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PENTRU AFIRMAREA NOU CALITĂȚI IN ECONOMIE
împrejurări profesionale m-au 

adus, ca reporter, in preajma se
cretarului general al partidului, cu 
prilejul vizitei de lucru pe care a 
efectuat-o. în urmă cu cîteva săp- 
tămini, în județul Gorj. Dialogul cu 
specialiștii întreprinderii „Electro- 
centrale" Rovinari a lăsat, sint con
vins, urmă adinei nu numai in con
știința colectivului unității, ci și a 
specialiștilor mi
nisterelor pre- 
zenți la fata locu
lui. întrebările to
varășului Nicolae 
Ceaușescu erau 
concise, la obiect: 
„Cum stați . cu 
costurile de pro
ducție ?“. 
păcură 
mail 
sută ?“ ; _
așa mult ? !“. „Cît 
prevede proiec
tul ?“ ; „De ce nu 

t respectați proiec
tul nici după atî- 
tia ani de la pu
nerea în funcțiu
ne ?“ ; „Știti că 
în alte țări, cu 
utilaje asemănă
toare, dar cărbu
ne mai slab, con
sumul de păcură 
este de numai
6—7 la sută ?“ ; „De oe nu vă în
cadrați în consumurile normate ?“.

Răspunsurile obligau la concizie 
și, mai ales, la precizie. S-au adus 
și anumite justificări, s-au luat an
gajamente. în scurt timp, lucrurile 
au început să se înscrie pe un făgaș 
bun ; în ultima lună s-au obținut 
rezultate care, fără să strălucească, 
sint de natură să indice reușita 
certă într-o perspectivă nu prea 
îndepărtată. Practic, producția zil
nică de energie a crescut cu 10—11 
la sută,, iar' consumurile s-au redus 
cu cîteva procente.

Deci, se poate ! — vom trage con
cluzia. Se poate, pentru că întregul 

' colectiv a fost puternic mobilizat

de îndemnurile secretarului general 
al partidului ; se poate, pentru că 
muncitorii și specialiștii unității 
s-au concentrat mai mult, s-au 
aplecat mai stăruitor asupra stări
lor de lucruri existente ; se poate, 
pentru că și specialiști de la minis
terele energiei electrice, construc
țiilor de mașini, minelor, petrolului 
și geologiei au părăsit birourile și

un mod de a fi și a acționa pen
tru colectivul de la Rovinari. Și 
nu numai de aici. Evident, mai sînt 
probleme de soluționat, dar reviri
mentul s-a declanșat. Important 
este că energeticienii acționează, în 
continuare, fără să aibă liniște. 
Succesul lor va fi deplin atunci, și 
numai atunci, cînd parametrii teh- 
nico-economici ai centralei — pro-

CONSUMURILE MATERIALE

un mare efort financiar pe care sta
tul nostru îl face pentru ca fabri
cile să producă neintrerupt, pentru 
ca toti să poată munci, pentru ca 
piața să fie bine aprovizionată, 
pentru ca acasă să avem confort, 
un trai civilizat. De cite ori însă 
ne gîndim dacă acest efort finan
ciar al statului ar putea fi redus ? 

ne 
mai 
ori

„Cită 
consu- 

„28 la 
,De ce Șl ENERGETICE

la nivelul celor mai bune
rezultate din lume!
s-au deplasat la fata locului pentru 
a soluționa problemele ; se poate, 
deci, pentru bă toti pun umărul. 
Și ceea ce este mai important — se 
poate cu forte proprii, chiar dacă 
la un moment dat era avansată, ca 
unică și irevocabilă soluție, impor
tul unor utilaje și aparate, care să 
îmbunătățească procesul de ardere 
a combustibilului în termocentrală.

Iată drumul ofensivei ferme, des
fășurată cu simt de răspundere îm
potriva unor neajunsuri și, mai ales, 
împotriva unor mentalități de îm
păcare cu neajunsurile. Iată ce în
seamnă spirit revoluționar în pro
ducție, care devine tot mai mult

ducțle, consumuri ș.a. — se vor si
tua la nivelul celor mai bune reali
zări din lume. Așa cum a cerut și 
cere insistent secretarul general al 
partidului, așa cum- impun intere
sele generale ale dezvoltării noastre 
economice.

Știm că România nu este o țară 
bogată în materii prime și resurse 
energetice. Mai știm, la fel de bine, 
că importăm o bună parte din aceste 
materii prime și resurse energe
tice ; că, în condițiile crizei ener
getice pe plan mondial, plătim tot 
mai scump fiecare tonă importată. 
Plătim din venitul national, creat 
prin munca noastră, a tuturor. Este.

