost în așa fel am
plasată încît apa, contrar legilor gra
vitației, ar trebui să curgă de jos in 
sus. Citeva aeratoare au fost în așa 
fel fixate incit, în loc să agite apa și 
să introducă aerul, fac vînt deasupra 
apei. De calitatea finisajelor și hi- 
droizolațiilor — să nu mai vorbim.

au fost trecute prin canalizarea ora
șului, care însă n-a avut capacitatea 
să le absoarbă și din această cauză 
au început să se scurgă pe străzi, 
prin curți și beciuri. A fost din nou 
nevoie ca toate apele să fie trecute 
pe valea Potocinei. Cantități mari de 
borhot, care ar fi trebuit să fie reținu
te de stație, împreună cu cantitățile

Protejați combinatul chimic de... aerul 
poluat din împrejurimi!

Consecințele jocului de-a termenele și sancțiunile în legătură cu punerea 
în funcțiune a unei stații de epurare la Săvinești

zonei, am aplicat o sancțiune contra
vențională (prooes-verbal 7 826 — din 
13 decembrie 1977) inginerului șef. Dar 
instanța judecătorească (judecător —■ 
Dumitra Alexandru) a găsit de cu
viință să-1 absolve de amendă pe 
motivul că nu ar fi singurul vinovat. 
Bineînțeles că o astfel de hotărire 
judecătorească n-a fost de natură să 
ne stimuleze exigența. Iar rezulta
tele sînt cele care se văd acum.

Și interlocutorul ne scoate o mapă 
groasă, cit un volum de enciclopedie, 
cu note, procese verbale și scrisori 
trimise întreprinderii, care conțin 
constatări, observații, recomandări, 
planuri de măsuri, avertismente a- 
dresate diriginților de șantier, cereri 
adresate proiectantului, constructoru

Lucrarea, inițial avizată de Oficiul 
de gospodărire a apelor, a fost modi
ficată fără a se mai cere avizul res
pectivului organism — aplicindu-se 
soluții nefuncționale. Nici banca fi
nanțatoare a investiției nu s-a inte
resat în ce măsură se respectă pro
iectul inițial. Iar azi, la cele zece mi
lioane de lei alocați pentru protecția 
apelor, se vor mai adăuga alte sume 
care puteau fi economisite.

Recent s-a dat în funcțiune și ex
tinderea capacității fabricii de bere. 
Apele reziduale de aici, mai curate 
ce-i drept, pe bâza unui aviz dat de 
întreprinderea județeană de gospo
dărie comunală — fără consultarea 
Oficiului de gospodărire a apelor —

sporite de apă (de la bere), au infestat 
vecinătățile. în fața situației create, 
conducerea Oficiului de gospodărire 
a apelor aplică două amenzi contrd- 
venționale — una directorului, pen
tru că n-a urmărit realizarea lucră
rilor și punerea în funcțiune a tutu
ror obiectivelor stației, și una șefu
lui stației, pentru neglijente in 
exploatarea acelor compartimente 
ale stației care, funcționează și care 
nu rețin reziduurile evacuate.

Deocamdată momentul de vîrf al 
poluării a trecut, pentru că s-a ter
minat campania de fabricare a ami
donului. Ca să nu mai inunde alte 
culturi agricole, Potocina și apele de 
la noua secție de bere au primit 
drept albie de scurgere provizorie

canalizarea pluvială a combinatului, 
cu deversare în canalul energetic, 
care alimentează salba de hidrocen
trale a Bistriței. Dar timpul nu aș
teaptă prea mult. Lucrările nu mai 
pot fi tărăgănate și trebuie termina
te pmă la începerea campaniei ur
mătoare. Ce-i drept, anumite conclu
zii s-au tras din 'experiența anterioa
ră. A fost alcătuit un nou plan de 
măsuri, a cărui aplicare a fost în
cepută și de curînd sistată. Se 
impune ca centrala de resort _ să 
mobilizeze proiectantul, care. îm
preună cu constructorul, să pună in 
sfirșit la punct lucrarea pe care a 
tergiversat-o aproape trei ani.

De ce am insistat atît asupra ca
zului stației de epurare de la Piatra 
Neamț ? Atît pentru consecințele pe 
care le generează, cit și pentru inex
plicabila împotmolire a lucrărilor 
acesteia. Cu atît mai mult, cu cit în 
tara noastră s-a acumulat, de cel 
puțin două decenii, o experiență po
zitivă în construirea de stații de epu
rare. S-au construit aproape patru 
mii. Deci nu se poate invoca lipsa 
priceperii in materie. Și totuși 
mai apar cazuri ca cel de la Pia
tra Neamț, unde diletantismul și nepă
sarea iși pun amprenta, irosesc banii, 
produc pagube în lanț. Trebuie să fie 
limpede că stațiile de epurare sint 
parte integrantă a instalațiilor de 
producție, nu niște anexe ne care le 
faci sau nu le faci, după cum ai chef. 
Fără ele. unitățile nu au voie să 
funcționeze și, în consecință, se im
pune ca proiectarea și construcția lor 
să fie avizate și realizate cu toată 
răspunderea, de oameni de speciali
tate.

Al. PLAIEȘU

A

înscrierea 
dobinzilor 

in libretele 
de economii

Printre avantajele importante 
pe care le oferă economisirea la 
C.E.C. se numără și dobinzile și 
cîștigurile în bani și obiecte, care 
răsplătesc spiritul de economie 
al depunătorilor și contribuie la 
creșterea veniturilor lor bănești.

înscrierea dobinzilor în libre
tele de economii cu dobindă, cu 
dobîndă și ciștiguri, cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme, pe li
bretele de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală și pe libretele de 
economii pentru turism se efectu
ează în tot cursul anului de către 
toate sucursalele și filialele 
C.E.C., precum și de agențiile 
orășenești autorizate. La ce
rerea depunătorilor, sucursale
le și filialele C.E.C. pot inscrie 
dobinzile cuvenite pe anii pre
cedent! și in libretele de eco
nomii a căror evidență se tine 
de alte sedii contabile, pe bază 
de confirmare telefonică. Depu
nătorii din mediul sătesc pot în
scrie dobinzile prin prezentarea 
la sediile sucursalelor și filiale
lor C.E.C., precum și prin pre
darea libretelor de economii la 
agențiile C.E.C. din localitate 
pentru a le trimite la sucursală 
sau filială în vederea înscrierii 
dobinzilor. La predarea librete
lor. depunătorii primesc o ade
verință care se restituie atunci 
eind ridică libretul cu dobinzile 
înscrise.

începînd cu data de 1 octom
brie a fiecărui an, unitățile poș
tale nu mai efectuează operații 
de restituiri din libretele care nu 
au înscrise dobinzile pe anul 
precedent. Operațiile de resti
tuire pe librete se efectuează de 
unitățile C.E.C., prilej cu care se 
înscriu și dobinzile pe anul ex
pirat.
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RECOLTAREA PORUMBULUI Șl iNSĂMINțĂRILE

BUTURUGA MARE EXPERIENȚA TE INVAȚA
CARUL CU PORUMB CULES-MIC ...CIND VREI SA ÎNVEȚI

Este necesară livrarea grabnică a pieselor 
de schimb pentru utilajele de recoltare

unitățile agricole din ju-Deși in , .. __  __
dețul Arad culesul porumbului a în
ceput eu o săptămină în urmă, pinâ 
pe 12 septembrie recolta a fost 
strînsă doar de pe 2 500 hectare. 
Această suprafață nu reprezintă nici 
măcar cit ar trebui să se realizeze 
într-o singură zi. Dealtfel, chiar și 
viteza zilnică la recoltat stabilită pe 
ansamblul județului — de 2 730 hec
tare, din care 950 hectare meca
nic și 1 780 hectare manual — este 
cu mult sub potențialul de care dis
pun unitățile agricole. Așa se explică 
de ce, potrivit programului întocmit 
de organele agricole județene, recol
tarea celor peste 104 000 hectare cul
tivate cu porumb ar urma să se în
cheie în 50 de zile. Reține atenția 
termenul nepermis de lung, care 
contravine indicației conducerii parti
dului de a se încheia recoltarea pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie. Este o 
consecință a faptului că, în progra
mul stabilit, organele județene de 
partid și agricole nu au prevăzut 
utilizarea tuturor forțelor mecanice. 
Și nu întîmplător. Aici, 100 din cele 
422 de echipamente pentru 
mecanizată a porumbului

recoltarea 
nu pot fi

utilizate. Motivul ? Lipsa unor piese 
de schimb. Situația era cunoscută cu 
mult timp în urmă și deci puteau fi 
luate măsuri ca o parte din piesele 
deficitare să fie realizate în unități
le industriale din județ. „Dacă am 
fi primit sarcini din timp, unele re- 

, pere puteau fi realizate la noi în în
treprindere" — ne spunea tovarășul 
Eugen Solomon, directorul I.M.A.I.A. 
Arad. Numai că organele județene 
de partid și agricole au așteptat ca 
problema să fie rezolvată pe plan 
central. Deci problema este tocmai 
invers decît în zicală. Buturuga... este 
mare și carul cu porumb cules — mic.

Trectnd peste Inerția manifestată 
pe plan local, acum este nevoie de o 
.conjugare a eforturilor pentru ca. în 
cel mai scurt timp, toate echipamen
tele pentru recoltarea mecanizată a 
■porumbului să poată intra în. lucru. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, pe 
țară, peste 1 000 de combine pentru 
recoltarea porumbului staționează din 
cauza lipsei pieselor de schimb. Ce 
măsuri se întreprind pentru soluțio
narea acestei probleme 7 La această 
întrebare răspund :

Marian CURELEA, director în di
recția de aprovizionare tehnico-ma-

terială a agriculturii: La echipamen
tele de recoltare a porumbului cele 
mai mari restanțe la asigurarea pie
selor de schimb le are întreprinderea 
„Semănătoarea" din Capitală, cu care 
urmărim zilnic graficele de livrare a 
pieselor deficitare.

Mihai DOGARU, inginer-șef la în
treprinderea „Semănătoarea" : Pentru 
a face față solicitărilor de piese de 
schimb, atelierul de întreținere și re
parații a utilajelor, ca și secțiile de 
sculărie și mecanic-șef ale întreprin
derii au trecut pe fabricația pieselor 
de schimb deficitare, sporind astfel 
capacitatea de producție cu peste 15 
la sută. Pentru acoperirea deficitu
lui de capacități la unele mașini și 
utilaje, au fost încheiate colaborări 
cu unele unități— I.M.U.A.B., „Au- 
tomecanica" București și 
de cercetări pentru mașini 
în felul aoesta sperăm să 
în totalitate necesarul de
schimb. Pentru realizarea sarciniior 
zilnioe, menționez că și Ministerul 
Industriei- Metalurgice trebuie să ne 
sprijine, asigurîndu-ne ritmic mate
rialele necesare, mai ales oțeluri spe
ciale și oțeluri trase.

Angajamentele sint, desigur, îmbu
curătoare. Esențial este să fie înde
plinite întocmai.

Insti tulul 
agricole, 

acoperim 
piese de

Cu toate combinele în lan ■ 
recoltarea avansează rapid

De ce nu se respectă nici în această toamnă 
regulile agrotehnice la semănat

în 1979, unitățile agricole din jude
țul Arad au obținut cea mai scăzută 
producție de grîu din acest cincinal. 
Se impunea, deci, ca organele și or
ganizațiile de partid, direcția agricolă 
județeană să acționeze energic pen
tru ca 
toamnă, 
măsură 
se facă 
tativ.

„Trăgtnd învățăminte din neajun
surile manifestate la semănat în 
toamna anului trecut — ne spunea 
tovarășul Petre Mateescu, director 
adjunct al direcției agricole județene 
— au, fost luate măsuri pentru ca 
toate lucrările să se execute la un 
nivel agrotehnic ridicat. Chiar în a- 
oeastă perioadă, în fiecare unitate 
agricolă am procedat la repartizarea 
sarcinilor pe mecanizatorii si specia
liștii ce vor lucra la semănatul ce
realelor păioase. Aceștia vor purta 
întreaga răspundere pentru elibe
rarea la timp a terenului, execu
tarea arăturilor, pregătirea patului 
germinativ și însămințarea propriu- 

‘ zisă". Sint măsurile stabilite de natu
ră să determine un reviriment în oe 
privește ridicarea nivelului calitativ 
la însămințarea cerealelor de toam-

însămîntările din această 
care influențează în mare 

producția de orz și grîu, să 
Ia cel mai înalt nivel eali-

Producția
imediat în magazii

din cîmp

Pe terenurile I.A.S. Scinteia, unde au fost concentrate 26 de combine la 
recoltarea porumbului, a fost strînsă producția de pe o treime din suprafețele 

cultivate
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Organizîndu-se echipe permanente la încărcat, la I.A.S. Scinteia mijloacele 
de transport realizează intre 3 și 4 curse pe zi
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însămînța orzul. Patul 
fiind bine mărunțit și 

de bună

nă 7 Ne vom referi Ia două probleme 
— folosirea unor semințe de calitate 
superioară și buna pregătire a tere
nului — care condiționează în cel 
mai înalt grad realizarea de produc
ții mari la hectar. j

La direoția agricolă județeană se 
apreciază că în ce privește sămînța 
de orz nu există probleme deosebite. 
Nu la fel stau lucrurile cu sămînța 
de grfu. Despre ce este vorba? 
Laboratorul județean pentru contro
lul calității semințelor a respins pro
bele pentru loturi mari de semințe 
produse în fermele proprii ale unor 
cooperative agricole, cum sînt Cer- 
mei, Galșa, Bîrsa ș.a. Ele aveau ger
minație scăzută. în această situație; 
semințele necorespunzătoare trebuiau 
schimbate sau recondiționate. Sub 
nici un motiv nu trebuie să se aștep
te derogări pentru a se folosi semin
țe cu germinație scăzută. Mai grav 
este faptul că pentru o suprafață în
semnată, din lipsa seminției din so
iuri identificate și certificate, se pre
conizează să se folosească circa 600 
tone de sătmînță de grîu din ames
tecuri de soiuri de calitafe îndoiel
nică. Este o situație ce punea de la 
început isub semnul incertitudinii 
realizarea producțiilor planificate. în 
spiritul hotăririlor adoptate la con
sfătuirea griului, din acest an. acum, 
la semănat, trebuie să se asigure se
mințe numai din soiuri identificate, 
de cea mai bună calitate.

Deși mai sînt doar cîteva zile pînă 
la începerea însămînțării griului, pre
luarea semințelor din bazele de re
cepție se desfășoară cu încetineală. 
Pînă la 11 septembrie, din cele 7 800 
tone sămînță de grîu ce se asigură 
prin Agrosem, numai 1 200 tone au 
ajuns în magaziile unităților agrico
le. Chiar și la orz, unde semănatul 
ar trebui să se desfășoare acum cu 
intensitate, unitățile agricole mai au 
de ridicat de la baze peste 200 tone 
de sămînță. în aceeași ordine de idei, 
întreprinderile de valorificare a ce
realelor din județele Ilfov, Timiș, 
Bihor, Argeș și Dolj trebuie să 
urgenteze livrarea celor 278 tone 
de sămînță de grîu repartizată pen
tru județul Arad. Atît organele agri
cole județene, cît și cele centrale tre
buie să intervină energic pentru 
impulsionarea acestor acțiuni, în- 
trucît de aceasta depinde ca în
treaga suprafață de cereale păioase 
să fie însămînțată la timpul optim.

Cum trebuie să se lucreze, de fapt, 
la pregătirea terenului 7 La I.A.S.

Scinteia se 
germinativ 
afinat, rezulta o lucrare 
calitate. Dealtfel, toate suprafețele 
pentru cereale păioase eliberate de 
plante premergătoare timpurii sînt 
pregătite în bune condiții. „Greu
tăți întâmpinăm pe terenurile ocu
pate cu porumb 2 21_______
relui, unde rămîn resturi vegetale 
mai multe, ne spunea tovarășul Ivan 
Blahu, inginerul-șet al întreprin
derii. Totuși, pentru a putea 
arături de calitate, 2_.Z . 
măsuri ca tulpinile de floarea-soa- 
relui să fie discuite de 2-3 ori pînă 
sînt mărunțite bine și pot fi în
corporate sub brazdă. în același 
soop, după recoltarea porumbului 
strîngem resturile de coceni cu com
binele de însilozat furaje. In felul 
acesta șl după plantele premergătoare 
tîrziî arăturile și pregătirea terenului 
sînt de bună calitate".

...Șl cum nu trebuie să se proce
deze. Sîntem pe terenurile I.A.S. 
Hudvlniș. Șase tractoare se chinuiau 
din greu să are o porumbiște de cu- 
rind recoltată. Resturile vegetale 
nefiind strînse rezulta o arătură cu 
bulgări mari, neuniformă, cu greșuri 
și coceni la suprafață, ce nu face 
cinste mecanizatorilor și specialiști
lor din această unitate. Dealtfel, nici 
șeful fermei șl nici șeful secției de 
mecanizare, Tudor Bota, nu au 
trecut pe la această formație să vadă 
isprava de la arat. S-au mulțumit 
doar să trimită tractoarele în cîmp, 
fără să regleze plugurile și fără să 
dea mecanizatorilor ordine de lucru 
în care să specifice indicii de cali
tate ai lucrării. în fața unor fapte 
atit de evidente, tovarășul Pante- 
limon Novac, directorul trustului 
județean S.M.A., care ne-a Însoțit in 
acest raid, recunoștea, că în multe 
unități agricole specialiștii nu res
pectă indicațiile în ce privește exe
cutarea lucrărilor de pregătire a te
renului, că în multe cazuri aceste lu
crări se execută la voia întîmplării, 
fără îndrumare și control de specia
litate. Consecințele sint vizibile.

Este imperios necesar ca, în 
mina exigențelor formulate de con
ducerea partidului la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
organele și organizațiile de partid din 
județul Arad să acționeze pe mul
tiple planuri pentru ca la semănat 
să se execute numai lucrări de cea 
mai bună calitate, creîndu-se astfel 
condiții ca în 1980 să se obțină re
colte mari la hectar.

si floarea-soa-

face
au fost luate

lu-

Aurel PAPAD1UC 
Constantin SIMION
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Teren pregătit grădinărește -
semănat de calitate

Toate forțele 
satelor

la strînsul
recoltei!