De cite ori 
gîndim și, 
ales, de cîte 
acționăm concret, 
în întreprinderea 
unde lucrăm, la 
locul nostru de 
muncă,' pentru a 
gospodări mai ra
tional energia sau 
materia primă, 
pentru a înnobi
la fiecare gram 
de materie pri
mă cu inteligenta 
noastră, 
a-i spori valoa
rea ? Un 
simplu arată că 
diminuarea cu nu
mai 1 la sută a 
cheltuielilor ma
teriale din indus
trie echivalează, 
în acest an, cu un 
plus de venit na
țional de 12 mi

liarde lei. O cifră care îndeamnă 
serios la reflecție.- și, mai ales, la 
acțiune imediată și perseverentă ! 
Nu trebuie să așteptăm impulsuri 
,din afară pentru a face ceea ce tre
buie să facem singuri, pentru a ne 

. face din plin datoria la locul de 
muncă. Datoria de muncitor, de 
tehnician, de maistru, de inginer, de 
economist ; datoria de a gîndi și a 
acționa ca âdevărați gospodari, ca 
adevărati proprietari ai avuției na
ționale, producători responsabili și 
beneficiari a tot ceea ce înfăptuim,

Viorel SĂLĂGEAN

pentru
calcul

(Continuare în pag. a III-a)

O NOUA CAPACITATE 
LA „TEHN OTON“-I AȘI

In cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului, la între-, 
prinderea „Tchnoton" din Iași 
a fost pusă în funcțiune. în 
avans cu 7 luni față de terme
nul planificat, o nouă și moder
nă linie tehnologică pentru fa
bricația condensatoarelor cu 
tantal-picătură — ce constituie 
o premieră pe tară. Noile pro
duse — componente electronice 
de înaltă tehnicitate și competi
tivitate. comparabile cu cele ale 
unor firme străine de tradiție 
— pot fi utilizate la toate tipu

rile de echipamente electronice 
și de automatizări.

Folosirea condensatoarelor cu 
tantal-picătură de către indus
tria noastră electronică si elec
trotehnică va conduce la îmbu
nătățirea substanțială a calității 
și funcționalității produselor 
realizate, precum și la creșterea 
fiabilității acestora. De remar
cat este și faptul că în noua ca
pacitate lucrează personal de 
înaltă calificare, în ■ majoritate 
tineri specializați în cadrul în
treprinderii ieșene.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
N IC O LAE CEAUȘESCU
Tovarășul Li Giong Ok, premierul Consiliului Administrativ 

al R. P. 0. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, joi, 
pe tovarășul Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
care face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră. Oaspetele a fost 
însoțit de tovarășul Hă Dam, vice- 
premier al Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe.

La întrevedere au luat parte, tova
rășii Ilie Verdeț, prim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea, Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Premierul coreean a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, un cald salut priete
nesc, urări de sănătate și fericire, 
succese tot mai mari poporului român 
în construcția socialistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășului 
Kim Ir Sen un salut călduros, multă 
sănătate și fericire, iar poporului co

reean cele mai bune urări în lupta 
sa pentru propășirea continuă a 
Coreei socialiste.

In cadrul convorbirii au fost re
levate cu deosebită satisfacție rela
țiile de strînsă și rodnică colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
continuu între țările, partidele și po
poarele noastre, pe baza importan
telor înțelegeri și hotărîri stabilite 
de conducătorii de partid și de stat 
ai României și R.P.D. Coreene.

S-a exprimattotodată, hotărîrea de 
a extinde și diversifica aceste ra
porturi, relațiile de colaborare și 
cooperare economică, tehnico-științi- 
fică și culturală româno-coreene co
respunzător cerințelor progresului ge
neral al celor două țări, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei genera-- 
le a păcii și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea Partidului Co
munist Român, guvernului și po
porului român față de aspirațiile le
gitime ale poporului coreean de reu- 
nificare pașnică, independentă și de-, 
mocratică a patriei, subliniind că țara 
noastră sprijină cu consecventă pro
punerile și inițiativele constructive 
ale R.P.D. Coreene menite să asigu
re înfăptuirea acestui deziderat 
major. z

Premierul coreean a exprimat 
tovarășului Nicolae CeaușescA vii 
mulțumiri pentru solidaritatea activă 
a României socialiste față de lupta 
poporului coreean pentru înfăptuirea 
idealurilor de unificare a patriei 
sale și a reafirmat sprijinul deplin al 
R.P.D. Coreene fată de politica ex
ternă a României socialiste consa
crată cauzei păcii, Independenței 
naționale și socialismului în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. S-a reliefat cu acest 
prilej necesitatea intensificării efor
turilor pentru înfăptuirea unui sistem 
trainic de securitate în lume, pro
movării unor relații noi, democratice 
între state bazate pe respectul liber
tății și independentei fiecărei na
țiuni, realizării unor pași con- 
creți pe calea dezarmării, instaurării 
unui climat de pace, cooperare și 
încredere între națiuni. A fost subli
niată, de asemenea, importanta so
luționării pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemelor litigioase, a stă
rilor de încordare și conflict care mai 
dăinuie în diferite zone ale lumii.

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

Secretarul general adjunct al P. C. din Marea Britanie

Un valoros rezultat al cercetării științifice românești

Prima navă rapidă pe perne de aer
La Institutul de cercetări și 

proiectări pentru .construcții na
vale Galați (ICEPRONAV) s-a 
încheiat execuția primei nave 
rapide românești pe perne de 
aer. Nava este destinată trans
portului rapid de călători pe căi 
navigabile fluviale sau pe cana
le. Corpul navei este construit 
integral din aliaje ușoare, 
după sistem modul, astfel 
îneît prin introducerea unui 
tronson suplimentar se poate 
mări capacitatea de transport. 
Perna de aer este mărgi
nită lateral de pereți rigizi,

iar frontal și în spate de siste
mul de fuste. Alimentarea per
nei de aer se face printr-un sis
tem de ventilatoare antrenate 
de motorul de sustentație. Pro
pulsia este asigurată prin pro
pulsoare cu jet de apă. Lungi
mea navei — 15,32 metri, lăți
mea maximă — 5,16 metri, vite
za — 55—60 km/oră ; poate lua 
la bord 36 de pasageri. în
tregul echipament, inclusiv mo
toarele, eh te de fabricație ro
mânească. Cursele de probe pe 
Dunăre au fost încununate de 
succes. (Dan Plăeșu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi, pe Reuben 
Falber, secretar general adjunct al 
P.C. din Marea Britanie, care face o 
vizită in tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

. Oaspetele, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut și cele 
mai bune urări din partea secreta
rului general al P.C. din Marea Bri
tanic, tovarășul Gordon McLennan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la ' rîndul său, secretarului 
general al P.C. din Marea Britanie 
salutul său și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii s-au ex
primat satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
dintre P.C.R. și P.C. din Marea Bri
tanie. precum și dorința de a dez
volta o colaborare tot mai strînsă în
tre cele două partide, în folosul po

poarelor român și britanic, al cauzei 
păcii și socialismului.

A avut loc. de asemenea. un 
schimb de vederi în probleme inter
naționale, evidentiindu-se profundele 
schimbări petrecute ' în lume, afir
marea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a se dezvolta liber, 
deplin stăpîne pe destinele lor. de a 
instaura in viața internațională rela
ții noi, de egalitate și echitate, în 
acest cadru, s-a subliniat necesitatea 
unirii tuturor forțelor democratice, 
revoluționare, comuniste și muncito
rești in lupta pentru independență 
națională, democrație, socialism, des
tindere și pace.

O atenție deosebită s-a acordat ro
lului care revine mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, mase
lor populare din fiecare tară în 
crearea unui curent de opinie in fa
voarea edificării unui sistem real de

securitate și colaborare în Europa, 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale, adoptării de măsuri con
crete de dezarmare și, in primul 
rind. de dezarmare nucleară.

A fost relevată, de asemenea, ne
cesitatea întăririi continue a forței și 
unității mișcării comuniste si mun
citorești internaționale pe baza res
pectării dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora și stabili în mod inde
pendent, în conformitate cu condi
țiile concrete din fiecare tară, linia 
politică, strategia și tactica sa revo
luționară, fără nici un amestec din 
afară, precum și importanta dialo
gului dintre partidele comuniste și 
muncitorești pe baza egalității de
pline in drepturi.

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

Redactorul-șef al cotidianului elvețian „Der Bund"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a. primit, joi, pe dr. Paul 
Schaffroth. redactor-șef al cotidia
nului elvețian „Der Bund“ din Berna.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al. Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru cotidianul elvețian „Der 
Bund".

Noul local al spitalului și policlinicii din Scorniceștl

de prof. univ. dr.
Emilia Șt. MILICESCU

POPAS LA SCORNICEȘTI
Din șoseaua Pitești — Craiova 

spre dreapta, către Scornicești, 
panglica de asfalt a drumului trece
— șase kilometri — prin cîteva sate 
aparținînd de această comună ce 
se pregătește să-și schimbe treapta 
administrativă. Documentele atestă, 
încă din 1577, pe vatra Scornicești
lor o așezare denumită Tătărăi, dar 
atestarea scrisă se dovedește o 
mărturie foarte tînără față de aceea 
pe care ne-o relevă fragmentele 
de ceramică dacică, opaițele și ră
mășițele statuare din primele 
veacuri ale conviețuirii dacilor cu 
romanii, ieșite la iveală în peri
metrul de sub dealul Lolea, 
unde veghează — curată și modestă, 
dar bogată în semnificații — căsuța 
ridicată acum aproape trei sferturi 
de veac de soții Andrută si Ale
xandra Ceaușescu.