(Urmare din pag. I)
se vor soluționa toate problemele 
legate de buna desfășurare a lucră
rilor, folosindu-se toate posibilitățile 
locale. Cu toată' fermitatea si răs
punderea trebuie să se acționeze ca 
utilajele să lucreze la întreaga capa
citate și astfel să se îndeplinească, zi 
de zi. programul stabilit atît ca su
prafață recoltată, cît si ca producție 
realizată. în această privință, sec
toarele de mecanizare din consiliile 
unice agroindustriale se află în fata 
celui mai serios și mai 
men de la înființarea lor.
pe care 
succes.

Acum, 
executat 
crări, cînd interesele economiei,, na
ționale, ale întregii societăți cer ca 
recolta acestui an să fie strînsă în 
timp scurt și fără pierderi, este ab
solut necesară mobilizarea la muncă 
a tuturor cooperatorilor, a tuturor lu
crătorilor de pe ogoare, a tuturor lo
cuitorilor de la sate. Așa cum a sub
liniat în repetate rînduri conducerea 
partidului, sînt momente cînd recolta 
nu poate aștepta și, de aceea, la 
strîngcrca ei trebuie să participe 
toți, absolut toți locuitorii satelor — 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
lucrători din diferite instituții sau 
întreprinderi economice, inclusiv so
țiile acestora. întrucît ne aflăm în- 
tr-un asemenea moment, este cel 
mai nimerit prilej ca organizațiile 
de partid să-și dovedească pe deplin 
capacitatea lor organizatorică, mobili- 
zînd toată suflarea satelor la cule
sul și transportul recoltei. îri mod 
deosebit se cere ca organizațiile de 
partid, comuniștii să dezvolte o pu
ternică opinie de masă împotriva 
acelora care toamai în aoeste mo
mente hotărâtoare se sustrag de la 
muncă. în lumina Legii cu pri
vire la organizarea producției si 
a muncii în agricultură, birourile 
executive ale 
au datoria să 
căzii, orare de 
vină obligatorii 
mațiile de muncă, pentru toți lo
cuitorii —  AT-' —_S -- = -
admis _  ,______ ____  ____ _
ochii" atunci cînd diferiți oameni în 
deplinătatea puterilor nu participă 
la muncă sau nu respectă progra
mele de lucru stabilite. în agricul
tură, ziua-lumină a fost și trebuie să 
fie unitatea de măsură a muncii tu
turor — si aceasta cu deosebire acum,' 
cînd trebuie strînse și înmagazinate 
roadele acestui an.

Din modul' în care s-a desfășurat 
pînă acum campania agricolă de 
toamnă — s-a lucrat mai mult la 
recoltarea florii-soarelui. sfeclei de 
zahăr și legumelor — s-a văzut ce 
urmări poate avea nereșpecțarea. 
programelor de lucru : în cîmp, in 
grădinile de legume au rămas ne
transportate, cantități mari de pro
duse. Pentru a nu se mai produce 
asemenea strangulări, datoria orga
nelor și a organizațiilor de partid 
este' să introducă o disciplină se
veră în ce privește folosirea forței 
de muncă, a mijloacelor mecanice 
de recoltare și a celor de transport. 
Nu este suficient să strîngi recolta 
și să o pui grămadă pe cîmp. Pen
tru înlăturarea pierderilor se cere 
ca ea să fie transportată operativ, 
și depozitată cu grijă. Tocmai aceas
ta evidențiază necesitatea coordo
nării cu cea mai mare răspundere a 
întregii activități desfășurate în cam
pania agricolă de toamnă, iar rezul
tatele ce se vor obține pe această 
linie vor constitui cea mai elocven
tă apreciere a gradului in care or
ganele și organizațiile de partid au 
știut să conducă nemijlocit și să so
luționeze operativ problemele care 
condiționează bunul mers al acestei 
activități.

Oamenii muncii din agricultură, 
toți locuitorii satelor. în frunte cu 
comuniștii, sint chemați să răspundă 
prin fapte la îndemnul partidului de 
a-și consacra toate energiile pentru a 
stringe recolta oină la sfîrșitul aces
tei luni. Este o sarcină de o excep
țională însemnătate economică care 
presupune o muncă fără preget si 
plină de răspundere, de zi cu zi. din 
zori și pînă în noapte. Pentru că este 
în interesul oamenilor muncii de pe 
ogoare, al economici tării, ca roadele 
acestei toamne să fie strînse peste 
tot în timp cit mai scurt și fără pier
deri.

sever . exa- 
examen 

vor trebui să-l treacă cu

cînd în agricultură est» de 
cel mai mare volum da lu-

consiliilor populare 
stabilească, prin de- 
lucru care să de- 
pentru toate for-

satelor. Nu mai 
ca primarii să

trebuie 
„închidă

Ancheta „Scînteii

j

Față în față două contoare: al perseverenței
și al tergiversării măsurilor stabilite

— în primele 8 luni ale anului, 
consumul de energie electrică la
I milion lei producție globală este 
cu 800 kWh mai mic față de consu
mul înregistrat în aceeași perioadă 
a anului trecut. Este un bilanț care, 
desigur, ne bucură — rod al inves
tiției de inteligență tehnică a spe
cialiștilor și muncitorilor noștri, al 
măsurilor organizatorice înfăptuite, 
pentru economisirea energiei elec
trice în procesul de producție.

Declarația aparține inginerului 
Alexandru Mic, directorul întreprin
derii textile „ARDELEANA" din 
Satu Mare, care ne-a prezentat 
cîteva detalii în legătură cu măsu
rile aplicate în acest scop.

Mai întii subliniem că economia 
de energie electrică realizată în 8 
luni din acest an — aproape o jumă
tate milion kWh — echivalează cu ne
cesarul de energie pentru realizarea 
producției întreprinderii pe circa 15 
zile. Iată și cîteva din cele mai im
portante măsuri tehnico-organizato- 
rice. Astfel, au fost eliminate mo
toarele supradimensionate (de 7,5 
kW) de la mașinile de urzit și în
locuite cu dispozitive semiconduc
toare, care le „coboară" forța nece
sară la numai 4 kW. Așadar, o eco
nomie de 3,5 kW putere instalată la 
fiecare din aceste mașini. De aseme
nea, la mașinile de curățat canete 
au fost înlocuite motoarele de 13 și
II kW cu altele de 7,5 kW. O acțiu
ne de amploare, și care, datorită vo-

lumului mare de lucrări, se află încă 
în plină desfășurare o constituie 
introducerea iluminatului local la 
războaiele de tesut. Pînă în prezent, 
în cadrul tesătoriilor I și II, prin 
introducerea iluminatului local (cor
purile de iluminat au fost coborite 
din tavan cu circa 3 metri), nurftă- 
rul • corpurilor de iluminat a fost 
redus de la 1 200 la 500. Pe această 
cale, la capitolul „economii de ener-

muncii și organizația de partid. Tot 
ce se întreprinde la „Ardeleana" — 
Satu Mare pe frontul împotriva risi
pei de energie este, în ultimă in
stanță, rezultatul unui impresionant 
efort colectiv, bine coordonat și efi
cient finalizat. După cum ne-a re
latat tovarășa Ana lie, secretara co
mitetului de partid al întreprinderii, 
în urma apelului ce le-a fost adre
sat de comitet, electricienii și bobi-

In doua întreprinderi din Satu Mare

de
în 
cu

gie“ se vor înregistra încă 235 000 
kWh. Iată și alte măsuri în curs 
de finalizare: înlocuirea în țesă
torii a celor două uzine de condi
ționare, cu aparate individuale 
condiționare (economia scontată 
23 600 kWh) ; limitarea mersului 
gol la mașini prin dotarea lor
dispozitive limitatoare ; înlocuirea 
motoarelor de la războaie cu acțio
nare mecanică prin dispozitive de 
semiconductori care vor asigura pe 
fiecare mașină o economie de 3 kWh.

Dacă ar fi să desprindem cheia 
acestui succes incontestabil al colec
tivului în lupta pentru economisirea 
severă a energiei și combustibilului, 
aceasta este, fără îndoială, buna 
conlucrare dintre specialiști și mun
citori, dintre consiliul oamenilor

natoril de la atelierul electric, con
duși de comunistul Sabin Cătanâ, 
maistru, s-au oferit să lucreze și du
minicile spre a grăbi la maximum 
posibil finalizarea acțiunii de intro
ducere a iluminatului local. Prin pro
paganda vizuală, in secțiile de pro
ducție țesătoarele sînt avizate de 
pierderile importante de energie și 
de producție ce se pot înregistra 
din cauza nefolosirii raționale a 
războaielor de țesut. Astfel, pe unele 
din panouri se poate citi : „Știați 
că în cinci minute de funcționare 
în gol se pierd anual 85 kWh, adică 
24 432 lei pe războiul de țesut ?“

...Continuăm investigațiile noastre 
pe tema economisirii energiei la o 
altă unitate textilă sătmăreană, 
„SOLIDARITATEA". Mai întîi un 
fapt pozitiv : față de primele 8 luni 
din anul trecut, in perioada simi
lară din acest an consumul de ener
gie electrică Ia 1 milion de lei pro
ducție globală este mai mic cu 700 
kWh. Dintre măsurile mai impor
tante se pot remarca : dotarea unor 
mașini de împletit cu motoare indi
viduale care înlocuiesc sistemul 
transmisiilor, automatizarea cuplării 
și decuplării iluminatului exterior 
în funcție de orar. De mare efi
ciență se anunță a fi și aici —deși 
unitatea aceasta e mai mică decit 
întreprinderea „Ardeleana" — acțiu- 1 
nea ’ de introducere a iluminatului 
local. Numai în sala de împletitorie 
se preconizează reducerea, pe aceas
tă cale, a puterii instalate cu 74 la 
sută. Prin simpla coborire cu doi 
metri a corpurilor de iluminat și re
ducerea apreciabilă a numărului 
acestora, această acțiune se va solda, 
în final pe întreaga întreprindere, 
cu o economie de energie electrică 
de aproape 45 000 kWh.

Se prevăd, firește, și alte măsuri 
importante. Luate în sihe, toate 
acestea sint demne de laudă. Ra
portate însă la termenele propuse 
a fi finalizate — mult prea înde
părtate față de posibilități și însem
nătatea pe care o reprezintă — con
siderăm că, practic, fără nici o jus
tificare se amînă șansa unor impor
tante economii. Atitudine total ne-

justificată în condițiile actuale, cînd 
nu trebuie precupețit nici un efort 
pentru valorificarea imediată a ori
căror surse de economisire a ener
giei. fie ele mari sau mici. Astfel, 
in urma măsurilor hotănte pentru' 
eoonomisirea severă a energiei și 
combustibilului, conducerea între
prinderii a înaintat forului tutelar — 
Centrala mătăsii, inului și cinepei — 
cîteva propuneri vizînd devansarea 
termenelor de înlocuire a unor ma
șini cu consum ridicat de energie, cu 
altele, de același randament, dar cu 
consum de energie mult mai mic. în 
acest sens s-a propus ca. în cursul 
anului 1980. 8 mașini clasice de cro
șetat să fie înlocuite cu 5 mașini mo
derne tip „Elia" (măsură prin care 
s-ar economisi 34 000 kW putere in
stalată), iar mașinile de dantelă îm
pletită cu două fire să fie înlocuite 
cu mașini de dantelă cu un fir (o 
economie de 13 000 kW). Fără îndoia
lă, măsuri raționale, bine gîndite, dar, 
deocamdată, rămase fără ecou la cen
trală. în alte cazuri, măsurile nu se 
finalizează datorită unor deficiente 
organizatorioe. Spuneam, de pildă, 
că prin raționalizarea iluminatu
lui local s-ar putea realiza o eco-

■ nomie de 45 000 kWh. Dacă so
luția există, dacă eficiența ei este 
certă, de ce. atunci, acțiunea de sec- 
torizare a iluminatului local se des
fășoară mult prea leut față de posi
bilități, termenul de finalizare a 
lucrărilor respective fiind „impins" 
piuă spre sfîrșitul anului 1980. Și 
pină în prezent s-a făcut prea puțin 
în acest sens. Și exemplul nu este 
singular. Tovarășa Florentina Luțaș, 
directoarea întreprinderii, invoca în 
principal drept motiv numărul mic 
de electricieni de care dispune uni
tatea. I-am prezentat modul cum se 
acționează la „Ardeleana" pentru 
grăbirea terminării iluminatului 
local.

— Vom încerca să acționăm și noi 
în consecință și să găsim și alte mo
dalități — ne-a declarat, apoi, to
varășa directoare. (Afirmație pe care, 
mărturisim, o dorim cît mai repede 
și mai hotărit tradusă în fapt).

Se mai impune însă de subliniat 
— și aceasta tot în comparație cu 
„Ardeleana" — că la „Solidaritatea" 
multe din mijloacele muncii poli
tico-educative sint prea puțin folo
site în scopul întăririi răspunderii 
colectivului în acțiunea de economi
sire a energiei. în secții, bunăoară, 
această problematică este total igno
rată de propaganda vizuală, deși nu 
s-ar putea spune că nu există încă 
unele canale de irosire a energiei 
și materiilor prime din cauza nea
tenției unor muncitoare sau unor în- 
tîrzieri 
uni în 
selor.

în remedierea unor defecți- 
procesul de execuție a produ-

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii''

încâ de la insămințarea orzului, specialiștii șl mecanizatorii de la I.A.S. 
Scinteia asigură executarea lucrărilor la un nivel agrotehnic ridicat

întrebări și răspunsuri despre PROIECTUL DE DIRECTIVE
(Urmare din pag. I)
un aspect al eficienței economice și 
anume la sporirea mai accentuată a 
beneficiilor, este de remarcat că rea
lizarea zi de zi a sarcinilor econo
mice, a producției nete și fizice, re
ducerea continuă a cheltuielilor de 
producție și, implicit, obținerea be
neficiilor prevăzute constituie calea 
principală pentru asigurarea resur
selor de bază ale formării fondului 
de dezvoltare economico-socială și a 
fondului social de consum. în aceste 
condiții, crește rolul beneficiului ca 
pîrghie economico-financiară pentru 
stimularea activității economice si ca 
resursă principală pentru constituirea 
fondurilor centralizate ale statului. 
Obținerea unor beneficii cit mai 
mari asigură fiecărei unități atit po
sibilitatea de a contribui la dezvol
tarea societății noastre, cît și mijloa
cele necesare constituirii fondurilor 
proprii pentru autofinanțare și pen
tru acoperirea cheltuielilor destinate 
unor nevoi sociale.

Este evident, așadar, că orice ne- 
realizare în domeniul producției 
nete, producției fizice, al reducerii 
cheltuielilor și mai cu seamă a celor 
materiale, al beneficiului și rentabi
lității are repercusiuni negative asu
pra venitului național, afectează in
teresele atît ale colectivului unității 
respective, cît și ale economiei în an
samblu. De aceea, din proiectul de 
Directive rezultă cu claritate sarcina 
pentru toți oamenii muncii de a așe
za la baza activității criteriile de efi
cientă, de a acționa permanent pen
tru creșterea productivității muncii, 
ridicarea calității produselor, redu
cerea costurilor de producție și. în
deosebi. a consumurilor de materii 
prime, materiale, energie și combus
tibil, accentuarea proceselor de valo
rificare superioară a tuturor resurse
lor materiale, folosirea cu maximum 
de randament a întregului potențial 
tehnic și uman — căi prin care se 
asigură obținerea unor beneficii și, 
deci, a unei rentabilități pe măsura 
efortului făcut de societate pentru 
înzestrarea tehnică a fiecărei unități 
productive. Cu alte cuvinte, este ne-

cesar ca în toate întreprinderile ac
tivitatea economico-financiară să fie 
judicios planificată, rațional condusă 
și controlată pentru a asigura mobi
lizarea tuturor rezervelor, care, așa 
cum o demonstrează practica, există 
in fiecare unitate productivă. Intre 
prevederea din proiectul de Directive 
privind accentul sporit ce se va pune 
in cincinalul 1981—1985 pe creșterea 
eficienței economice în toate ramu
rile economiei naționale și cea refe
ritoare Ia acordarea in continuare a 
unei atenții deosebite perfecționării 
conducerii și planificării economico- 
financiare există deci o legătură 
nemijlocită.

Care sint direcțiile principale ce 
se au în vedere pentru perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 
financiare 7 Ne vom referi la dteva 
dintre ele.

în primul rînd, se va acționa ferm 
pentru consolidarea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mice, pentru îndeplinirea in cît mai 
bune condiții a atribuțiilor sporite 
ce au fost conferite unităților de 
bază și organelor lor colective de con
ducere. Componentă inseparabilă a 
autoconducerii muncitorești, autoges- 
tiunea economico-financiară nu poate 
ii concepută decît în cadrul unei ac
tivități eficiente, soldate cu beneficii 
cit mai mari obținute pe căi econo
mice.

în al doilea rînd, ca o consecință 
a consolidării autoconducerii munci
torești, se va acționa pentru creșterea 
răspunderii colectivelor de oameni 
ai muncii în elaborarea și realizarea 
planurilor de dezvoltare, a bugetelor 
de venituri și cheltuieli, în gospo
dărirea eficientă a părții din avuția 
națională ce le-a fost încredințată de 
societate spre administrare. Pentru a 
demonstra însemnătatea atragerii cît 
mai raționale, cît mai rapide în cir
cuitul economic a valorilor materiale 
și bănești din procesul de producție, 
putem arăta că. la nivelul anului 1985, 
accelerarea cu o zi a vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante în indus
trie ar putea eliberă fonduri pentru 
finanțarea unei producții da circa

14 miliarde lei. Referindu-ne la con
ducerea activității financiare, 
de subliniat faptul că noul 
canism economico-fînanciar si 
cerințe calitativ superioare 
rite din proiectul de Directive im
plică sporirea rolului 
de venituri și cheltuieli ca prin
cipal instrument de ,-,..2’__
planificare financiară, analiză și con
trol al activității întreprinderilor, 
întreaga activitate financiară va tre
bui să se deruleze pe 
getului de venituri și 
care va trebui să asigure 
rea tuturor . rezervelor 
dimensionarea cheltuielilor 
tă corelare cu nevoile reale ale uni
tății, realizarea permanentă a echi
librului între venituri și cheltuieli, 
dintre încasări și plăți, precum și 
obținerea beneficiilor pentru consti
tuirea fondurilor proprii și a celor 
centralizate la nivelul economiei.