Pășesc pe artera principală a sa
tului, veche de clnd lumea, dar 
primenită în luciul cenușiu al bitu
mului. fremătînd de tineret în 
grupuri ce-și încrucișează drumul, 
cu chipuri preocupate, dar vesele, 
spre treburi bine știute. Gherghi
nele își înaltă peste garduri capete
le cu franjuri catifelate, iar de pe 
prispa celor mai multe case rămase 
încă așa cum le-au construit pă
rinții' și bunicii, mușcatele își eta
lează. inflorescența purpurie în 
soarele viu ce scaldă satul. Trecutul, 
prezentul și viitorul își împletesc 
în gîndurile mele zvonul de aici, 
din Scornicești, cu freamătul mun
cii de pe întregul cuprins al pă- 
mîntului românesc.

La răscrucea evului nostru menit
— după dreptatea dreptăților din 
oricare cuget neotrăvit de setea de 
a împila — să ridice în lumină 
mulțimile făuritoare ale civiliza
ției geniului uman, pe glia Scorni
ceștilor s-a ivit — ca o sinteză 
potențată superlativ a sufletului 
românesc de pretutindeni — cel ce 
astăzi este primul președinte al 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aici, din simple
le bucurii și preamultele amără
ciuni și lupte ale generațiilor tre
cute, de-a lungul a două mii de 
Bni, s-au întrupat într-o singură 
ființă reprezentativă toate virtuțile

unui popor: voința dîrză a faptei 
prielnice tuturor, clarviziunea con
ducătorului luminat care a pătruns 
prin hățișul problemelor grave ale, 
acestui sfîrșit de veac, rezolvîn-' 
du-le exemplar pe plan intern și

propunînd în forumul international 
soluții care l-au impus pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu ca o per
sonalitate proeminentă a vieții po
litice mondiale contemporane. O 
fierbinte dragoste de patrie și de 
oameni, o prețuire generoasă pen
tru caleidoscopica frumusețe a lu
mii și pentru creatorii de bunuri 
materiale și spirituale, în sprijinul 
cărora socotește că nimic nu este 
prea greu și prea mult, sînt numai 
cîteva din nobilele sentimente și 
idei directoare ale secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, pe care Scorniceștii l-au 
dăruit poporului nostru.

Istoria ultimelor trei decenii și 
jumătate a Scorniceștilor este is
toria unei unități ce a' crescut or
ganic în armonie cu dezvoltarea ță
rii intregi. Privesc cele zece blocuri 
date in folosință și întrevăd aspec
tul viitor al orașului cu clădiri lu
minoase. etajate, pe patru niveluri, 
alternind cu vilele cochete ale 
membrilor cooperatori care. în 1949. 
cmd își intitulau intovărășirea celor 
100 de săteni, cu un tractor pe 173 
hectare — „Drumul belșugului". Ei 
nici nu bănuiau cit de curînd se 
vor împlini îndrăznețele lor visuri. 
Medalia de aur și titlul de Unitate 
— Erou al Muncii Socialiste confe
rite încă din cincinalul trecut, pen
tru rezultatele excepționale atinse 
în producția de cereale, dovedește 
că strădania depusă a fost pe mă
sura îndrăznelii, dar lupta a conti
nuat. în popasurile sale aici, 
în Scornjceștiul natal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a îndemnat de 
fiecare dată pe învingătorii lipsuri
lor de odinioară să năzuiască încă 
mai sus, căci sînt greu de atins cul
mile înalte, dar numai ele dau ma
rile satisfacții.

în biblioteca comunală cu 15 000 
de volume întîlnesc cititori săteni 
care au fost colegi în acest locaș 
al fostei , școli primare cu eminentul 
bărbat prin care România de azi 
își spune cuvîntul în areopagul po
poarelor. Iși amintesc de alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
1946, ca deputat de Olt și mărturi
sesc interesul cu care îl urmăresc 
în neobosita sa muncă de edificare 
a unei Românii puternice și inde
pendente, respectată în lume pentru 
forța pe care o reprezintă unitatea 
de nezdruncinat a tuturor oameni
lor muncii, de orice limbă și natio-
(Continuare în pag. a V-a)

în efortul statornic pentru obținerea de,recolte tot mai mari, tehnica modernâ se dovedește un aliat prețios 
pentru locuitorii din Scorniceștl

0 REALITATE DEFINITORIE A SOCIETĂȚII NOASTRE

Larga participare 
a oamenilor muncii 

la cultura
în cuvîntarea tovară

șului Nicolae Ceausescu 
la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al 
P.C.R. sînt subliniate 
cu pregnantă trăsătu
rile concepției noastre 
despre democrație, des
pre participarea oa
menilor muncii la con
ducerea și înfăp
tuirea tuturor obiecti
velor destinate înflo
ririi continue a patriei, 
ridicării necontenite a 
calității vieții. „Tre
buie să explicăm cu 
toată claritatea — 
arăta secretarul gene
ral al partidului — că 
democrația pe care o 
realizăm noi. a parti
cipării directe a oa
menilor muncii la con
ducere, este o demo
crație cu adevărat 
nouă, superioară — și 
nu o vom da nicioda
tă pe democrația bur
gheză, oricît s-ar pre
tinde aceasta de per
fectă ! Democrației 
care se bazează pe 
inegalitate, exploatare 
și asuprire, noi îi opu
nem o democrație 
nouă. revoluționară, 
bazată pe proprietatea 
comună a oamenilor 
muncii, pe egalitatea , 
deplină în drepturi șl 
participarea directă a 
maselor populare la 
conducerea tuturor do
meniilor de activitate,

Ia făurirea conștientă 
a propriului lor destin, 
a bunăstării, fericirii 
și independenței".

Cultura unei socie
tăți care se edifică în- 
tr-un ritm accelerat, 
cum este societatea 
noastră socialistă, de
vine un important ele
ment al progresului în 
toate sferele vieții so
ciale. plasat în centrul 
procesului civilizatoriu. 
dar impregnînd de

Oltea MIȘCOL

fapt toate celulele sis
temului social. Esența 
profund/ democratică a 
societății socialiste se 
relevă în plan cultural 
în posibilitatea nu nu
mai teoretic afirmată, 
ci practic realizabilă a 
participării maselor la 
cunoașterea, recepta
rea. crearea si Sociali
zarea valorilor cul
turii.

Transformarea radi
cală a raporturilor so
ciale și, consecutiv, 
modificarea funda
mentală a locului in
dividului în sistemul 
social sînt în socia
lism premisa mutații
lor esențiale în pla
nul culturii. Mijloace
le de creare și de di

fuzare a culturii sint 
restituite întregii so
cietăți. iar accesul la 
cultură se transformă 
dintr-un privilegiu de 
clasă într-un proces 
democratic, de largă 
participare și respira
ție socială.

Sfîrșitul segregației 
sociale în fața culturii 
nu determină însă în
lăturarea imediată și 
mecanică a consecin
țelor pe care vechea 
diviziune a societății 
in clase le-a antrenat 
în plan cultural. Re
voluția socialistă, abo
lind inegalitatea de 
clasă, nu anulează au
tomat diferentele de 
nivel cultural dintre 
oameni. Aceste dife
rente tind insă să se 
restringă pe măsură ce 
generalizarea socială a 
culturii iși dezvăluie 
capacitatea sa forma
tivă și stimulativă. în 
cadrul societății noas
tre socialiste, in al că
rei orizont se prefigu
rează o civilizație spi
rituală superioară, ca 
urmare a acțiunii an
gajate a unor struc-' 
turi institutionale de 
învățămînt și cultură 
și a procesului educa
ției permanente, se 
creează condițiile unei 
schimbări ' rapide
(Continuare 
în pag. a IV-a)



>■

PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 21 septembrie 1979

I
I FAPTUL I

I
I
I DIVERS I

I
! Omenie I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un cititor din Sibiu (strada 
Bobilna nr. 10), Petru Piloiu, ne 
scrie: „Fiind grav bolnavă, soția 
mea a fost trimisă de ur
gență la Spitalul de la Fun- 
deni — București. Comandantul 
avionului ne-a încurajat și ne-a 
asigurat că la aeroportul Bă- 
neasa o să ne aștepte o mașină 
a Salvării. Mașina ne-a dus la 
spital, unde soția a fost imediat 
luată in grija medicilor. Intrucit 
trebuia să fie supusă unei difi
cile intervenții chirurgicale chiar 
in toiul nopții, a fost sculat din 
somn și adus de acasă cel mii 
bun medic de specialitate. Acum, 
soția se află din nou acasă, să
nătoasă. împreună cu cei șase 
copii ai noștri, ținem să aducem 
și pe această cale cele mai sin
cere și călduroase mulțumiri tu
turor oamenilor de omenie care 
au contribuit la salvarea vieții 
unui om".
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„Și ce dacă?“
Ani la rind, Gheorghe Todea 

din Tg. Jiu a fost contabil la o 
unitate din localitate. Ba, la un 
moment dat, ajunsese și conta- 
bil-șef. De la o vreme însă a 
căzut in patima băuturii.

— Și ce dacă beau? Beau ba
nii mei! — se rățoia el, cînd ci
neva încerca să-i spună că nu 
face bine ce face.