în al treilea rînd, se va acționa 
pentru creșterea rolului pîrghiilor 
economîco-financiare. Noile exigen
țe fac în mod imperios necesare 
întărirea ordinii și disciplinei de 
plan, contractuale și financiare, asi
gurarea unui control financiar te
meinic șt a unei evidențe, riguroase. 
După cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca rezultat al revoluției 
științifice modeme, al complexității 
crescinde a sarcinilor de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. problema controlului și a 
evidentei a devenit astăzi esențială 
pentru conducerea activității eco- 
nomico-socialc.

Perfecționarea conducerii și plani
ficării economioo-financiare impune 
așadar adoptarea unor măsuri ener
gice în toate unitățile pentru apli
carea unui regim sever de economii, 
cheltuirea cu maximă eficiență a 
fiecărui leu, desfășurarea unei acti
vități economice rentabile, în inte
resul creșterii veniturilor fiecărui 
colectiv, al progresului și propășirii 
întregii societăți.

este 
mc- 

noile 
izvo-

bugetului
conducere.

baza bu- 
cbeltuiell, 
mobiliza- 
existente, 
în stric-
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BRIGADA ARTISTICĂ
— instrument activ de educare

materialist-științifică a maselor
Proces complex, formarea convin

gerilor materialist-știintifice ale oa
menilor impune — așa cum s-a sub
liniat la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. — o activitate 
educativă bogată, susținută, care să 
utilizeze o paletă largă de mijloace —• 
de la discuția de la om la om la 
simpozioane, de la proiectarea unor 
pelicule la reproducerea. în cadrul 
unor experiențe de laborator, a 
diferitelor fenomene naturale.

în ultimul timp sînt preocupări de 
a integra gamei largi a mijloacelor 
propagandei ateist-științifice o formă 
care se distinge prin caracterul ei 
viu, atractiv, anume brigada artisti
că. Este o inițiativă bună, ce se cere 
încurajată și susținută cu toată 
atenția.

Pînă nu de mult, bngăzilb 
artistice aveau o arie tematică rela
tiv restrinsă, s-ar putea spune des
tul de unilaterală. Se cuvine subliniat 
că antrenarea brigăzii artistice în 
direcția formării convingerilor a- 
teist-științifice nu semnifică doar a- 
dăugarea unei forme în plus la mo
dalitățile cunoscute de desfășurare a 
activității de educație materialistă, 
ci echivalează cu o diversificare re
ală a procedeelor specifice de dialo
garc cu publicul, de criticare a fe
nomenelor și mentalităților mistice 
prin folosirea ironiei, satirei.

Merită relevată în acest sens ex
periența unor brigăzi artistice din 
Capitală — cea a I.T.B.-ului (for
mație distinsă cu premiul I la cea 
de-a Il-a ediție a Festivalului 
„Cîntarea României", a întreprinde
rii de piese radio și semiconduc
tor! Băneasa, a cooperativei meș
teșugărești „Artă și precizie", a 
unităților de construcții — care au 
inclus in programele lor și numere 
special consacrate anumitor aspecte 
ale educației materialist-știintifice. 
Este meritorie inițiativa de a organi
za cu cadrele din județe, care au răs
punderi nemijlocite în domeniul edu
cației materialiste și care se află în 
aceste zile la cursurile de perfecțio
nare de pe lîngă Academia „Ștefan 
Gheorghiu", un schimb de experien
ță axat tocmai pe problema contri
buției brigăzilor artistice la buna 
desfășurare a muncii de formare a 
convingerilor ateiste.

Programele prezentate de brigăzile 
artistice mai sus-amintite au întru
nit aprecieri pozitive din partea par- 
ticipanților. Iată, de pildă, brigada
I.T.B.-ului  a criticat cu mult umor 
mentalitatea unor lucrători, care 
— lipsind în zilele de sărbă
tori religioase sau de zilele dife- 
riților sfinți, „că-s la sfinți în ca
lendar o căruță si un car" — nu își 
îndeplinesc corespunzător obligațiile 
de serviciu. Ascuțișul criticilor for

în preajma deschiderii noului an școlar

Lecțiile de limbă și literatură română
izvor de educație patriotică, revoluționară a elevilor

în lumina cuvîntării rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R.. studiul limbii și literaturii 
române în școală dobîndește noi per
spective și dimensiuni, subliniind cu 
pregnanță valoarea sa educativă în 
procesul complex de făurire a perso
nalității umane : de aici decurg înda
toririle de mare răspundere politică 
ale profesorului, angajat intr-o acti
vitate atit de importantă cum este 
educația patriotică, revoluționară a 
tineretului.

în noul an de învătămînt, pornim 
la lucru, in această privință, mai 
bine pregătiți ; avem programe și 
manuale îmbunătățite, în urma unor 
analize în comisia de limba și lite
ratura română de pe lîngă Ministe
rul Educației și învățămintului, in 
colective de catedre din școli și a 
consultării unor specialiști și cadre 
didactice universitare, a unor părinți 
și elevi. Există o mai firească și 
rațională corelare a programelor de 
liceu cu cele ale claselor gimnaziale, 
o mai echilibrată distribuire a mate
riei, pe cele două trepte ale liceului. 
Pentru ca imaginea de ansamblu a 
literaturii române de la începuturi 
pină în zilele noastre să se contu
reze in conștiința elevilor din treapta 
I de liceu. în mod coerent și fără 
lacune, se va da o mai măre extin
dere unor capitole de sinteză, expuse 
de profesori pe bază de texte ilus
trative. Vor fi prezentați pe larg 
scriitori cu o contribuție deosebită 
la dezvoltarea limbii și literaturii na
ționale. la îmbogățirea culturii noas
tre. la adincirea conștiinței de sine a 
poporului român (D. Cantemir, I. H. 
Rădulescu, V. Alecsandri, M. Emi
nescu, G. Coșbuc ș.a.). în clasa a 
Xl-a se va studia literatura sub 
semnul marilor curente și tendințe, 
realizindu-se o unificare a criteriilor 
de abordare a materiei de studiu. 
Elevii acestei clase voi- avea un 
manual nou (autori : Maria Pavno- 
tescu și Aurică Olteanu, coordona
tor : prof. univ. dr. Dumitru Micu). 
care poate fi considerat o adevărată 
premieră în materie de carte școlară 
destinată studiului literaturii române; 
el cuprinde și un capitol de compo
ziție. De asemenea, programa clasei 
a XII-a cuprinde un capitol destinat 
compoziției — o suită de modele și 
indicații metodologice referitoare la 
tipurile de lucrări efectuate de elevi 
de-a lungul celor 4 ani de liceu.

Dacă planul de invățămint con
cretizează o concepție nouă peda-

t
PROGRAMUL 1

1,00 Sinteze. Noua programă de fizică 
(clasa a IX-a)
Șoimii patriei
Film serial : Calvarul — reluarea 
episodului 12

16,OS Congresul educației și invățămîntu- 
lui. Perfecționarea muncii ideolo- 
gico-polltlce în școli. Reportaj-an- 
chetă

17,05 Grecia — de la Peloponez la Ka- 
vala — reportaj

17.25 De Ziua pompierilor — reportaj TV
17.40 Patriei, partidului. Program de 

cîntece patriotice și revoluționare
17.55 Dincolo de negură
18.25 Forum cetățenesc 

mulate de brigăzile care au evo
luat pe scena de la ..Tehnic-club" 
din Capitală au îmbrățișat multiple 
aspecte : de pildă, „credința" unor 
lucrători care consideră că purtarea 
unor cruciulițe la git. iconițe sau a 
altor talismane la bordul vehicule
lor le-ar aduce noroc și i-ar feri de 
situații neplăcute, sau discrepanta 
dintre vorbă și faptă a unor „cre
dincioși", care, în vreme ce nu oste
nesc să îndemne la cinste. ' la bună 
comportare, nu se dau in lături de la 
sustrageri din avutul obștesc.

Desigur, toate acestea reprezintă 
un început — care se cere continuat, 
dezvoltat și amplificat. Dar tocmai 
pentru că este vorba despre un 
început se cuvine să stăruim asupra 
cîtorva aspecte de principiu.

în primul rînd, credem că. în con
tinuare. trebuie acționat cu toată ho- 
tărîrea pentru lărgirea tematicii ce 
poate și trebuie să facă obiectul pro
gramelor brigăzilor artistice. Un 
imens material de inspirație îl oferă 
în această privință progresele strălu
cite ale științei și tehnicii contempo
rane. Popularizarea sistematică si în 
forme ingenioase a cuceririlor isto
rice pe care cunoașterea umană le-a 
dobîndit atît la nivelul microcosmo
sului. cit și al macrocosmosului, con
stituie un mijloc esențial pentru 
spulberarea prejudecăților si rămăși
țelor mistice din conștiința si com
portamentul unor cetățeni, pentru în

Moment din programul prezentat de brigada artistică a l.T.B.

gogică. iar programa metoda de 
structurare a sistemului de cunoș
tințe, dincolo de caracterul norma
tiv al acestor prevederi, care indică 
ce și cit trebuie să se învețe, perso- 
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nalitalea profesorului este 
care determină CUM trebuie 
învețe. Ea conferă, altfel spus, 
stanță și finalitate educativă 
căror cunoștințe. Literatura română, 
ca disciplină de studiu școlar, înge
mănează valoroase creații ale scri
itorilor înaintași cu realizările cele 
mai semnificative ale zilelor noastre. 
Dacă literatura actuală, prin tipo
logia umană și sfera ei ideatică, se 
oferă mai direct valorificării edu
cative. receptarea marilor mesaje 
educative ale clasicilor, armonizarea 
idealurilor lor cu idealurile 
noastre implică din partea 
sorului o autentică pasiune, 
cație de educator patriot.

Descoperite și redescoperite 
tr-un spirit nou. mesajele trecutului 
pot face să vibreze mai puternic 
năzuințele tineretului, să fie mai 
bogat in semnificații răspunsul lui 
la comenzile sociale de astăzi. Pu
terea de a face mereu actuali pe 
Eminescu. Creangă. Rebreanu, Goga, 
Blaga, depinde, cum spuneam, de 
modul propriu al profesorului de a 
răspunde unei înțelegeri și sensi
bilități noi, adică de inventivitatea 
lui metodologică. A interpreta pe 
Alecsandri sau Coșbuc in ipostaza 
de cîntăreți ai vitejiei străbune, în
seamnă a-i face pe tinerii de 
contemporani cu ostașii care 
sfințit cu sîngele lor cucerirea inde
pendentei, dar contemporani' în așa 
fel incit jertfa celor de acum un 
secol să hrănească zborul de pasăre 
cutezătoare către zidirile înalte ale 
României comuniste. Evocind ima
ginea vilvătăii din 1907, așa cum 
prinde ea contur epic in „Răscoala" 
lui Rebreanu, sau fior liric in poemul 
lui Arghezi, profesorul va prezenta 
in viziunea social-istorică pătimirea 
celor unsprezece mii de țărani uciși, 
ajutîndu-i implicit pe elevi să înțe
leagă prețul echității și mai binelui 
de astăzi, însemnătatea luptelor și 
biruințelor poporului nostru condus 
de partid, sensurile efortului con
structiv contemporan. Odată cu 
romanul epopeic al lui Sadoveanu se 
ivește și prilejul de a pătrunde mai 
adine in straturile istoriei pentru a 
da la iveală alte pilde de Însufle
țire a patriotismului revoluționar. 
Un dascăl priceput va găsi totdeauna 
in dimensiunile interioare ale omu-
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1001 de seri
Telejurnal
Dosarul energiei
Ora tineretului
Rezonanțe pe portativ — muzică 
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Serial științific „Conexiuni", 
cluctie a studiourilor engleze 
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Noi. femeile 1
Umor și muzică
Spectacolul lumii
Din țările socialiste
Wfll de seri
■Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei 
Creatorul și epoca sa — Francisc 
Bartok
Câncert simfonic
Telejurnal 

tărirea încrederii omului în forțele 
sale, in capacitatea de a cunoaște si 
transforma lumea înconjurătoare. Nu 
este greu să ne imaginăm ecoul pe 
care l-ar determina satirizarea de că
tre brigada artistică a atitudinii ceior 
care preferă medicului ..ajutorul" des- 
cîntecelor ; sau ironizarea acelora 
care, aflîndu-se în fata unor feno
mene naturale, invocă sprijinul „for
țelor supranaturale".

Brigada artistică poate supune re
flectorului ei critic însuși modul în 
care se desfășoară educația materia- 
list-știintifică. în care sînt organizate 
diferite acțiuni, deficiențele ce se 
manifestă în acest domeniu. Cum 
remarca și un participant la schim
bul de experiență, nu sînt puține 
acele expuneri și simpozioane după 
încheierea cărora cetățenii încep să 
se întrebe între ei ce vor fi vrut să 
spună lectorii. Să ne gîndim cu ce 
succes real ar putea aborda brigada 
artistică asemenea situații destul de 
frecvent intilnite ; sau acele cazuri 
în care unii afirmă „teoretic" idei ma
terialist-științifice, dar în viața de 
toate zilele, la anumite sărbători re
ligioase sau evenimente din viata fa
miliei fac „rabat", participînd la di
verse manifestări religioase.

Indiscutabil, brigada artistică poate 
îmbrățișa o sumedenie de aspecte, 
practic nelimitate, din cadrul proce
sului de formare a convingerilor a- 
teiste, poate folosi în acest scop di- 

lui de altădată punctele de con
vergență unde spiritualitatea noastră 
o continuă pe a lor. Pentru a le da 
relief, el nu va inclina spre facto- 
logia istorică, ci va încerca să-i 
apropie pe discipolii săi de acel 
„mister" al scrisului care ii face pe 
acești eroi să trăiască pînă în zilele 
noastre. în opera cronicarilor și 
reprezentanților Școlii ardelene, acei 
cărturari luminați care au apă
rat drepturile neamului cu armele 
adevărului scos din hrisoave, gene
rația evului socialist va recunoaște, 
dincolo de exemplul pilduitor ai 
vieții lor, și primele monumente ale 
limbii și literaturii naționale.

Apare limpede că abordarea scri
itorilor clasici din perspectiva edu
cării patriotismului revoluționar ne
cesită o adîncire nuanțată, 
opere de 
„Amintiri 
„Poemele

Existâ 
vîrf precum „Luceafărul", 

din copilărie", „Ion", 
luminii" ș.a., care ne oferă

muncind cu mul
și abnegație. Așa 
Birlea in prefața 
folcloriștilor — o 
evocare a vastei

Apariția volumului Dicționarul fol
cloriștilor. Folclorul literar româ
nesc la Editura științifică și enci
clopedică, in seria Dicționare pe au
tori, reprezintă o adevărată izbîndă a 
folcloristicii românești contemporane, 
precum și un remarcabil eveniment 
editorial.

Autorii Dicționarului folcloriștilor, 
Iordan Datcu și Sabina Cornelia 
Stroescu, au realizat această operă 
de interes național, extrem de util 
instrument de investigație științifică, 
de mult așteptat, și pină astăzi unic 
în cultura noastră, 
tă osîrdie, migală 
cum arată Ovidiu 
sa la Dicționarul 
inspirată și caldă 
și valoroasei activități desfășurate de 
sutele de modești și pasionali cule
gători și cercetători ai folclorului ro
mânesc — această lucrare se consti
tuie ca un veritabil instrument de 
lucru, realizat primul dintr-o serie 
de instrumente de cercetare absolut 
indispensabile, înaintea cataloagelor 
tipologice (și a Corpusului folcloru
lui românesc) și a bibliografiei fol
clorice. ceea ce face să prețuim eu 
atit mai mult această contribuție 
științifică de prim rang.

în Cuvintul înainte al autorilor 
Dicționarului folcloriștilor, după .ce 
se trec in revista punctele importante 
ale bibliografiei științifice, de la care 
pornește această lucrare, ca și mo
destele inițiative bibliografice care o 
preced, după ce se înfățișează difi
cultățile întimpinate — în lipsa exis
tentei unui model pe plan national 
sau a posibilității cercetării unui mo
del din plan universal — se expun 
obiectivele urmărite și principiile 
metodologice după care s-au călăuzit. 
Astfel, autorii lucrării arată că în 
cele 352 articoje ale 
s-au ocupat. în această primă etapă, 
numai de folcloriștii literari, lăsînd 
deoparte folcloriștii muzicali și co
regrafi, români in primul rind. dar și 
străini care s-au . consacrat investigă
rii. folclorului românesc. Privitor la 
această limitare pe care și-au im
pus-o autorii, trebuie să arătăm că 
regretăm Bbsenta. din această primă 
versiune a Dicționarului folcloriștilor, 
a unor foarte importanți folclorist’ 
muzicali, dar care s-au preocupat in 
aceeași măsură și de folclorul lite- 

Dicționarului

ferite mijloace de expresie. Impor
tant este mai ales ca. odată cu criti
ca atitudinilor, practicilor si menta
lităților mistice, să se releve impli
cațiile dăunătoare ale acestora. Une
ori însă — cum a fost cazul brigăzii 
artistice a cooperativei meșteșugă
rești „Artă și precizie", numele unor 
personaje biblice -sau legende din bi
blie sînt folosite pentru a critica de
ficiențe din domeniul vieții economice 
a unităților. Or. nu vedem de ce ar 
trebui folosite motive biblice pentru 
a satiriza stări de lucruri necores
punzătoare și. mai ales, nu înțelegem 
cum un asemenea program poate 
contribui la educarea materiaiist- 
științifică a maselor.

Eficiența educativă a programelor 
axate pe aspecte ale educației ma
terialist științifice este nemijlocit 
condiționată de ingeniozitatea și pri
ceperea cu care sînt utilizate mij
loacele specifice brigăzilor artistice 
— ironia, umorul, sarcasmul în com
baterea practicilor mistice, a diver
selor superstiții. Factorii educațio
nali trebuie să vegheze pentru ca 
în programele brigăzilor să nu apa
ri» forme seci, precum sentințele, în
șiruirile de situații sau declarațiile 
moralizatoare, care ar diminua forța 
de atracție și. implicit, ecoul lor e- 
ducativ. i

Cum este și firesc, transpunerea 
in textele brigăzilor artistice a dife
ritelor situații, fapte, atitudini mis
tice se cere făcută cu maximă grijă, 
fără a fi jignite sentimentele cre
dincioșilor. Este bine ca sub reflec
torul criticii să fie supuse acele 
practici și atitudini cu care cercuri 
largi de cetățeni nu sînt de acord, 
acele practici care determină deza
probări în cadrul localității sau uni
tății respective. Altfel, critica făcută 
de brigadă va determina reacții con
trare celor scontate, atitudini de os
tilitate.

Succesul deplin al acțiunii de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste. materialist-știintifice a ma
selor este condiționat si de modul 
în care este utilizată fiecare formă 
educativă din gama largă a mijloa
celor ce stau la îndemîna factorilor 
cu responsabilități în planul educa
țional. Folosirea în acest scop a bri
găzii artistice, valorificarea disponi
bilităților sale multiple poate contri
bui in mod substanțial la diversifi
carea formelor sub care se desfășoa
ră educarea ateistă a maselor, la in
tensificarea acțiunii de înarmare a 
oamenilor cu concepția materialist- 
dialectică despre lume și viată. Este 
ceea ce a demonstrat din plin schim
bul de experiență de la „Tehnic- 
club".

- Paul DOBRESCU

posibilitatea de a realiza educația 
patriotică în cel mai deplin înțeles, 
pentru că asemenea capodopere re
prezintă, prin valoarea lor artistică, 
motive de mîndrie națională, expre
sia in cel mai înalt grad a speci
ficului național.

Corespondenta între marii clasici 
și actualitate trebuie înțeleasă ca 
perenitate a unei problematici ma
jore a omului transmutată definitiv 
in formele artei. Pe fondul imaginii 
patriei socialiste, dascălul de limbă 
și literatură română va putea tălmăci 
sensurile acelui avîntat crez rostit de 
poetul-profet : „Spună lumii large 
steaguri tricolore. / Spună ce-i pămin
tul' mare, românesc...", în așa fel ca 
ecoul lui peste vreme să fie asimi
lat faptei doveditoare că „iubirea de 
moșie e un zid" în dulcea Românie 
de astăzi.

Prof. dr. Constanta BĂRBOI

rar, ca C. Brăiloiu, B. Bartok, 
S. Drăgoi și T. Brediceanu (in a că
ror operă folcloristică, folclorul lite
rar ocupă un spațiu preponderent 
față de folclorul muzical).

Operă de cercetare și erudiție, de 
documentare și analiză critică. de 
concentrare, de informație si apre
ciere estetică, de metodologie și is
torie a folcloristicii românești în 
context internațional, conținînd în 
premieră date biografice la mai toți 
folcloriștii. constituindu-se intr-o 
esențială bibliografie generală a fol
clorului românesc, conșțînd dintr-o 

EVENIMENT EDITORIAL

Dicționarul folcloriștilor
suită de monografii ale folcloriștilor 
literari, Dicționarul folcloriștilor re
prezintă un adevărat monument care 
valorifică activitatea lungii serii de 
culegători și cercetători ai folcloru
lui românesc r învățători, profesori 
secundari și universitari, preoți, ju
riști. publiciști, bibliotecari, scriitori, 
istorici și critici literari, lingviști, fi
lozofi, etnografi, folcloriști pro- 
priu-zis etc.

Merite deosebite au autorii acestei 
lucrări pentru bogăția de informație 
pe care o aduce Dicționarul la cu
noașterea vieții și activității, a co
laborării la diferite publicații ale fol
cloriștilor, pentru completarea biblio
grafiei operei acestora și a referin
țelor critice în comparație cu 
cercetările anterioare de istoria fol
cloristicii, pentru spiritul științific și 
obiectivitatea comentariilor consa
crate operelor. întemeiate pe toate 
datele și cunoștințele acumulate 
de-a lungul timpului. Din această 
operă științifică se poate reconstitui 
evoluția ‘ folcloristicii românești — 
școli, curente, direcții — se pot des
prinde problematica, obiectivele și 
dezideratele disciplinei, contribuțiile 
teoretice atinse, și se pot intui valo
rile etice și estetice, stilistice și

0 nobilă conștiință a epocii 
noastre socialiste

Meliusz Jozsef, laureat al Marelui 
premiu al Uniunii scriitorilor

In cadrul unei festi
vități ce a avut loc 
ieri in Capitală, poetu
lui și prozatorului Me
liusz Jbzsef i-afost de
cernat Marele premiu 
al Uniunii scriitorilor.

Așadar, după ce anii 
trecuți laurii poeziei 
încununau fruntea u- 
nor eminenți reprezen
tanți ai literelor româ
nești, Al. Philippide și 
Geo Bogza, iată că 
unui alt strălucit crea
tor din patria noastră 
i se aduce o pe deplin 
meritată cinstire vi- 
zînd întreaga sa operă 
umanistă, străbătută 
de nobilele idealuri 
progresiste pe care le-a 
slujit cu talent și ab
negație.

Cu prilejul decernă
rii premiului, George 
Macovescu, președin
tele Uniunii scriitori
lor. Geo Bogza. Eugen 
Jebeleanu, Huszăr Sân-, 
dor, Molnăr Gusztăv, 
Nicolae Balotă au elo
giat personalitatea 
marcantă a lui Me
liusz Jozsef aducind 
un cald, omagiu inte
lectualului militant, 
luptătorului antifascist, 
creatorului comunist 
care și-a inserts opera 
intr-un spațiu istoric 
marcat în România de 
mari și profunde eve
nimente ce au culmi
nat cu eliberarea tării 
și trecerea pe drumul 
transformării din te
melii a patriei noastre 
pe baze noi, socialiste. 
Exemplară cohștiință 
umană care, ădunind 
o bogată experiență și 

cultură, a înțeles că 
poetul are o misiune 
de seamă în cetate, un 
cuvînt greu de spus 
timpului său. Meliusz 
Jozsef s-a aflat intr-un 
permanent dialog cu 
istoria, năzuind să-i 
descifreze resorturile, 
adresîndu-se necurmat 
semenilor săi de viată, 
muncă și luptă din pa
tria noastră. Cu ar
mele fragile dar redu
tabile ale poeziei s-a 
impus ca o vibrantă 
conștiință politică, co
munistă și antifascistă, 
îmbogățind substanțial 
creația artistică din 
țara noastră, contri
buind la conviețuirea 
frățească a tuturor fii
lor patriei. Activitatea 
literară a poetului este 
însuflețită de nobilele 
idei ale progresului și 
democrației dezvoltată 
in anii socialismului 
ca urmare a politicii 
naționale a Partidului 
Comunist Român, care 
unește intr-un front 
unic pe toți creatorii, 
fără deosebire de națio
nalitate, in munca 
lupta comună 
tru înflorirea 
nici socialiste, pentru 
asigurarea în viață a 
libertății și egalității, 
a afirmării personali
tății umane. Opera sa, 
opera unui 
povestitor, 
getător și 
trunzător, 
deschidere 
este străbătută și fer
tilizată de la un capăt 
la

și 
pen- 

Româ-

poet si 
a unui cu- 
eseist pă- 
cu largă 
spirituală.

altul de eveni-

Pregătiri pentru noul an de învătămînt
Institutul politehnic clujean, 

tigioasă unitate de învătămînt 
rior care, pină in prezent.

pres- 
supe- 
a dat 

uzinelor și șantierelor patriei mii de 
specialiști, intimpină noul an uni
versitar cu 1800 studenți în anul 
întii și cu o serie de importante 
dotări, menite să adînceascâ în con
tinuare procesul integrării invătămin- 
tului cu cercetarea și producția. în 
rindul acestora, se numără clădirile 
noii Facultăți de mecanică, ampla
sate pe platforma industrială Someș- 
Nord. clâdirea-turn a Facultății de 
construcții, hala de microproductie 
din incinta întreprinderii „Sinteron", 
clădirea catedrei de tehnologia con
strucțiilor de mașini, dm apropierea 
Fabricii de mașini de rectificat — 
edificate în ultimii ani — noi cămi
ne și cantine studențești, toate aflate 
în plin proces de modernizare 
aspectul dotărilor și 
zestrei tehnice si didactice, 
an de invățămint va marca 

sub
completării 

Actualul 
îmbogă-

literar
Și

lingvistice ale folclorului 
românesc, substratul universal 
timbrul specific, profund national, 
unitar pe întreg spațiul românesc.

Cele mai ample și dense totodată 
articole, mai încărcate de semnifica
ții și mai nuanțate stilistic, adevă
rate monografii sintetice au fost con
sacrate de către autorii Dicționarului 
folcloriștilor. Iordan Datcu și S. C. 
Stroescu, celor mai importanți folclo
riști români din secolele XIX și XX; 
B. P. Hasdeu, P. Ispirescu. M. Gas- 
ter, S. Mangiuca, L. Șăineanu, A. Ma- 
rienescu, S. FI. Marian, G. Dem. Teo- 

Vrabie, A.
sînt, de 

filologică, 
informațiilor si origi-

asemenea, 
coeficientul

dorescu, A. Gorovei, C. Râdulescu- 
Codin, Gr. G. Tocilescu, T. Pamfile, 
N. Iorga, Ov. Densușianu (și în ge
nere toți Densușienii), D. Caracostea, 
1. Mușlea, G. Giuglea, I. A. Candrea, 
M. Eliade, P. Caraman, I. Diaconu, 
Al. Dima, I. C. Chițimia, Ov. Pa- 
padima, Ov. Birlea, Gh.
Fochi etc.

Remarcabile 
prin rigoarea 
de noutate al 
nalitalea punctelor de vedere, arti
colele dedicate unora dintre cei mai 
de seamă scriitori români, care șînt 
prezenți pentru contribuția lor la 
fundamentarea folcloristicii româ
nești și a căror operă este analizată 
pentru detectarea influentei și a iz
voarelor populare : D. Cantemir, 
I. Neculce, I. Heliade Rădulescu, Gh. 
Asachi. C. Negruzzi, 
Russo, V. Alecsandri, 
Titu Maiorescu. M. 
Creangă, I. Slavici. G.
Delavrancea. N. Iorga. M. Sadovea- 
nu. 1. Agârbiceanu. L. Blaga. V. Voi- 
culescu. G. Călinescu etc.

De o tratare simpatetică și bine 
documentată se bucură multi alți 
folcloriști români, ori provenind din 
rindul naționalităților conlocuitoare. 

A. Pann. A. 
Al. Odobescu, 
Eminescu. I. 
Coșbuc. B. Șt.

mentele veacului si lo
cului său, ale istoriei 
care l-a fascinat. Is
toria constituie, dealt
fel, izvorul fundamen
tal al întregii sale 
creații, fie că este vor
ba despre acea carte 
de reportaje din 1945, 
semnificativ intitulată 
„Martor poporului", 
despre patetica lui 
poezie (al cărei crez, 
formulat in memora
bilele versuri : „Cred 
numai în dreptatea pe 
pielea mea încercată", 
s-a păstrat nealterat), 
despre un roman ca 
„Orașul pierdut în 
ceață", ori un volum 
atît de complex ca 
„Destin și simbol".

Personalitate literară 
marcantă. Mdliusz Jo
zsef îmbogățește cu 
opera sa cultura ță
rii 
pe 
cu 
ciditatea 
său viu, angajat, 
cuvântul rostit cu pri
lejul decernării Mare
lui premiu al Uniunii 
scriitorilor, noul lau
reat a exprimat grati
tudinea pentru cinsti
rea operei sale, act de 
cultură semnificativ 
pentru politica noastră 
culturală de dezvolta
re a tuturor forțelor 
creatoare ale tării, u- 
nite 
crez 
niei 
ror 
tre 
toare.

M. COSTEA

trăiește, 
slujește 
cu lu- 
spiritul 

tn

in care 
care o 
talentul.

Și

de același nobil 
al cîntării Romă- 
— pământul tutu- 
implinirilor noas- 
prezente si vii-

tirea bazei materiale a institutului 
cu noi spatii destinate perfecționă
rii activității de 'pregătire a viitori
lor ingineri. Este vorba de începerea 
lucrărilor de construire a noului se
diu al Facultății de electrotehnică, 
în apropierea viitoarei întreprinderi 
de aparataj electronic, a unui bloc 
de clădiri pentrp secțiile de metalur
gie și a noi spatii de învătămînt 
pentru secția de căi ferate, drumuri 
și poduri. Tot în rindul noutăților se 
înscrie și dotarea, in viitorul apro
piat. cu un calculator electronic de 
tipul Felix-256, in jurul căruia se 
va dezvolta un puternic centru de 
calcul al institutului. Și aici. întreaga 
activitate pregătitoare a noului an 
universitar se desfășoară sub semnul 
sarcinilor cuprinse in proiectul de 
Directive ale Congresului al XII-lea, 
în vederea pregătirii la cel mai înalt 
nivel a specialiștilor deceniului știin
ței, tehnologiei, calității și eficientei.

(Agerpl-es)

unguri și sași, precum și străini 
care s-au încărcat de merite în stu
dierea fenomenului folcloric ro
mânesc.

Deși operă colectivă, articolele din 
Dicționarul folcloriștilor, purtind pe
cetea redacțiunii individuale, lu
crarea se remarcă printr-o excelentă 
coordonare și tratare unitară a ma
teriei. Totuși, am fi nedrepți dacă 
n-am sublinia diferențiat participarea 
celor doi autori la elaborarea Dic
ționarului : aportul substanțial al 
lui Iordan Datcu, care a alcătuit 
aproximativ două treimi din articole, 
unele dintre cele mai importante și 
mai dezvoltate ; S. C. Stroescu deși 
a redactat mai puține articole (din
tre care unele mai dificile). în 
schimb a contribuit la adunarea da
telor bibliografice, îndeosebi din pe
riodice. Sintem, convinși că valoarea 
cu totul excepțională a acestei lu
crări ar fi sporit dacă autorii ei ar 
fi cercetat întreg patrimoniul folclo
rului românesc, îndeosebi colecțiile 
inedite, rămase in manuscrise, ale 
lui S. FI. Marian, I. Pop Reteganul, 
Gr. Crețu. T. Bălășel, M. Friedwag- 
ner, Tr. Gherman. R. Vuia. D. Șan- 
dru, Gh. N. Dumitrescu-Bistrița etc.

Sugerăm autorilor, ca la o nouă 
ediție, să extindă această lucrare — 
care nu ne îndoim că va impulsiona 
cercetările folcloristice românești și 
va mobiliza mai mult toate forțele 
creatoare ale folcloriștilor români — 
pe toți cercetătorii culturii noastre 
populare, cit se poate de arbitrară 
fiind o demarcație intre secțiunile 
folclorului și ale etnografiei (îndeo
sebi in cazul obiceiurilor populare și 
a literaturii obiceiurilor), mai ales 
dacă ne raportăm la trecut — șl în 
acest fel s-ar realiza Dicționarul 
folcloriștilor și al etnografilor români.

Căci dacă folcloristica a avut de 
cîștigat din întemeierea ei. ca dome
niu independent- al spiritualității 
omenești, ea va cîștiga și mai mult 
din încadrarea și raportarea ei per
manentă la celelalte discipline etno
logice, din confruntarea și armoni
zarea ei cu etnografia, sociologia, an
tropologia, lingvistica, estetica, filo
zofia etc., unele dintre cele mai im
portante ramuri ale științelor uma
niste.

loan ȘERB

Adunările si conferințele 
de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile de partid 

(Urmare din pag. I) 
această acțiune, dar mai ales prin 
controlul pe teren, prin organizarea 
unor întilniri periodice la nivelul se
cretariatelor comitetului municipal și 
ale comitetelor de partid ale sectoa
relor, în marile întreprinderi indus
triale unde există restante în exe
cuția și livrarea utilajelor tehnologice 
pentru obiectivele de investiții, urmă
rim să combatem cu hotărâre orice 
tendințe de formalism și superficia
litate în rezolvarea acestor sarcini, 
punînd accentul pe necesitatea cu
noașterii oamenilor și a problemelor 
care-i preocupă la locul lor de 
muncă.

Din controlul efectuat recent a re
zultat că numeroase organizații de 
partid au Întreprins măsuri pentru ca 
pregătirea adunărilor și conferințelor 
pentru dări de seamă și alegeri să 
constituie un prilej de întărire a ca
pacității lor politice și organizatorice, 
de dezvoltare a inițiativei și răspun
derii comuniștilor. De pildă, in or
ganizațiile de partid de Ia întreprin
derile de mașini grele. I.M.M.R. „Gri- 
vita roșie", mecanică fină. „Semănă
toarea". confecții și tricotaje, element a 
pentru automatizări, IREMOAS, 
„Dîmbovița", I.S.P.E., Grupul 2 con
strucții și altele, s-a revăzut modul 
de îndeplinire a hotărîrilor adoptata 
la alegerile precedente, fiind repar
tizate sarcini concrete comuniștilor 
pentru realizarea integrală a tuturor 
obiectivelor prevăzute.

în instruirile făcute s-a stăruit și 
asupra unui alt aspect, aparent de 
ordin doar metodic, dar cu o deose
bită importantă pentru asigurarea 
unei înalte calități a dezbaterilor din 
cadrul adunărilor : procesul de ela
borare a dării de seamă și proiectului 
de hotărire. Dacă și pînă la alegerile 
precedente s-a statornicit practica 
folosirii, de către birourile organiza
țiilor de bază și comitetele de partid, 
a unor colective largi de redactare a 
dărilor de seamă, acum însoțim a- 
ceastă preocupare cu o grijă sporita 
pentru competența acestora, insistind 
să fie cuprinși in cadrul lor comu
niști cu o multilaterală experiență in 
domeniul muncii de partid, oameni 
cu înaltă calificare profesională, care 
se disting prin atitudine înaintată 
fată de muncă, prin spirit de iniția
tivă. receptivi la tot ceea ce este nou, 
apreciați pentru principialitatea și 
spiritul lor critic' și autocritic.

Prin această preocupare, prin mă
surile pentru a se asigura o consul
tare largă, incluzind ample discuții 
de la om la om, manifestîndu-se re
ceptivitate față de propunerile, suges
tiile și problemele care se ridică, 
prin dezvoltarea inițiativei și respon
sabilității comuniștilor, organizațiile 
de partid vor fi ajutate să întocmeas
că dări de seamă analitice și exigen
te. bogate in conținutul de idei, care 
să reliefeze cu claritate direcțiile 
principale spre care trebuie concen
trate unitar toate forțele, întreaga 
activitate organizatorică, ideologică și 
politico-edueativă, incit să se asigure 
realizarea exemplară a tuturor indi
catorilor de pian. în acest context 
se acordă o mare atenție probleme
lor ridicării continue a nivelului teh
nic al producției și îmbunătățirii ca
lității acesteia, reducerii substanțiale 
a consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, folosirii eficiente a 
resurselor energetice, formării și 
dezvoltării unui „cult al spiritului 
de economisire" a energiei și com
bustibililor la locurile de muncă, 
acasă, pretutindeni.