Incet-încet, s-a văzut tot mai 
mult apostrofat de familie, de 
cei din jur. In loc să le dea as
cultare. a continuat să bea, să-și 
părăsească munca, să devină un 
scandalagiu. Pină intr-o zi. cînd 
in urma unui nou scandal de 
pomină, azvirlind cu pietre in 
soție și lovindu-l pe un lucrător 
de miliție, G. T. a fost judecat 
și condamnat la un an inchi- 
soare. După cum ne informează 
președintele judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banța, instanța a dispus 
ca în timpul detenției să i se 
facă și tratamentul pentru dez- 
alcoolizare. Poate s-o lecui.
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— încotro, Gheorghe Tordai? 
— l-a întrebat un lucrător de 
miliție.

— Mă cunoașteți de undeva?
— Vai, se poate? Sintem cu

noștințe vechi...
In loc să se arate bucuros de 

cunoștință și revedere, Tordai a 
încercat să-și ia picioarele la 
spinare, avind asupra sa două 
serviete pe care le înșfăcate 
dintr-un autoturism parcat in 
fața hotelului ..Astoria" din 
Cluj-Napoca. In curind, avea să 
recunoască precum că în ulti
mul timp mai luase de la cineva 
o damigeană de vin și o chitară 
electrică de la un muzicant din 
orchestra restaurantului „Parc".

Tordai abia scăpase in acest 
an de cea de-a 11-a condamna
re. Urmează a 12-a. Măcar acum, 
in ceasul al 12-lea, să se astîm- 
pere...
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Cum 
e posibil?

I
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Cu vreo trei săptămîni tn 
urmă, pe drumul național Buzău 
— Brașov a circulat și un auto- 
vehicul care transporta niște 
transformatoare. Două dintre 
ele au căzut din mașină pe raza 
comunei Viperești, județul Bu
zău. Două transformatoare, fie
care in valoare de zeci de mii de 
lei. Amindouă se află și acum la 
postul de miliție din Viperești. 
Cu toate investigațiile făcute, 
nu s-a putut da de urma 
năzdrăvanului conducător auto. 
Întrebarea e: cum o fi justifi
cat el lipsa celor . două trans
formatoare ? Dar întreprinderea 
păgubită ?
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Bragadiru
Lucra la C.A.P. Bragadiru, dar 

niciodată Marian Beldie nu-și 
dădea această calitate, pentru a 
nu i se da de urmă. Dar pină 
la urmă tot a fost prins, tocmai 
cînd se aștepta mai puțin. Adi
că după ce încasase un aconto 
de 1500 de lei de la un credul. 
Al 16-lea de pină atunci, căruia 
ii spusese fără să clipească :

— Am să-ți 
zave jaluzele, 
cu...

— Cu orice, 
nu aducă.

— Pușchea pe limbă, neică, 
ce-ți veni? O să vezi dumneata 
după...

Dar acel „după" nu mai 
exista, pentru că Beldie dispă
rea. Acum a apărut in arestul 
miliției. Să vedem ce va fi 
„după".

fac cele mai gro- 
care să semene

numai a gratii să
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Ati încuiat
9

usa?
9

„In ultimul timp — ne scrie 
Gheorghe Cionac, șeful grupului 
de pază militarizată al județului 
Dolj — in timpul obișnuitelor 
controale făcute, am găsit o 
serie de unități lăsate de izbe
liște. In centrul Craiovei, cofe
tăria „Lămîița" avea ușa de la 
intrare deschisă. La fel avea 
ușa deschisă si patiseria „Spi
cul". La fel și atelierul de re
parat obiecte de uz casnic al 
cooperativei „Stăruința". La 
fel...".

Nu reproducem aici toată lista 
pe care ne-a trimis-o. Să notăm 
doar că respectivele „uși deschi
se" au fost găsite după... miezul 
nopții, la multe ore de la 
minarea programului.

ier-
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Rubrică realizqtă de 
Petre POPA' 
și corespondenții „Scînteli^j

I

„Rezultatele bune? Un lucru firesc. 
In centrul atenției și analizei critice 

-rezervele de progres!"
Două organizații de bază Înveci

nate — nr. 3 punți și nr. 1 uzinaj- 
motor — își desfășoară activitatea in 
cadrul fabricii motor-punti din în
treprinderea piteșteană de autoturis
me. Locurile de muncă ale comuniș
tilor din aceste două organizații se 
găsesc sub acoperișul aceleiași mari 
hale și au o importanță cu totul de
osebită pentru asigurarea unei pro
ducții ritmice, de calitate, a autotu
rismelor românești „Dacia". Am par
ticipat la adunările generale de dare 
de seamă șt alegeri ale organizațiilor 
de partid amintite, desfășurate în 
aceeași zi.