De asemenea, urmărim ca în dările 
de seamă să fie tratate in profun
zime problemele referitoare la întă
rirea întregii munci de educație a co
muniștilor. de formare si dezvoltare 
a conștiinței socialiste, de aplicare 
riguroasă in viată, de către toti co
muniștii. a principiilor eticii si echi
tății socialiste.

Pentru a pune cit. mai bine in va
loare roadele experienței comuniști
lor. pentru ca ei să-și regăsească în 
darea de seamă ideile, propunerile, 
criticile, precum și sarcinile ce le re
vin în acest an și în 1980. cerem tu
turor cadrelor- repartizate în fiecare 
organizație de partid să nu Îngăduie 
sub nici un motiv soluțiile comode, 
metodele de lucru rutiniere în întoc
mirea acestor documente de mare 
însemnătate pentru îmbunătățirea 
muncii de partid. Nu mai poate fi 
acceptat in nici un fel izul îngust 
tehnicist, uneori abstract al dărilor 
de seamă. încredințarea din comodi
tate a redactării lor mereu acelorași 
și acelorași tovarăși, sub pretextul că 
au „indeminare" la scris.

Totodată, dările de seamă trebuie 
să acorde o deosebită atentie anali
zei exigente a modului in care si-au 
îndeplinit sarcinile membrii organelor 
de partid respective, anaiizîndu-se în 
spirit critic și autocritic, principial, 
neajunsurile existente, astfel incit in 
noile organe de partid să fie aleși cei 
mai buni comuniști, oameni care ac
tivează cu pasiune revoluționară, cu 
abnegație si devotament pentru în
făptuirea politicii partidului.

Consultarea comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii trebuie să se 
reflecte și in pregătirea proiectului 
de hotărire care urmează să jaloneze 
cu claritate sarcinile esențiale, speci
fice ale organizației de partid reieși
te din documentele pregătitoare ale 
Congresului al XII-lea al partidului. 
Insistăm ca proiectele de hotărire să 
cuprindă, precis și concis, sarcini și 
răspunderi concrete, eșalonate pe 
etape de realizare, să prevadă cu 
toată claritatea obiectivele princi
pale. Considerăm că in felul acesta 
hotărîrile ce se vor adopta vor 
constitui instrumente eficiente de 
acțiune, înlesnind totodată controlul 
efectiv al îndeplinirii sarcinilor. 
Combătind tendința unora de a în
scrie în proiectele de hotărire sarcini 
generale — valabile oriunde și ori- 
cînd — urmărim ca ele să cuprindă 
prevederi care să abordeze proble- 
mele-cheie ale producției prin pris
ma specifică a muncii de partid, prin 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organizației, ale comi
siilor acesteia, prin creșterea comba
tivității revoluționare, a exigentei șl 
responsabilității. întărirea disciplinei 
de partid pentru aplicarea hotărîrilor 
partidului, a legilor tării.

Pregătindu-se pentru a intimpină 
cu rezultate deosebite Congresul al 
XII-lea al partidului, organele și or
ganizațiile de partid din Capitală sînt 
hotărîte să acționeze cu toată fermi
tatea pentru unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii, mobilizindu-i și 
mai activ în lupta pentru realizarea 
sarcinilor și angajamentelor asumate, 
astfel incit marele potential uman și 
material de care dispune organizația 
dp partid a Capitalei să fie mai de
plin pus în valoare, să-și sporească 
substanțial contribuția la transpune
rea in viață a politicii partidului. de 
dezvoltare continuă a patriei si de 
ridicare a bunăstării Întregului popor.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul României socialiste vecine, în numele delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate român cele 
mai cordiale felicitări și urări de succese tot mai mari în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in patria dumneavoastră și în dezvoltarea 
și întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre partidele, guvernele și 
popoarele noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Cronica
Tovarășul Vasile Patilinet, minis

trul minelor, petrolului și geolo
giei, a avut convorbiri cu I.S.S.A. 
Darwich, ministrul petrolului si re
surselor naturale al Siriei, și cu Julio 
Davila, președintele societății perua
ne de stat „Petroperu".

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc miercuri seara 
„Gala filmului din R.S. Vietnam", în 
cadrul căreia a fost prezentat lung- 
metra.iul documentar „Primăvara in 
Vietnam".

Manifestarea, organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam, a fost 
marcată, în deschidere, de cuvîntul 
lui Ion Bucheru. directorul Casei de 
filme nr. 1.

La spectacol au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenti Tran Thuan. am
basadorul R.S. Vietnam la București, 
și membri ai ambasadei, precum si 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în tara noastră, alti membri ai 
corpului diplomatic.

zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Costa 
Rica, miercuri după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, în cadrul căreia George Ma
rinescu, comentator la Televiziunea 
română, a împărtășit impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numerbs public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Costa Rica la Bucu
rești.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale a 
fost organizată, miercuri, o masă ro
tundă in cadrul căreia James Chace, 
directorul revistei „Foreign Affairs" 
a prezentat expunerea „Liniile direc
toare ale politicii externe a Statelor 
Unite ale Americii".

Au participat profesori universi
tari, cercetători, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei S.U.A. la București.

(Agerpres)

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Nikolai A. Malțev, mi
nistrul industriei petrolului al 
U.R.S.S., care a participat la lucră
rile Congresului mondial al petrolu
lui. Au fost discutate aspecte ale re
lațiilor economice româno-sovietice, 
posibilitățile de lărgire în continuare 
a cooperării pe multiple planuri din
tre România și Uniunea Sovietică, în 
spiritul înțelegerilor stabilite cu pri
lejul întîlnirilor. și convorbirilor din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, a 
participat V. I. Drozdenko, ambasa
dorul U.R.S.S. la București.

★
în aceeași zi, tovarășul Cornel 

Burtică s-a lntîlnit succesiv cu J. I. 
Moreno Leon, ministrul adjunct al e- 
nergiei și minelor al Venezuelei, 
Alexander Lewis jr„ vicepreședinte 
al Organizației Congreselor Mon

în județul Mureș

Se diversifică serviciile publice
Cooperația meșteșugărească din 

județul Mureș acordă o deosebită 
atenție dezvoltării, diversificării și 
modernizării rețelei unităților pres
tatoare de servicii către populație. 
Unitățile de acest tip sînt ampla
sate, cu precădere, în noile cartiere 
ale orașelor, pentru a contribui la 
asigurarea unor condiții sporite de 
confort și la ușurarea muncii in 
gospodărie. Cele aproape 500 de 
unități prestatoare de servicii din 
Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, 
Tîrnăveni, Luduș, Sovata, din co
munele Sărmașu, Miercurea Nira- 
jului și Sîngeorglu de Pădure ocu
pă o suprafață însumînd circa
15 000 mp. De remarcat că din cei
16 000 de lucrători din cooperația 
meșteșugărească, peste 5 000 acti
vează în sectorul prestărilor de 
servicii, a cărui gamă s-a diversifi
cat în ultimii ani la aproape 200 
activități. Numai în cartierul „1848“ 

diale ale Petrolului, Johnson Zane și 
Wallace N. Seward, membri ai con
ducerii companiei Gulf-Oil (S.U.A.), 
I. Swearingen, președintele Consiliu
lui de directori al companiei Stan- 
dard-Oil (S.U.A.), H. Werner Weisser, 
președintele grupului Mabanal't din 
Hamburg, care iau parte la lucră
rile celui de-al X-lea Congres mon
dial al petrolului. Cu acest prilej, 
au fost discutate posibilități de dez
voltare a colaborării și cooperării din
tre întreprinderi românești și firmele 
respective în domenii de interes re
ciproc, inclusiv în sectoarele petrolier 
și petrochimic.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vieeprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Dusan Stepancev. locții
tor al secretarului federal pentru co
merț exterior al R.S.F. Iugoslavia.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind colaborarea 
economică bilaterală și schimburile 
reciproce de mărfuri.

(Agerpres)

din Tg. Mureș, cel mai nou și mai 
mare ansamblu de locuințe din ju
deț, U.J.C.M. dispune de unități 
prestatoare cu o suprafață totală 
de peste 3 000 mp, în care nu lip
sesc serviciile de întreținere a 
obiectelor de uz casnic, gospodă
resc, radio-TV. electrotehnice, con
fecții, haine de piele, frizerie, coa
fură, comandă tricotaje și un cen
tru de colectare pentru curățătorie. 
Situații similare și în celelalte car
tiere ale municipiului : Tudor Vla- 
dimirescu, 7 Noiembrie. Cornișa, 
Aleea Carpați. Meșteșugarii tîrgu- 
mureșeni au dobîndit prin coopera
tiva „Metalul" o bună experiență 
în ce privește întreținerea obiec
telor de folosință îndelungată, pe 
bază de abonamente anuale. Spe
cialiștii unității execută acum — în 
premieră pe județ — și repararea 
modulelor televizoarelor cu circuite 
integrate. (Gh. Giurgiu).

Semnarea 
unui protocol 

româno - sovietic
La invitația Ministerului Minelor. 

Petrolului și Geologiei. în perioada 
8—12 septembrie a făcut o vizită în 
țara noastră Nikolai A. Malțev, mi
nistrul industriei petrolului al U.R.S.S. 
Cu acest prilej, ministrul român al 
minelor, petrolului și geologiei. Vasile 
Patilineț, a semnat, împreună cu oas
petele sovietic, un protocol privind 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două ministere, in principal In dome
niul cercetării științifice asupra teh
nicii forajului sondelor de titei și al 
creșterii factorului de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
unele obiective de extragere a țițeiu
lui din tara noastră și unităti ale in
dustriei constructoare de utilai petro
lier.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru silele de 14, 

ÎS șl ÎS septembrie. In țara : Vreme In 
general frumoasă șl oaldă, cu cer va
riabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie in nordul țării șl zonele de mun
te. Vînț moderat. Temperaturile minime 
vor 11 cuprinse Intre 8 șl 18 grade, iar 
valorile maxime între SO șl 30 de grade, 
în București : Vreme in general fru
moasă și caldă, cu cer variabil, Vint 
slab. Temperatura in creștere.

A apărut
Magazin istoric 
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Atletul Paul Copu - a 12-a medalie de aur 

a lotului României
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — Atletul Paul Copu a cucerit 
a 12-a medalie de aur pentru delega
ția studenților români la Jocurile 
mondiale universitare, terminînd în
vingător în proba de 3 000 m obsta
cole.

Student la Facultatea de educație 
fizică a Institutului pedagogic din 
Constanța, Paul Copu reușește la 
Ciudad de Mexico cea mai bună per
formanță din cariera sa sportivă, in
tr-un an în care a înregistrat un pro
gres notabil, numărîndu-se printre 
cei mai valoroși alergători din lume 
în această dificilă probă. Reamintim 
că, în acest sezon, Copu a cîștigat 
concursul internațional de la Stock
holm, în care l-a învins pe recordma
nul mondial Henry Rono (Kenya), și 
a fost medaliat cu argint la Sparta- 
chiada popoarelor din U.R.S.S.

Iată clasamentul probei de 3 000 m 
obstacole : 1. Paul Copu (România) — 
8’57”7/10 — campion mondial univer
sitar ; 2. Mariano Scardezzini (Italia)
— 8’58”l/10 ; 3. Michelle Cina (Italia)
— 9’08”7/10 ; 4. Michael Karst (R.F.
Germania) — 9T0”5/10 ; 5. Dan Betini 
(România) — 9T0”7/10 ; 6. Amos
Korir (Kenya) — 9’14”7/10.

O comportare bună a avut și 
atleta Florența Tăcu, cîștigătoare a 
medaliei de bronz cu rezultatul de 
59,28 m la aruncarea discului. Primul 
loc în această probă a fost ocupat de 
Svetlana Melnikova (U.R.S.S.) —
63,54 m, iar pe locul secund s-a cla
sat campioana olimpică Evelyn Jahl 
(R.D. Germană) — 63,00 m.

Iată cîștigătorii celorlalte finale : 
400 m plat masculin : Harald Schmidt 
(R.F. Germania) — 44”85/100 (atletul 
român Horia Toboc s-a clasat pe lo
cul cinci, cu timpul de 46”56/100) ; 
triplusalt : Willie Banks (S.U.A.) — 
17,23 m (sportivul român Bedros Be- 
drosian a ocupat locul opt, cu 16.18 m): 
decatlon : Josef Zeilbauer (Austria) 
8 203 puncte (nou record al Jocurilor).

Printre atletele calificate în finala 
probei feminine de săritură în lun
gime se numără și concurentele ro

mânce Doina Anton șl Sanda Vlad, 
care au îndeplinit baremul de 6,10 m.

După cum s-a mai anunțat, în tur
neul de fotbal selecționata României 
a învins cu scorul de 4—1 (1—1) for
mația Olandei, cucerind astfel meda
lia de bronz. Golurile echipei române 
au fost marcate de Cimpeanu II (min. 
37), Voicilă (min. 75). FI. Griaore 
(min. 77) și Cămătaru (min. 81). 
punctul formației olandeze fiind în
scris, în minutul 41, de Graafland.

în turneul final al competiției de 
polo pe apă, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 7—5 (2—1,
3—1, 0—2, 2—1) formația României. 
Golurile echipei noastre au fost mar
cate de Slavei (2), Mirea, Schervan 
și Nastasiu.

Competiția feminină de baschet s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
S.U.A., care a învins în finală cu 
scorul de 73—60 echipa Cubei.

Iată și clasamentul final al compe
tiției feminine de volei : 1. U.R.S.S. ;
2. Japonia ; 3, Cuba ; 4. Brazilia. în 
finală, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3—0 (15—4, 15—6, 15—10) 
formația Japoniei.

în „sferturile" de finală ale probei 
de spadă pe echipe, formația Româ
niei a învins cu 8—6 selecționata Po
loniei. Alte rezultate: Ungaria — 
Franța 9—4 ; R.F. Germania — Italia 
9-6 : U.R.S.S—S.U.A. 7—3. în semi
finale. România va întîlni formația 
Ungariei.

★
După zece zile de întreceri, clasa

mentul pe medalii al Jocurilor mon
diale universitare se prezintă astfel :
I. U.R.S.S. — 66 (31 de aur. 24 de
argint. 11 de bronz) ; 2. S.U.A. — 45 
(17—13—15) ; 3. România — 27 (12— 
3—12) ; 4. R.D. Germană — 10 (4—2— 
4) ; 5. Ungaria — 8 (4—2—2) ; 6.
Cehoslovacia — 5 (2—0—3) ; 7. R.F. 
Germania — 11 (1—5—5) ; 8. Japo
nia — 11 (1—4—6) ; 9. Olanda — 7 
(1-3-3) ; 10. Anglia — 6 (1-3-2) ;
II. Italia — 7 (1—2—4) ; 12. Polo
nia — 6 (1—2—3).

În cîteva rînduii

Miercuri au continuat la București 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
mondial al petrolului.

Comunicările cu caracter general 
s-au referit la două aspecte deose
bit de importante în ceea ce privește 
eficienta economică a prelucrării in
dustriale a țițeiului — intensificarea 
utilizării petrolului și gazelor natu
rale în petrochimie și relația dintre 
conținutul în polimeri al țițeiului și 
obținerea produselor petroliere fini
te. Au fost evidențiate tendința de 
dezvoltare continuă a chimizării pe
trolului. care conferă produselor rea
lizate o valoare mult mai mare decit 
a combustibililor, experiența unor 
țări în această direcție și unele solu
ții legate de aprovizionarea cu ma
terii prime a acestei importante ra
muri industriale.

In aceeași zi a avut loc o masă ro
tundă în cadrul căreia au fost subli
niate progresele înregistrate în do
meniul carburanților pentru automo
bile în contextul preocupărilor pen
tru protecția mediului înconjurător 
și economisirea produselor petrolie
re.

Tot miercuri, au fost susținute co
municări individuale pe temele îm
bunătățirii factorului final de recu
perare a petrolului din zăcămintele 
aflate în curs de exploatare prin 
metode miniere, ale valorificării supe
rioare a reziduurilor petroliere și a 
fost prezentat un nou procedeu de 
fabricare a lubrifianților.

în cursul după-amiezii a avut loc 
o masă rotundă cu tema „Cererea și 
oferta mondială de petrol și gaze", 
în cursul căreia s-au făcut aprecieri 
asupra capacității actuale a produc
ției de hidrocarburi ținînd cont de 
dezvoltarea energeticii, a ponderii 
țițeiului în bilanțul energetic mon
dial și previziunile formulate pentru 
deceniile următoare în ceea ce pri
vește cererea de petrol și gaze.

Lucrările congresului continuă.
★

Miercuri a avut Ioc o conferință 
de presă, în cadrul căreia președin
tele comitetului programului știin
țific al Congreselor Mondiale ale 
Petrolului. George M. Govier. a a- 
preciat înaltul nivel științific al co
municărilor și referatelor, care aco
peră cele mai diverse domenii ale 
industriei petroliere. Vorbitorul a 
remarcat contribuția valoroasă a 
specialiștilor români, atit prin lu
crările prezentate, cit și prin parti
ciparea lor activă și competentă la 
dezbateri, fapt ce demonstrează ex
periența bogată și nivelul tehnic ri
dicat al industriei petroliere din 
România.

(Agerpres)

CONGRESUL MONDIAL AL PETROLULUI
„CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU LA DESCHIDEREA 

CONGRESULUI-UN JUDICIOS Șl MOBILIZATOR ÎNDEMN LA CONLUCRARE 

INTERNAȚIONALĂ PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMEI ENERGIEI"

Cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
Congresului mondial al petrolului continuă să suscite, , un viu interes in 
rlndul participanților. Aprecierile gu privire la evoluția situației econo
mice mondiale, la implicațiile crizei energetice, a petrolului, ideile și 
propunerile privind căile de soluționare a problemelor apărute sint îm
părtășite de numeroase personalități ale vieții economice și științifice 
prezente la această prestigioasă manifestare internațională.

„O nouă confirmare 
a concepției 
constructive 

a președintelui
României"

William F. O’Keefe, 
director la Institutul american 

al petrolului
„Cuvîntul președintelui Nicolae 

Ceaușescu a fost deosebit de con
structiv, evidențiind incă o dală 
rolul important pe care România il 
joacă în lume în soluționarea mari
lor probleme mondiale. însuși faptul 
că congresul se ține în România are, 
dealtfel, o semnificație deosebită.

Omenirea este confruntată cu pro
blema energiei. Fiecare țară are ne
voie de energie pentru asigurarea 
dezvoltării și pentru prosperitatea 
ei. Congresul își poate aduce o im
portantă contribuție în această di
recție. Știința și tehnologia trebuie 
să ne ajute să descoperim noi re
zerve de petrol și gaze naturale, să 
găsim noi căi tot mai eficiente de 
a le folosi și prelucra. Colaborarea 
face posibil ca cunoștințele dobîn- 
dite în aceste domenii să fie puse 
la dispoziție de către țările indus
trializate acelor țâri care trec prin 
etapa dezvoltării economice. în 
această direcție — a răspîndirii in
formațiilor — congresul poate juca 
un rol deosebit, astfel incit națiunile 
să fie în măsură mai mare în stare 
să folosească eficient resursele lor 
energetice.

Faptul că prețul petrolului a urcat 
foarte mult intr-o foarte scurtă pe
rioadă de timp a creat mari dificul-' 
tăți economiilor tuturor statelor — 
atit celor industrializate, cit și 
celor în curs de dezvoltare. După 
părerea noastră, soluționarea pro
blemelor energetice trebuie să în
ceapă cu dezvoltarea resurselor ener
getice .pretutindeni în lume. Se im
pune, totodată, intensificarea cercetă
rilor pentru descoperirea de noi re
zerve de petrol și gaze. Dar, întru- 
cît și acestea nu vor fi suficiente 
decît- pentru încă cîteva decenii, tre
buie să se treacă la dezvoltarea altor 
surse de energie, să se găsească noi 

metode mai eficiente de lichefiere 
și gazeificare a cărbunelui, de obți
nere a combustibililor sintetici, Va 
trebui să se recurgă tot mai mult la 
folosirea energiei nucleare, să se 
utilizeze șisturile bituminoase, ener
gia geotermică, energia solară, a 
vintului și valurilor, să se folosească 
în scopuri pașnice fisiunea nucleară. 
Și, pe deasupra tuturor, să se ducă 
o politică de economisire și conser
vare a energiei.

Statele Unite întreprind acțiuni 
hotărîte în toate aceste direcții. Gu
vernul are mai multe programe 
care, în anii care vin, vor contribui 
simțitor la înlocuirea petrolului ca 
principală sursă de energie, la pu
nerea în valbare a noilor resurse 
energetice".

„Resursele energetice 
- în folosul 

tuturor popoarelor" 
Yahia Taminy, 

director în Ministerul energiei
■ din Algeria

„Discursul magistral rostit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fost 
extrem de util pentru desfășurarea 
congresului, dindu-i orientări clare, 
astfel încît el să jaloneze căi con
crete de acțiune pentru solutionarea 
problemelor generale ale energiei. 
Președintele Nicolae Ceausescu s-a 
referit la adevăratele probleme ale 
contemporaneității. insistind asupra 
necesității lărgirii cooperării între 
state pentru rezolvarea lor. Aș vrea 
să subliniez că între România si Al
geria există deja ample relații de 
colaborare. Apreciem că aceste rela
ții se desfășoară în condiții deosebit 
de satisfăcătoare și dorim ca ele să 
se dezvolte în continuare. în folosul 
ambelor popoare.

Revenind la tematica congresului 
nostru, aș vrea să relev una din idei
le expuse de președintele României, 
pe care o împărtășim pe deplin : Nu 
mai poate continua situația de pînă 
acum, cînd unele țări bogate, care in 
trecut au stăpînit aproape tot pe
trolul din lume, consumau și risipeau 
cea mai mare parte a resurselor 
energetice, iar imensa majoritate a 
țărilor lumii, țări în curs de dez
voltare, să nu dispună de energia 
necesară asigurării progresului lor 
economico-social. Odată cu anusul 

erei coloniale, popoarele care si-au 
cucerit independența au trecut la re
cuperarea bogățiilor lor naturale, 
punîndu-le în slujba industrializării 
și dezvoltării, a prosperității lor. 
în prezent, fostele puteri colo
niale, care au profitat de bo
gățiile țărilor subjugate, nu mai 
au posibilitatea să dispună după bu
nul plac de resursele naturale ale 
globului. Țările producătoare de pe
trol. țările în curs de dezvoltare 
insistă pentru o distribuire mai ju
dicioasă, pentru mai buna folosire a 
resurselor energetice ale lumii.

Congresul mondial al petrolului de 
la București oferă posibilitatea unor 
contacte și schimburi de păreri utile 
angajării de acțiuni de cooperare 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, în direcția utilizării 
mai raționale a petrolului și gazelor 
naturale. Totodată. congresul oferă 
tehnicienilor posibilitatea unui schimb 
de experiență pentru descoperirea 
de noi resurse de petrol și gaze, 
pentru exploatarea lor integrală, in 
beneficiul tuturor popoarelor".

„Cuvîntul de ordine:
economisirea, 

folosirea rațională 
a petrolului" 
Akiyoshi Tamaki, 

președintele companiei |aponeze 
„Chiyoda"

„Japonia este una din țările deo
sebit de grav afectate de criza de 
energie, fapt care ne obligă să ne 
gindim serios la găsirea unei soluții. 
In prezent, economia noastră, ca și 
a celorlalte tari de pe glob, se ba
zează pe petrol ca principală sursă 
de energie. Dar, noi trebuie să im
portăm 99 la sută din petrolul ne
cesar — circa 218 milioane tone pe 
an. Nici cărbune nu , avem în canti
tăți suficiente, iar rezervele de care 
dispunem, care nu sînt de calitate 
superioară, sint dificil de extras, ceea 
ce face ca acest cărbune să fie rea
lizat la prețuri mai mari chiar decit 
cel pe care il importăm. în aceste 
condiții sint de înțeles eforturile pe 
care le depunem noi. în Japonia, 
pentru economisirea, conservarea și 
folosirea rațională a energiei de care 
dispunem, căutările în direcția des
coperirii și punerii în valoare a noi
lor surse energetice".

în legătură cu ideea subliniată de 
președintele Nicolae Ceaușescu pri
vind folosirea cit mai rațională a pe
trolului, interlocutorul a spus : 
„Compania noastră, de exemplu, prin 
utilajele și tehnologia pe care le uti

lizează, urmărește să extragă din pe
trol tot ce se poate, realizind com
bustibili superiori chiar din reziduu
rile de la prelucrarea petrolului. Pro- 
cedind astfel, căutăm să reducem 
cantitățile de petrol folosite, pentru 
a prelungi cit mai mult perioada in 
care vom putea beneficia de aurul 
negru".

„Este dreptul 
tuturor națiunilor 

la progres 
și dezvoltare"
Daniel A. Brunella, 

secretar de stat pentru energie 
al Republicii Argentina

„Criza de energie a cuprins întreaga 
lume și continuă să se agraveze. Pe
trolul și gazele naturale se vor ter
mina — desigur este greu de preci
zat cînd — si de aceea este necesar 
să se depună încă de pe acum efor
turi pentru a li se găsi înlocuitori. 
Singura cale este unirea eforturilor 
tuturor națiunilor lumii, deoarece 
energia este necesară dezvoltării și 
prosperității tuturora.

Congresul mondial al petrolului, 
care se desfășoară la București. își 
poate aduce o contribuție importantă 
in această direcție. Este necesar să 
se exploreze întregul glob, să se des
copere noi rezerve de petrol si gaze, 
astfel incit omenirea să aibă suficient 
timp pentru a pune la punct folo
sirea surselor de energie neconventio- 
nală. Dacă această perioadă va fi de 
20 de ani, va fi bine ; dacă vor fi 30. 
va fi și mai bine. Noile tehnologii ne 
vor ajuta să prelungim cît mai mult 
durata existentei petrolului.

Argentina, desigur, este într-o pozi
ție favorabilă, deoarece dispune de 
surse importante de energie. Ea are 
un mare potențial hidroenergetic, 
care este puțin folosit (circa 6 la 
sută). De asemenea, producem 90 la 
sută din petrolul de care avem ne
voie și în viitorul apropiat ne vom 
satisface integral necesitățile interne. 
Totodată, avem mari cantităti de gaze 
naturale. Depunem serioase eforturi 
pentru a folosi energia nucleară ; 
avem deja o centrală nucleară în 
funcțiune, iar alta în construcție : 
vom folosi energia geotermică. a 
soarelui, a vintului.

De energie au însă nevoie toate 
țările. Toate popoarele trebuie să 
dispună de resursele necesare asigu
rării dezvoltării și prosperității lor".

Declarații consemnate de | 
Nicolae PLOPEANU I

• Participînd la concursul inter
național de judo „Cupa eliberării", 
desfășurat la Berlin, sportivii români 
Toma Mihalache (categ. 86 kg), 
Constantin Niculae (categ. 65 kg) și 
Arpad Szabo (categ. 60 kg) au obți- • 
nut medalii de aur. Cornel Roman 
și Iacob Codrea au cîștigat medalii 
de bronz. La întreceri au participat 
fruntași ai sportului judo din Româ
nia, Polonia, U.R.S.S. și R.D. Ger
mană.
• Aseară, la Atena. în meci retur 

pentru campionatul european de fot
bal (grupa a Vl-a). echipa Greciei a 
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) se
lecționata U.R.S.S. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Nikolidis, 
în min. 25. în clasamentul grupei 
conduce Grecia, cu 7 puncte din 5 
partide, urmată de Finlanda — 5 
puncte din 4 jocuri. U.R.S.S. și Un
garia — cite 4 puncte din 5 meciuri.
• Miercuri, la Nyiregyhaza. în 

meci amical de fotbal, reprezentativa 
Ungariei a învins cu scorul de 2—1 
(2—0) formația Cehoslovaciei. Au 
marcat : Tatar (min. 11 din penalty), 
Kuti (min. 38), respectiv Panenka 
(min. 83).
• în cadrul competiției internațio

nale de hochei pe gheață dotate cu 
premiul ziarului „Soviețskl Sport", 
echipa României a intîlnit la Riga

cinema
• Capcană pentru rață : PATRIA
— 14; 16,30; 19.
• Ghinioniștii ; VICTORIA — 15;
17,30; 20.
• Hoțul din Bagdad : SCALA — 
13,30; 15,45; 1»; 20,ÎS, FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 
9; ÎL,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mihail, cline de circ: CENTRAL
— 16; 18; 20, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină —.19,45.
• Lumea Atlantidei : LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18,30; 20,45, la 
grădină — 20.30, BUCUREȘTI — 
13,30; 15,45; 18; 20,15 EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Mama : DOINA — 9; 11.
• Pline cu nuci — 12,45; 14,15, 
Inocentul — 16; 19 : DOINA.
• Alarma în deltă : TIMPURI NOI
— 15; 17,15; 19,30.
• Moartea unui ghid : CAPITOL
— 13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădi
nă — 30, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GRĂDINA 
FESTIVAL — 19,45.
• Severino : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
• La cinci zile de casă : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45 18;
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
• Apașii : BUCEGI — 16; 18; 20, 
la grădină — 20,15.
• Umbra lui Casey : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Olga și poetul : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18; 20.
• Ultimul Fleksness : BUZEȘTI
— 15,15; 17,30; 19.30, la grădină —
20.15.
• Columna : FERENTARI — 18; 19.
• Alibi pentru un prieten : LIRA
— 15; 17,30; 20, la grădină — 20,15.
• Dacii : COTROCENI — 15.30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a morții : GIU-. 
LEȘTI — 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20, 
Matineu pentru elevi și student! — 

formația Dynamo Berlin. Partida «-a 
încheiat la egalitate : 3—3.
• Tradiționalul concurs internațio

nal de maraton de la Eugene (Ore
gon) a avut în acest an un final pu
țin obișnuit: la sfirșitul celor 42,195 
km, doi atleți americani, Jeff Wells 
și Tony Sandoval, au trecut linia de 
sosire umăr la umăr, ambii fiind în
registrați cu timpul de 2h 10’20” —• 
rezultat ce constituie una dintre cele 
mai bune performante mondiale din 
toate timpurile in această dificila 
probă. Pe locul trei s-a situat Jopn 
Lodwick (S.U.A.) — 2h 10’ 54”, ur
mat de recordmanul neozeelandez 
Dick Quax — 2h 11’13”.
• La sfirșitul acestei săptămini se 

va disputa la Roma meciul de tenis 
dintre echipele Italiei și Angliei, 
contînd ca finala grupei A a zonei 
europene a „Cupei Davis". Căpitanul 
nejucător al formației italiene. Um
berto Bergamo, a selecționat pentru 
această întilnire pe următorii jucă
tori : Adriano Panatta. Corrado Ba- 
razzutti, Paolo Bertolucci și Antonio 
Zugarelli.
• în cadrul competiției interna

ționale de hochei pe gheață de la 
Praga, selecționata U.R.S.S. a în
vins cu» scorul de 8—2 (1—1. 4—0.
3— 1) formația Suediei. într-un alt 
.ioc, reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 9—2 (2—0, 3—2,
4— 0) echipa Canadei.

9. VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.
• Nick Carter supcrdetectiv : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Leii saloanelor : VIITORUL — 
15.30; 17,45: 20.
• Aventurile lui Mark Twain :
CINEMA STUDIO — 10; 12.30: 15:
17.30; 20, FLOREASCA — 9: 11.30; 
14: 16,45: 19,30.
• Nea Mărin miliardar : POPU
LAR — 16: 18; 20.
• Iphygenia : MIORIȚA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Pe urmele documentului 99 : 
MUNCA — 15,30; 17,45: 20.
• Iarba bobocilor : COSMOS — 
10,30: 15,30; 17.45; 19,45.
• Elefantul alb : TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30. la grădină 
— 20.
• Satul cu arțari : FLACĂRA — 
15,30: 17,45; 20.
• Frate și soră : ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20. la gră
dină — 20,30.
• Cazul Gorgonova : PROGRESUL
— 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : GRA
DINA FLACĂRA — 20,15.
• în ritmul muzicii : GRADINA 
TITAN — 20,30.
• Tînăr și liber : PARC HOTEL
— 20,15.

teatre

• RECTIFICĂRI PRI
VIND APARIȚIA VIEȚII 
PE TERRA. Potrivit opiniei 
profesorului american Cyril 
Ponnamperuma, director al unui 
laborator de chimie de la Uni- 
versitaiea statului Maryland, 
primele forme de viață au apă
rut pe planeta noastră cu apro
ximativ 400 milioane de ani mai 
înainte decît se aprecia pînă in 
prezent. într-o comunicare pre
zentată la o reuniune a societă
ții americane de chimie, el a 
precizat că urme de hidrocar- 
bon, avînd o vechime de 3,83 
miliarde ani, au fost descoperite 
în rocile sedimentare prelevate 
dintr-o regiune din Groenlanda. 
Cea mai veche dovadă existentă 
pînă în prezent arată că apariția 

vieții pe Terra a avut loc cu 
3.4 miliarde de ani în urmă. La 
această concluzie se ajunsese pe 
baza unor cercetări efectuate 
asupra unor roci provenind din 
Canada și Africa de Sud.

• COMPUTERUL SI 
EXPLOZIILE SOLARE. 
Specialiștii din R.S.S. Letonă au 
început să studieze exploziile 
solare cu ajutorul computerului. 
Derularea modelului matematic 
al unui asemenea fenomen com
plex durează peste zece ore. 
Computerul indică schimbările 
ce intervin în temperatura și 
presiunea plasmei în cursul ex
ploziei, intensitatea radiațiilor 
Roentgen și ultraviolete. Studie
rea acestor elemente înlesnește 
cunoașterea proceselor fizice ce 
au loc în diferitele straturi ale 

atmosferei Soarelui. Modelul 
matematic permite verificarea 
și fundamentarea ipotezelor pri
vind mo'dul de degajare a ener
giei solare, ceea ce are o im
portanță deosebită pentru prog- 
nozarea perioadelor de vîrf ale 
activității Soarelui.

• DESPRE FRUMU
SEȚE... Revista franceză „Tra
verses" consacră în întregi
me ultimul său număr proble
mei persoanelor supraponderale, 
cu alte cuvinte, a obezilor. Re
vista reamintește că multă vre
me se considera că oamenii 
grași reprezintă un ideal de să
nătate (dealtfel, se și spunea 
„om gras și frumos"). De aceea, 
toate cărțile de popularizare a 
medicinii cuprindeau rețete de... 
îngrășat. Abia în ultimii 30—40

de ani această idee profund ero
nată a început să fie înlăturată, 
conturîndu-se un nou ideal de 
sănătate, acela al unei persoane 
cu greutate normală, care să nu 
depășească în număr de kilogra
me înălțimea (peste un metru) 
în centimetri. Răsturnîndu-se 
tendința care a dăinuit atita vre
me, literatura medicală abundă 
în prezent de sfaturi și reco
mandări în vederea slăbirii. 
Singurul „remediu" care nu se 
găsește de vînzare la magazine, 
arată revista amintită, este... 
„voința de a slăbi".

® IARBA - FACTOR 
CLIMATIZATOR. Laborato

rul de cercetări pentru con
strucții experimentale al Poli
tehnicii din Kassel (R.F.G.) a 
prezentat proiectul unui acope
riș pe care este aplicat un strat 
de pămînt cu iarbă verde. Aces
ta prezintă un șir de avantaje : 
este ieftin, asigură aer proas
păt, micșorează marile diferen
țe de temperatură ce se creează 
prin succesiunea anotimpurilor. 
Astfel, in timp ce vara la supra
fața acoperișurilor „clasice", de 
tablă, se înregistrează tempera
turi de 60—80 de grade Celsius, 
pe acoperișul cu iarbă tempera
tura se menține la 25 de grade ; 
iarna, pe gerurile cele mai aspre, 
stratul de pămînt acționează ca 

un rezervor de căldură, iar tul
pinile și rădăcinile ierbii pro
duc căldură, diminuînd rigorile 
iernii. în plus, acoperișul cu iar
bă acționează și ca fonoizolant.

• ALIMENTE SI FU
RAJE DIN ALGE. Un enorm 
banc de alge marine a fost de
pistat în limita apelor naționale 
peruane, la 900 km nord de 
Linia. „Pădurea submarină", 
cum o denumesc ziarele perua
ne, este situată în apropierea 
portului Bayovar. Ministerul In
dustriei Pescuitului din Peru a 
dispus construirea unei fabrici 
pentru prelucrarea algelor sub 

■formă de alimente pentru hrana 
omului, dar și sub formă de 
produse destinate furajării ani
malelor. Se prevede ca fabrica 
să dispună si de secții speciale 

pentru conservarea și exportarea 
acestor produse.