Putem spune că numitorul comun 
al acestui eveniment de deosebită 
importanță în viata organizațiilor de 
partid respective l-a constituit dez
baterea exigentă, intr-un spirit de 
responsabilitate partinică, cu pro
nunțate accente critice și autocritice, 
vlzînd toate aspectele muncii comu
niștilor in lumina sarcinilor specifice 
ce decurg pentru cele două organi
zații de bază și colective de muncă 
din documentele pregătitoare ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Atenția 
generală în cele două adunări a fost 
concentrată spre găsirea celor mai 
eficace căi prin care munca de par
tid să se reflecte cît mai concludent 
in rezultatele obținute în producție. 
Este, de asemenea, de remarcat că 
dările de seamă prezeritate în fața 
celor două adunări generale n-au 
insistat asupra diferitelor aspecte 
pozitive — dealtfel numeroase și 
meritorii — ci s-au constituit în ana
lize riguroase ale neajunsurilor pro
prii, cu un accent puternic pe găsi
rea grabnică a căilor concrete de în
lăturare a acestora. Dezbaterile 
au fost polarizate de preocupa
rea de a asigura — prin sporirea res
ponsabilității comuniste a fiecărui 
membru de partid la locul său de

muncă — utilizarea intensivă a capa
cităților de producție.

în acest context se cuvine mențio
nat un element de discordantă intre 
cele două dări de seamă : în timp ce 
la organizația uzinaj-motor referirile 
critice au avut țintă precisă (iată un 
singur citat spre ilustrare : „comu
niștii Gheorghe Roșu, Ion Neamțu, 
Benone Postelnicu, Dumitru Mitra- 
che nu pot să reprezinte un exem
plu pentru tovarășii lor de muncă, 
în ceea ce privește întreținerea ma
șinilor la care lucrează, ordinea, dis
ciplina, respectarea tehnologiilor de

ghe Gubavu, din atelierul punți, 
după ce au evocat exemplul pe 
care-1 oferă secretarul organizației 
de bază, maistrul Gheorghe Albu. în 
promovarea noului, in conceperea, 
reproiectarea și realizarea unor in
stalații electrice și electronice, care 
diminuează efortul valutar la import, 
au supus unei critici aspre aspectele 
de neglijentă în întreținerea mașini
lor. în organizarea muncii pentru fo
losirea la întreaga capacitate a uti
lajelor. manifestările de indisciplină 
in muncă.

O notă comună a celor două adu

însemnări de la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești

fabricație"), la organizația din secția 
de punți critica multor neajun
suri a fost făcută la modul general, 
abstract, în darea de seamă nefiind 
amintit nici un nume, pe consideren
tul că... cei vizați sînt cunoscuți ca 
atare în organizație... .

Este foarte bine că cele două adu
nări generale ale comuniștilor care 
își desfășoară activitatea în două 
secții cu o însemnătate vitală pen
tru asigurarea ritmicității și unei 
înalte calități a producției de auto
turisme au stăruit asupra cauzelor 
interne ce determină nefolosirea 
unor mașini și utilaje, întreținerea 
lor necorespunzătoare, relevînd că 
numeroase neajunsuri datorate lip
sei unor piese de schimb pot fi în
lăturate nu printr-o atitudine con
templativă, de așteptare, ci prin am
plificarea eforturilor depuse pentru 
autodotare, pentru confecționarea in 
cadrul secțiilor a pieselor de schimb.

Demn de menționat ni se pare 
faptul că, în cuvîntul lor, Viorel Gri- 
gorescu, Gheorghe Marinescu. Gheor

nări a constituit-o critica adusă 
acelor cadre de specialitate care nu 
își valorifică deplin pregătirea, com
petenta profesională prin aport con
cret la progresul tehnic. - irosindu-și 
timpul cu rezolvarea unor probleme 
colaterale producției, lucrînd ca niște 
simpli funcționari administrativi și 
nu în calitate de specialiști chemați 
să caute și șă aplice soluții tehnice 
noi. ingenioase, să perfecționeze pro
cesul de producție. Și mai grav este 
faptul că — așa cum pe bună drep
tate aprecia inginerul Nicolae Frîncu 
din organizația de bază de la uzinaj- 
motor — autoritatea unor astfel de 
cadre este erodată de mentalități și 
practici neoonforme codului eticii și 
echității comuniste. mentalități și 
practici care, pină la urmă, se ma
terializează in daune aduse avutului 
obștesc.