• CUM A LUAT NAȘ
TERE HOLLYWOOD-UL. 
Puțină lume știe, probabil, că la 
originea Hollywood-ului se află 
romanul „Monte Cristo" al lui 
Alexandre Dumas. într-adevăr, 
cu 72 de ani în urmă, avînd de 
turnat exterioarele primei ver
siuni cinematografice a acestui 
vestit roman, un producător din 
Chicago, colonelul Selig, a con
siderat că regiu'nea cea mai po
trivită ar fi însorita Californie, 
întîmplarea a făcut ca să popo
sească undeva, în apropierea 
orașului Los Angeles, unde a ri
dicat cîteva cabane din lemn, 
înjghebind primele studiouri 
hollywoodiene. „O să fie un film 
ratat", scria presa americană în 

1908. în realitate, „Monte Cristo" 
a fost un mare succes. Și astfel 
și-a făcut intrarea în istorie 
Hollywood-ul.
• SISTEM PNEUMA

TIC DE TRANSPORTARE 
A RESTURILOR MENA
JERE. Firma japoneză „Toyo 
Ingineering Co." a pus la punct 
un model de sistem pneumatic 
pentru transportarea resturilor 
menajere prin conducte. Gunoa
iele sint adunate pe străzi în 
boxe, care sint conectate la re
țeaua de conducte a unui uriaș 
„aspirator". La punctele termi
nus, gunoaiele sînt sortate : u- 
nele merg la crematorii pentru 
ars, iar altele — la topit, pen
tru a fi transformate în materii 
prime secundare.

• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută —
19.30.
• Teatrul Mic : Nu sînt • turnul 
Eiffel — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu fe
meile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : Boe
ma rîde, cîntă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* * : Pe un picior de plai —
18.30.
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IN LEGĂTURĂ «J ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A TOVARĂȘ» ACOST1NHO NETO,

PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE ANGOLA,

PREȘEDINTELE M.P.LA. - PARTIDUL MUNCII

COMITETULUI CENTRAL AL M. P. E. A. - PARTIDUL MUNCII,
GUVERNULUI REPUBLICII POPULARE ANGOLA

Am aflat cu profundă durere despre încetarea prema
tură din viață a tovarășului dr. Antonio Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A.—Partidul Muncii, președintele Re
publicii Populare Angola, eminent conducător de partid și 
de stat, fiu devotat al poporului angolez, personalitate 
politică proeminentă a Africii contemporane, militant 
neobosit în serviciul cauzei libertății, independenței na
ționale, democrației, progresului social, păcii și înțelegerii 
între popoare, prieten vechi și statornic al poporului 
român.

Tovarășul Agostinho Neto și-a consacrat întreaga viață 
triumfului idealurilor eliberării naționale și sociale a 
poporului său, edificării noii orînduiri în patria sa, a adus 
o contribuție deosebit de remarcabilă la succesul luptei 
popoarelor africane împotriva vechii politici de dominație 
și asuprire, a imperialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, pentru dreptul fiecărei națiuni 
de a-și hotărî liber destinele, pentru instaurarea unor 
relații noi, bazate pe egalitate, dreptate și respect reciproc.

încă in anii grei ai luptei pentru cucerirea libertății 
și independentei poporului angolez, apoi în înaltele funcții 
cu care a fost învestit in fruntea partidului și statului, 
tovarășul Agostinho Neto a acționat consecvent și a con
tribuit activ la întărirea raporturilor de prietenie, soli
daritate militantă și colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, bucurindu-se de o profundă prețuire 
și stimă din partea partidului nostru, a întregului popor 
român.

LUANDA
împărtășind adînca durere pe care o resimte poporul 

angolez prieten, doresc ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, să adresez Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii, militanților săi, 
guvernului angolez și întregului popor al Angolei, cele 
mai profunde condoleanțe pentru greaua pierdere sufe
rită prin încetarea din viață a tovarășului Agostinho Neto.

în aceste momente dureroase, tovarășa mea de viață 
mi se alătură pentru a exprima tovarășei Maria Eugenia 
Neto și familiei îndoliate cele mai profunde sentimente 
de compasiune.

Cel mai înalt omagiu ce poate fi adus memoriei marelui 
fiu al poporului angolez este înfăptuirea nobilelor sale 
idealuri de dezvoltare liberă și independentă a Angolei 
pe calea progresului și bunăstării, de largă conlucrare cu 
toate popoarele, cu forțele revoluționare, democratice în 
lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste. în spiritul bunelor relații dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, trebuie să facem totul și în 
viitor pentru a dezvolta și întări continuu prietenia, co
laborarea și solidaritatea militantă româno-angoleză, slu
jind astfel interesele ambelor noastre popoare, cauza 
generală a afirmării libere și independente a tuturor na
țiunilor, idealurilor colaborării, destinderii și păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

AGOSTINHO NETO

A încetat din viață Agostinho 
Neto, președintele Republicii Popu
lare Angola, președintele M.P.L.A.— 
Partidul Muncii, conducătorul luptei 
pentru libertatea, independența și 
prosperitatea poporului angolez, mi
litant de seamă pentru înfăptuirea 
deplinei egalități intre popoare, pen
tru pace și colaborare internațio
nală.

Agostinho Neto s-a născut la 17 
septembrie 1922, in localitatea Kaxi- 
cane, in apropiere de Luanda. Și-a 
făcut studiile .secundare in capitală, 
unde, scurt timp după încheierea 
lor. a fost nevoit să lucreze in ser
viciile de sănătate pentru a obține 
mijloacele necesare continuării stu
diilor de medicină pe care le incepe 
în 1947 in Portugalia. Ia Coimbra, și 
le continuă la Lisabona. își ia docto
ratul in medicină in 1958.

în Portugalia, Agostinho Neto își 
începe activitatea politică, remarcin- 
du-se ca un militant de frunte in 
rindul tineretului din coloniile portu
gheze și al forțelor antiimperialiste 
și antifasciste din Portugalia. Ares
tat pentru prima oară in 1951. de
vine, după eliberarea sa, reprezen
tantul tineretului din coloniile- por
tugheze pe lingă o mișcare de tine
ret din Portugalia, M.U.D. Este ares
tat pentru a doua oră in 1955 și eli
berat in urma unei campanii mon
diale declanșate pentru salvarea vie
ții celui care era cunoscut, incă din 
acea vreme; ca una din personalită
țile revoluționare cele mai importan
te din Angola și poet de renume 
mondial. în anul 1958 se numără 
printre fondatorii organizației ilega
le „Mișcarea anticolonială", care gru
pează patrioți din diferite colonii 
portugheze.

Agostinho Neto s-a integrat de 
timpuriu în primele rînduri ale luptei 
TFtnl cucerirea independentei și 
CK5voltarea suvefcnă a patriei sale. 
La 30 decembrie 1959 revine in An
gola, unde aderă la Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.). care luptă împotriva do
minației coloniale, pentru indepen
dența și dezvoltarea de sine stătă
toare a țării. La 8 iunie 1960, în plină 
perioadă de represiune colonială, este 
arestat chiar de directorul general al 
poliției politice portugheze. ,.Pide“. 
întemnițat, mai întîi în Angola, este 
transferat la Lisabona, iar ulterior în 
Insulele Capului Verde. în această 
perioadă este ales președinte de 
onoare al M.P.L.A. Eliberat în 1962 
în urma unei noi campanii interna
ționale de solidaritate, se reîntoarce 
clandestin în Angola si își consacră 
întreaga activitate luptei pentru obți
nerea independentei patriei sale. în 
cadrul conferinței naționale a 
M.P.L.A. din decembrie 1962. Agos
tinho Neto este ales președinte al 
M.P.L.A. Din acest moment, el con
duce cu fermitate si abnegație lupta 
hotărîtă a poporului angolez pentru 
libertate si independentă.

La 11 noiembrie 1975. Agostinho 
Neto proclamă in fata opiniei publice 
naționale și internaționale crearea 
Republicii Populare Angola. La 10 
decembrie 1977. la Congresul de con
stituire al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. este ales președinte al partidului, 
în aceeași zi i se decernează Ordinal 
de Erou National.

în anul 1976, luptătorului ferm pen
tru libertate și independență, militan
tului neînfricat pentru lichidarea

colonialismului și rasismului, pentru 
decolonizarea întregului continent 
african, tovarășului Agostinho Neto 
ii este decernată, de Consiliul Mon
dial al Păcii. „Medalia de aur a 
Păcii“. Este, de asemenea, distins cu 
premii internaționale pentru crea
toarea sa activitate social-politică. 
întemeiată pe principii științifice, ac
tivitate ferm orientată spre promo
varea cauzei Păcii, democrației si 
progresului social.

în anii de după eliberare, sub 
conducerea M.P.L.A. — Partidul 
Muncii. în frunte cu Agostinho Neto. 
eminent conducător de partid si de 
stat, fiii devotat al poporului său. în 
Angola s-au înfăptuit ample mutatii 
progresiste, cu caracter revoluționar. 
Politica fermă.' consecventă, promo
vată de președintele Agostinho Neto, 
de M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
a urmărit neabătut consolidarea 
independentei tării, edificarea noii 
orînduiri, accelerarea procesului de 
dezvoltare economi co-socială. afirma
rea suverană a Republicii Populare 
Angola pe arena internațională. în 
toate realizările dobîndite de poporul 
angolez în acești ani de eforturi en
tuziaste pentru făurirea unei _ Angole 
noi, pe călea socialismului, liberă și 
independentă, personalitatea și acti
vitatea neobosită a tovarășului Agos
tinho Neto au avut un rol major mo
bilizator și însuflețitor pentru între
gul popor a.l țării. Personalitate 
prestigioasă pe plan internațional, 
luptător neînfricat împotriva impe
rialismului. colonialismului si neoco- 
lonialismului. pentru eradicarea to
tală a rasismului, președintele Agos
tinho Neto a situat, în acești ani. Re
publica Populară Angola în rîndurile 
militanților de frunte pentru deplina 
decolonizare a continentului african, 
pentru democratizarea raporturilor 
internaționale și reorganizarea lor pe 
baza deplinei egalități în drepturi, a 
respectării suveranității și indepen
dentei tuturor țărilor lumii, pentru o 
nouă ordine economică internațională.

în spiritul politicii sale de solida
ritate militaptă cu toate popoarele 
angajate în lupta pentru obținerea 
independenței. pentru progresul și 
dezvoltarea lor suverană, România

socialistă a sprijinit ferm eforturile 
de eliberare ale poporului angolez 
încă din anii grei ai opresiunii colo
niale. între Partidul Comunist Român 
și M.P.L.A. — Partidul Muncii, între 
cele două țări ale noastre, între po
poarele român și angolez s-au dez
voltat calde relații de prietenie și so
lidaritate.

După proclamarea Republicii Popu
lare Angola, România socialistă a 
stabilit și a dezvoltat relații multila
terale cu această țară, și-a manifestai 
sprijinul deplin față de aspirațiile 
poporului angolez pentru consolida
rea independentei și edificarea unei 
vieți noi. libere și prospere pe pă- 
mintul Angolei.

Evocind sprijinul și solidaritatea 
României față de Angola. pre
ședintele Agostinho Neto. vechi și 
apropiat prieten al poporului ro
mân. declara, cu prilejul vizitei 
efectuate pe pămintul angolez în luna 
aprilie a acestui an de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 
niă. că raporturile româno-angoleze 
„nu au început pur și simplu de 
acum, ci ele datează cu mult înainte 
de independenta acestei tinere țări, 
care este acum Republica Populară 
Angola. Trebuie — spunea el — să 
amintim unele fapte. Am primit aju
tor important în lupta noastră din 
partea României. Noi, poporul an
golez, ne felicităm pentru aceasta 
și trebuie să mulțumim personal, și 
în aceste momente, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Această legătură 
se menține și astăzi, iar actuala vi
zită este o dovadă a prieteniei și 
solidarității pe care România a 
arătat-o în mod consecvent față de 
Angola".

O însemnătate decisivă în evolu
ția ascendentă a legăturilor româno- 
angoleze au avut-o convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto. desfășurate la Bucu
rești sau pe pămintul Africii, atît 
înainte, cit și după proclamarea Re
publicii Populare Angola. Documen
tele semnate în aprilie 1979, cu pri
lejul vizitei întreprinse în Angola de 
șeful statului român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și, în. primul 
rînd, Tratatul de prietenie și coope
rare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Angola — evidențiază cu deosebită 
pregnantă dorința comună a celor 
două țări și popoare de a acționa 
ferm pentru dezvoltarea colaborării, 
prieteniei- și solidarității lor.

în continuarea politicii promovate 
cu consecvență de Agostinho Neto — 
de dezvoltare multilaterală a. rapor
turilor dintre toate statele lumii, a 
colaborării strînse cu forțele revolu
ționare angajate în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului. rasismului, pentru 
pace si respectarea dreptului la 
independentă și dezvoltare liberă a 
fiecărei națiuni — poporul român 
vede cel mai prețios omagiu’ce poate 
fi adus memoriei ilustrului dispărut.

împărtășind durerea poporului 
angolez, căruia îi transmite întreaga 
sa compasiune, poporul român iși 
exprimă convingerea că bunele ra
porturi statornicite între România 
și Angola, intre partidele și po
poarele noastre se vor dezvolta 
continuu. în folosul reciproc, al 
cauzei păcii și prieteniei în întreaga 
lume.

Problema energiei—pe agenda negocierilor dintre țările 
în curs de dezvoltare si cele industrializate

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Țările în curs de dezvoltare au 
hotărit să includă problema energiei 
pe agenda negocierilor cu statele. oc
cidentale industrializate — a anunțat 
la sediul Națiunilor Unite, din New 
York, ambasadorul tunisian, Mah
moud Mestiri, președintele pe luna 
in curs al grupului țărilor în curs de 
dezvoltare la O.N.U. El a apreciat 
această hotărire drept un progres 
major în eforturile vizînd instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale.

Mestiri a precizat că țările in curs 
de dezvoltare au elaborat un proiect 
de rezoluție, care urmează să fie 
prezentat Adunării Generale a O.N.U., 
proiect în care este lansat un apel

la organizarea unei runde de ..nego
cieri globale și susținute în legătură 
cu cooperarea economică internațio
nală pentru dezvoltare". Proiectul de 
rezoluție, a adăugat el, precizează că 
negocierile trebuie să includă „pro
bleme majore in domeniile materiilor 
prime, energiei, comerțului, dezvol
tării, valutar și financiar". Mestiri a 
relevat că succesul acestor negocieri 
— ce ar urma să înceapă după sesiu
nea specială de anul viitor a Adu
nării Generale, consacrată economiei 
mondiale — va fi condiționat de an
gajamentul clar al tuturor țărilor, în 
special al celor dezvoltate, de a des
fășura tratative autentice în contex
tul instituirii unei noi ordini econo
mice internaționale.

Dezvoltarea colaborării economice 
româno-chineze

BEIJING 12 (Agerpres). — Chen 
Muhua. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, ministrul relațiilor econo
mice cu țările străine, a primit, 
miercuri, delegația economică româ
nă. condusă de ing. Cornel Pinzaru, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. A fost expri

mată satisfacția pentru dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor economice ro- 
mâno-chineze și s-a subliniat dorința 
și hotărirea comună de a acționa 
pentru continua diversificare și lăr
gire a schimburilor comerciale, a 
cooperării în producție între cele 
două țări. La primire a participat 
Florea Dumitrescu, ambasadorul tării 
noastre la Beijing.

Prezente românești la expoziții 
și tîrguri internaționale

Președintele Austriei 
a vizitat 

pavilionul României 
Ia Tîrgul de la Viena

VIENA. — Președintele federal al 
Austriei, dr. Rudolf Kirchschlae- 
ger, a vizitat, miercuri, pavilionul 
Republicii Socialiste România la 
Tirgul internațional de toamnă de 
la Viena. Șeful statului austriac a 
fost întâmpinat. de ambasadorul ță
rii noastre în Austria, Octavian 
Groza, și de șeful Agenției econo
mice române, consilierul Marin 
Ceaușescu.

Președintele. federal al Austriei a 
dat o înaltă apreciere produselor 
industriilor constructoare de mașini, 
electrotehnică, chimică, alimen
tară, textilă, de prelucrare a 
lemnului și altor exponate din 
pavilionul romanesc. El a re
marcat diversificarea continuă a 
producției industriale a României, 
calitatea produselor expuse, precum 
și modul interesant de prezentare a 
acestora în cadrul pavilionului. 
Șeful statului austriac a constatat 
cu satisfacție că România este o 
participantă tradițională la Tirgul 
de la Viena, care își propune ca scop 
promovarea schimburilor economice 
internaționale. Această participate
— a subliniat Rudolf Kirchschlaeger
— reprezintă, de asemenea, o do
vadă a dezvoltării continue a ra
porturilor statornicite pe multipli 
planuri intre România și Austria.

ISLAMABAD. La Galeriile națio
nale de artă din capitala Pakista
nului a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „România în ima
gini". La festivitatea inaugurală au 
rostit alocuțiuni secretarul Consi
liului național de artă. Mahmud 
Reza, lector al Universității din Is
lamabad, Ahmed Mohjuddin, și am
basadorul țării noastre in Pakistan, 
Lucian Petrescu. Au fost prezenți 
reprezentanți ai vieții cultural-ar- 
tistice pakistaneze. șefi ai unor 
misiuni diplomatice, ziariști, un nu
meros public.

MOSCOVA. In parcul Sokolniki 
din Moscova și-a închis porțile ex
poziția internațională de mașini și 
utilaje forestiere și pentru indus
trializarea lemnului „Lesdrevmaș 
’79". Exponatele prezentate de 
România s-au bucurat de o deose
bită apreciere din partea specialiș
tilor și publicului vizitator. Camera 
de Comerț și Industrie a U.R.S.S. a 
conferit diplome de onoare între
prinderilor românești de comerț 
exterior „Forexim" și „Ilexim" pen
tru participarea la expoziție cu 
utilaje de inalt nivel tehnic, fabri
cate.' în diferite uzine de speciali
tate din țara noastră.

La cea de-a doua ediție a Tirgu- 
lui internațional de carte de la 
Moscova, unde producția editorială 
românească a fost reprezentată de 
aproape 1400 de titluri din toate 
domeniile, organizatorii au atribuit 
întreprinderii de stat pentru co
merțul exterior „Ilexim" și editurii 
„Ion Creangă" din București, di
plome de onoare pentru realizări 
deosebite și bună colaborare, tn 
timpul funcționării tirgului de carte 
au fost încheiate importante con
tracte româno-sovietice privind ex- 
portul-importul de carte, presă, 
discuri, filatelie, precum și pentru 
exportul românesc de tipărituri in 
Uniunea Sovietică.

BUDAPESTA. — La Budapesta a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de Artă plastică românească. Au 
participat Demeter Sandor, vice
președinte al Institutului pentru 
relații culturale cu străinăta
tea, alte persoane oficiale, artiști 
plastici. A asistat o delegație a 
Uniunii artiștilor plastici din 
România. Peter Kovacs, vice
președinte al Uniunii artiștilor 
plastici din Ungaria, a subliniat va
loarea deosebită a lucrărilor artiș
tilor plastici români, precum și 
legăturile de prietenie și colabo
rare fructuoase existente intre 
artiștii plastici din cele două țări 
socialiste vecine.

Vizita unei delegații de partid 
și guvernamentale bulgare în R. S. Cehoslovacă
PRAGA 12 (Agerpres). — La Praga 

a sosit miercuri într-o vizită oficială 
de prietenie o delegație de partid și 
guvernamentală a R.P. Bulgaria, con
dusă de Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B.. președintele Consi

liului de Stat al R.P.B. — anunță a- 
gentia C.T.K., menționînd că vizita 
are loc la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a președintelui R.S.C. 
și guvernului cehoslovac.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Vizita vicepreședintelui Egiptului în S.U.A. • întrevederea 
secretarului general al ligii Arabe cu trimisul special al 

președintelui Libanului

i
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BELGRAD

Convorbiri privind dezvoltarea 
relațiilor prietenești româno-iugoslave
BELGRAD 12. — Trimisul Agerpres 

transmite :
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la manifestările prilejuite de 
„Zilele culturii românești" în Iu
goslavia, a fost primit, miercuri, de 
tovarășul Lazar Kolișevski, vicepre
ședintele 'Prezidiului R.S.F. Iugosla
via.

La primire a luat parte Ivo Mar- 
gan. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal.

A fost de fată Nicolae Mihai, am
basadorul României în Iugoslavia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. oaspetele a transmis pentru to
varășul Iosip. Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, un 
cald salut și cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Lazar Koll- 
șevski a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito personal, 
a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia și a 
Prezidiului U.C.I. un mesaj de salut 
prietenesc și urările cele mai cor
diale.

în cursul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție evoluția fructuoa
să. pe multiple planuri, a legăturilor 
de prietenie, colaborare și bună veci
nătate dintre țările, partidele și po

poarele noastre, rolul hotărîtor în 
impulsionarea acestor raporturi al in- 
tilnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. Exprimîndu-se dorința ca 
aceste relații să fie adincite. lărgite 
și diversificate tot mai mult pe mă
sura posibilităților celor două țări și 
a dorinței celor două popoare, s-a re
levat că dezvoltarea continuă a con
lucrării dintre România și Iugoslavia, 
dintre P.C.R. și U.C.I.. extinderea le
găturilor politice, economice, tehnico- 
știintifice și culturale româno-iu- 
goslave slujesc construcției socialis
mului în cele două țări și. totodată, 
cauzei generale a socialismului, des
tinderii. colaborării și păcii în lume.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri în legătură cu o serie de 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale, reafirmîndu-se hotă- 
rîrea României și Iugoslaviei de a 
milita pentru promovarea unui climat 
de destindere si înțelegere în Bal
cani. în Europa și. în lume, pentru 
afirmarea liberă și independentă a 
tuturor popoarelor, pentru solutiona
rea complexelor probleme Care con
fruntă omenirea contemporană, ple- 
cîndu-se de la respectarea dreptului 
fiecărei națiuni de a fi pe deplin 
stăpină pe destinele sale, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească. specifică relațiilor dintre cela 
două țări, partide și popoare.

„Zilele culturii românești" 
în R. S. F. Iugoslavia

Începute la Belgrad 
sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președinte
le Republicii Socialiste 
România, și al tovară
șului Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iu
goslavia. „Zilele cul
turii românești" in 
R.S.F. Iugoslavia se 
desfășoară într-o am
bianță de stimă și pre
țuire a valorilor repre
zentative ale artei ro
mânești, clasice și con
temporane. Aici, in 
țara vecină si prietenă, 
se manifestă un viu 
interes pentru acțiuni
le organizate cu acest 
prilej. „Sărbătoarea 
culturii și prieteniei 
între cele două po
poare. Legăturile po
litice — baza trainică 
a contactelor" („Bor- 
ba“) ; „Sărbătoarea re
lațiilor prietenești — 
artiștii din tara prie
tenă in fața publicului 
din 20 de orașe ale 
noastre" („Politika") 
— sint doar citeva din 
titlurile articolelor a- 
părute în presă, la 
care se adaugă nume
roase comentarii si 
prezentări difuzate tn 
emisiunile posturilor 
de radio și televiziune 
iugoslave, în care 
se anunță deschide
rea acestor manifes
tări. Printre acestea 
menționăm primul 
spectacol al Teatrului 
de comedie, care a pre
zentat marți seara pu
blicului belgrădean. în 
sala arhiplină a Tea
trului Național, piesa 
„Plicul" de Liviu Re- 
breanu (regia — Lucian 
Giurcheșcu). Spectato
rii au apreciat remar
cabila artă interpreta
tivă, a actorilor români, 
au comentat elogios 
măiestria acestora.

La spectacol au asis
tat Ivo Margan, vice
președinte al Consiliu
lui Executiv Federal, 
Iso Niegovan, vicepre
ședinte al Adunării 
R.S. Serbia, Jivorad 
Kovacevici. președinte
le Adunării orășenești 
Belgrad, reprezentanți 
ai unor instituții cul-

turale iugoslave, oa
meni de cultură și artă, 
un numeros public. '

Au luat, de aseme
nea, parte membrii de
legației • oficiale româ
ne, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetu
lui Politic Executiv, 
secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tot marți seara, pe 
scena Casei de cultură 
din Priștina a prezen
tat un concert corul 
Casei de cultură din 
Drăgășani. dirijat de 
Marin Branaru. iar 
la Ljubljana a fost or-

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD

ganizată o seară a fil
mului de desene ani
mate din România.

In cadrul „Zilelor 
culturii românești" au 
loc numeroase alte 
manifestări ‘ ale ar
tei românești la Za
greb,1 Ljubljana, Novi 
Sad, Skopje. Sarajevo, 
Pristina. Virșeț, Ma- 
ribor, Zrenianin, Te
lle, Mostar, Pancevo 
ș.a.

După spectacolul pre
zentat la Belgrad, Tea
trul de comedie iși va 
continua întilnirile cu 
exigentul public din 
Iugoslavia, la Zagreb 
și Kraguevaț, cu „Pli
cul" de L. Rebreanu și 
„Livada cu vișini" de 
A.P. Cehov. La rindul 
său, Teatrul de stat din 
Constanța oferă publi
cului din Novi Sad 
(oraș în care se des
chide și o expoziție de 
artă decorativă româ
nească). Virșeț, Pan
cevo, Novo Selo posi
bilitatea de a urmări 
piesele „Sîmbătă la 
Veritas" de Mircea 
Radu lacoban .și „Mi
cul infern" de Mircea 
Stefănescu.

Orchestra de cameră 
a Filarmonicii de stat 
din Satu Mare duce 
mesajul artei interpre
tative românești la 
Ljubljana și Maribor.

Printre formațiile 
prin intermediul căro
ra publicului din țara 
vecină și prietenă i se 
oferă posibilitatea de a 
lua cunoștință cu valo
rile semnificative ale 
artei românești men
ționăm „Voces contem- 
poranae" din Iași, 
„Song“, popularul an
samblu al Casei de 
cultură a studenți
lor din București, 
condus de loan Lu- 
chian Mihalea, și încă 
un colectiv teatral, care 
se va adresa copiilor 
din R.S.F. Iugoslavia : 
Teatrul de păpuși din 
Sibiu.

Nu lipsesc de pe afi
șul manifestării galele 
unor filme românești 
(„Clipa", „Ediție spe
cială". „Doctorul Poe- 
naru ), „serile" consa
crate producției româ
nești de filme docu
mentare de animație.

In cadrul Zilelor cul
turii românești" în 
R.S.F. Iugoslavia, va 
fi organizată de Uniu
nea scriitorilor din 
Belgrad o masă rotun
dă despre problema
tica literaturii româ
nești contemporane. 
Tot în capitala iu
goslavă va avea loc 
o discuție privind for
mele colaborării din
tre editurile româ
nești și cele ale țării 
vecine și prietene. Re
citaluri și lecturi de 
poezie românească, ex
poziții de carte și ex
poziții foto-documen- 
tare privind dezvolta
rea României în anii 
socialismului vor com
pleta acest program bo
gat și divers, destinat 
să ilustreze cursul me
reu ascendent al rapor
turilor dintre țările; 
noastre, care se înscriu 
pe linia cunoașterii re
ciproce a patrimoniu
lui spiritual al popoa
relor român și iugo
slav, contribuie la o 
mai bună înțelegere și 
apropiere reciprocă, la 
întărirea tradiționale
lor legături de priete
nie.
Natalia STANCU

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Egiptului, Husni 
Mubarak, aflat în vizită oficială în 
Statele ' Unite, a avut o întrevedere 
cu secretarul de stat american, Cyrus 
Vance, cu care a trecut în revistă 
progresul înregistrat în cadrul nego
cierilor decurgînd din acordurile de 
la Camp David, precum și evoluția 
relațiilor bilaterale". Vicepreședintele 
Mubarak va conferi, de asemenea, cu 
președintele Jimmy Carter, căruia 
urmează să-i înmîneze un mesaj din 
partea șefului statului egiptean. An
war El Sadat.

TUNIS 12 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedii Klibi, 
a avut Ia Tunis o întrevedere cu Zaki 
Mezboudi, trimisul special al pre
ședintelui Libanului, Elias Sarkis, 
care efectuează uri turneu în țările

arabe. La sfîrșitul convorbirilor, Klibi 
a declarat că guvernul libanez soli
cită convocarea unei reuniuni a șe
filor de stat arabi, consacrată exa
minării situației din sudul Libanului. 
El a precizat că propunerea Libanu
lui se bucură deja de sprijinul mal 
multor state arabe. La rindul său, 
Zaki Mezboudi a declarat că mi
siunea sa pe lingă șefii de stat arabi 
constă în a atrage atenția asupra 
agravării situației din sudul Libanu
lui.

TUNIS 12 (Agerpres). — După 
curo informează agenția de presă din 
Qatar, la Tunis se va desfășura, în- 
cepind de la 18 septembrie, o reuniu
ne a Consiliului Ligii Arabe. Pe a- 
genda întrunirii se află înscris, între 
altele, un proiect de amendamente la 
Carta Ligii Arabe.

în 1980 un „buget de austeritate"
pentru Piața comună

agențiile de presă transmit:
folosirea acestui prilej pentru a se 
ajunge la o soluție politică pe baza 
unui „adevărat guvern al majori
tății".

La Beijing s*au deschls lucră- 
rile celei de-a Xl-a sesiuni a Comi
tetului Permanent al celei de-a V-a 
Adunări Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze. Pe ordinea 
de zi a reuniunii figurează, printre 
altele, discutarea și aprobarea Legii 
asupra protecției mediului ambiant.

întrevedere la Phenian.
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, a 
avut o întrevedere cu Gert Petersen, 
președinte al Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, aflat intr-o 
vizită la Phenian. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire cordială și pri
etenească, informează A.C.T.C.

0 delegație a P.C. Iorda- 
nlanr condusă de primul secretar

al C.C. al partidului. Fayek Warad, 
a făcut o vizită în Bulgaria la invi
tația C.C. al P.C. Bulgar, anunță a- 
genția B.T.A. Comunicatul difuzat cu 
acest prilej exprimă năzuința celor 
două partide de a dezvolta si adinei 
și în viitor prietenia șl colaborarea 
lor. Delegația a avut o întrevedere 
cu primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Todor Jivkov. se menționea
ză in comunicat.

Secretarul general al cen
tralei sindicale „Comisiile 
muncitorești", Marcelino Ca- 
macho. s-a pronunțat pentru o solu
ție negociată a crizei economice-prin 
care trece Spania. Singura posibili
tate de soluționare a crizei econo
mice — a declarat Marcelino Ca

macho — constă în organizarea de 
„negocieri pe baza unor acorduri 
politico-economice pe termen mediu 
între guvern, pe de o parte, și prin
cipalele forțe sociale și politice, pe de 
altă parte". Guvernul, a spus Ca
macho, trebuie să se sprijine pe ma
joritatea populației.

Miniștrii de externe ai 
țârilor membre ale C.E.E., 
reuniți la Dublin, au adoptat două 
declarații — una referitoare la Liban, 
iar alta în problema rhodesiană. Cu 
privire la Liban, „cei nouă" și-au 
reafirmat deplina solidaritate fată de 
această țară și au cerut încetarea 
completă a tutufor operațiunilor mi
litare. In ceea ce privește Rhodesia, 
miniștrii sprijină actuala inițiativă a 
guvernului de la Londra și se cere

O.P.E.C. va crea o agen
ție proprie de informații. 
Organizația țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) își va crea o agen
ție proprie de informații, cu scopul 
„de a prezenta în mod corect punctul 
de vedere al O.P.E.C. în toate pro
blemele referitoare la petrol, econo
mia mondială și lumea a treia", a 
anunțat. Ia Viena. secretarul general 
al O.P.E.C., Rene Ortiz. Decizia fina
lă cu privire la înființarea noii agen
ții urmează să fie adoptată de reu
niunea ministerială a O.P.E.C. ce se 
va desfășura la Caracas la 17 de
cembrie.

Demonstrație de protest 
la Seul. Peste 2 000 de studențl ai 
Universității din Seul au participat

la o demonstrație de protest împo
triva politicii dictatoriale și antipopu
lare a autorităților din Coreea de 
sud. Ei au cerut abrogarea neintir- 
ziată a legilor care încalcă dreptu
rile elementare ale omului, reinstau- 
rarea democrației și respectarea li
bertății de exprimare, a presei și 
manifestațiilor. în timpul manifesta
ției. desfășurate in incinta Universi
tății. politia a intervenit cu brutali
tate. arestînd circa 300 de studenți.

Acuzație. Consiliul medical al 
statului Tennessee a anunțat că l-a 
acuzat.pe medicul curant al cintăre- 
tului american Elvis Presley de gra
vă neglijentă in prescrierea medica
mentelor — in special a calmantelor 
si stimulentelor — celebrului său pa
cient și unui număr de alti 15 pa
cient! în ziua mortii lui Elvis Pres
ley. dr. George Nichopolous îi pre- 
scrisese acestuia sase tablete de di- 
laudiud. Cauza imediată a decesului 
a fost declarată arltmia cardiacă.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Mi
niștrii de finanțe ai „celor nouă" au 
aprobat. în prima lectură, proiectul 
de buget al Pieței comune pe anul 
1980, stabilind 850 milioane unităti de 
cont pentru fondurile regionale (o 
unitate de cont — 1,3 dolari) și 
550 milioane de unităti de cont pen
tru cele sociale.
, Bugetul pe anul menționat este in
ferior sumelor propuse inițial de Co
misia C.E.E., care vizau o creștere a 
acestuia cu 1913 la sută, comparativ 
cu anul curent.

Cu prilejul dezbaterilor, ministrul 
britanic al trezoreriei, Nigel Lawson,

B B B B B B B
Vizita reginei Danemar

cei în R. P. Chineză. La Bei- 
jing a sosit miercuri regina Marga
reta a Il-a a Danemarcei. împreună 
cu prințul Henrik, pentru o vizită 
oficială de zece zile, la invitația gu
vernului chinez. La sosirea pe aero
portul din Beijing, oaspeții au fost 
salutați de Hua Guofeng. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și de alte oficialități ale țării gazdă. 
Agenția China Nouă menționează că 
regina Margareta a Il-a este primul 
șef de stat din țările nord-europene 
care vizitează China.

Delegație sportivă din 
Taivan în capitala R. P. 
Chineze. DuP^ cum transmite a- 
gentia China Nouă. Deng Yingchao, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze, s-a întîlnit la Beijing cu dele
gația sportivă din Taivan care va 
participa la viitoarele jocuri sportive 
naționale.

a declarat că guvernul de la Londra 
consideră injustă contribuția pe care o 
cer Marii Britanii. partenerii săi din 
C.E.E. pentru bugetul comunitar, so- 
licitind o diminuare substanțială a 
acestei contribuții. După cum s-a a- 
nunțat anterior, la Bruxelles. în anul 
1980 ar urma ca sumele vărsate de 
Marea Britanic la bugetul „celor 
nouă" să se tripleze, ajungmd la 1.5 
miliarde unităti de cont. Ca 
urmare, reprezentantul britanic la 
reuniune a cerut ca miniștrii econo
miei și finanțelor ai „celor nouă", 
care se reunesc lunea viitoare. Ia 
Bruxelles, să abordeze cu prioritate 
problema contribuției Angliei, astfel 
incit la viitoarea reuniune la nivel 
înalt a C.E.E., programată pentru 
sfirșitul lui noiembrie, la Dublin, să 
se ia măsurile de rigoare.

Pe de altă parte, miniștrii R.F.G. 
și Franței au subliniat necesitatea 
stabilirii pentru 1980 a unui „buget 
de austeritate" pentru C.E.E.

Ku-Klux -Klanul in acțiune 
Noi provocări rasiste 

la New York
NEW YORK 12 (Agerpres). — O 

nouă provocare rasistă a avut loc în 
noaptea de marți spre miercuri în 
Statele Unite. în două suburbii ale 
New Yorkului, locuite cu precădere 
de albi, in fața caselor unde trăiesc 
negri au fost aprinse cruci ale Ku- 
Klux-Klanului. Politia new-yorkeză nu 
a intervenit la timp pentru a-i opri 
pe rasiști. Ziarul „New York Post" 
amintește, în legătură cu aceasta, că 
în ultimul timp s-au înmulțit aseme
nea incidente în cartierele locuite de 
negri și că s-au semnalat cazuri de 
incendiere a locuințelor negrilor la 
New York.
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