Avînd, îh mod' firesc. în centrul 
atenției problemele concrete ale lo
cului de muncă, cele două adunări 
generale nu s-au constituit cituși de 
puțin în simple consfătuiri de produc

In depozite, abundență de fructe și legume... 
și penurie de spirit gospodăresc

— Ce vină am eu — zice o femeie 
tînără, adresîhdu-se directorului în
treprinderii județene de legume și 
fructe — dacă am cerut la depozit 
1 600 kg de pepeni, iar depozitul a 
trimis unității (nr. 17 — n. n.) 400 
kg de... struguri ? Strugurii erau de 
calitatea a Iî-a, dar am primit acte 
ca să-i vînd cu preț de calitatea I.

Nu peste mult timp, apare o altă 
vînzătoare — Maria Bahrim de la 
unitatea nr. 33 și se adresează șefu
lui serviciului comercial, tovarășul 
Georgi Gușetu :

— Tovarășe Gușetu, zice, am co
mandat gogoșari la depozit, dar n-am 
primit. N-am primit nici vinete.

Vin și alti vînzători, cu alte pro
bleme de aprovizionare, iar șeful 
serviciului comercial nu știe el însuși 
ce să mai spună.

Nu e marfa în depozit 7 Este ! Este 
atît de multă. încit nu mai încape 
înăuntru, așa că vreo cîteva sute 
de vagoane (1), după aprecierea șe
fului acestei unități, a fost „depozi
tată" in curte, supusă intemperiilor 
acestei toamne — ploii și brumelor, 
soarelui și înghețului slab. Sînt și 
roșii care, așteptînd de prea multă 
vreme să fie mișcate spre piață, s-au 
transformat în... bulion. Sînt și go
goșari, sint și ardei gras, dar care 
s-au zbîrcit și vătămat. Avem im
presia că nu ne aflăm într-un de
pozit, ci într-un... cimitir de legume.

— De ce nu însilozatl aceste pro
duse 7

Ne-a răspuns tovarășul Gușet-u :
— Nu le însilozăm, pentru că...
— Sînt nesortate, a completat șeful 

depozitului.
— Chiar și cele sortate, a mai zis 

tovarășul Gușetu, ca să salveze din 
aparențe, n-au fost ridicate încă de 
beneficiari — cantinele .din oraș. 
Avem contractate 358 tone de ceapă 
(din cel puțin 1 000 tone cîte zac în 
curte — n.n.) din care consumurile 
colective n-au ridicat decît 12 tone. 
Aceeași situație e la cartofi, la varză, 
mere, pastă de tomate.

Am discutat în acest depozit al ri
sipei și proastei organizări si Al to
varășul Mihai Chelărescu, inspector 
comercial la consiliul popular jude
țean, venit în control cu o brigadă a

Inspectoratului general de stat, care 
constată, ca și noi, dezordinea din 
perimetrul acestei incinte.

— Cum este posibil să lăsati Ia 
voia îjitîmplării atîtea produse fără 
să vă îngrijiți de insilozarea lor. de 
sortarea și livrarea cantităților atit 
de necesare pieței în aceste zile ?

Setul depozitului : „Am insilozat 
pînă acum (15 septembrie) o «celulă» 
de ceapă și o să începem și la car
tofi".

Șeful serviciului comercial : „Mi-e 
teamă că lucrurile vor lua o întorsă
tură neplăcută, pagubele sînt mari, 
va trebui acționat mai hotărît".

Ancheta „Scînteii“ 
în municipiul lași

Directorul întreprinderii : „Pagu
bele acum sînt și nu prea sînt mari, 
dar se măresc continuu, pentru că 
în principiu nu se procedează cum 
trebuie la recoltarea și comercializa
rea legumelor..."

Și, treptat-treptat, tovarășul direc
tor a început să ne tină nouă o lec
ție despre modul în care ar trebui 
producătorii și ilefiștii să procedeze, 
cum ar trebui să fie legumele și 
fructele conservate. Tari in teorie, 
tovarășii de la întreprinderea jude
țeană Iași de legume și fructe !

Păcat că miile de lăzi pline d<j 
marfă, din care rămăsese sănătoasa 
doar a treia parte, jumătate sau trei 
sferturi, fructele terciuite (pere), 
transformate în borhot, legumele a- 
runcate pe jos, peste care treceau 
mașinile, varza cu foile uscate și 
zecile de tone de ceapă stricată — 
n-au putut să-l tragă de guler sau 
măcar de mînecă pe tovarășul direc
tor Constantin Dascălu !

Am trecut și prin cîteva dintre pie
țele orașului.

Pe o străduță,' la cinci metri de
părtare de piața „Independenței", 
erau „depozitate" legume, citeva va
goane de ardei și varză. înălțate in 
stive care, din cauza intem
periilor, ajunseseră Intr-o avansată 
stare de depreciere. în unitățile co

merciale pe unde am trecut, cetățenii 
sau reprezentanții cantinelor-restau- 
rant nu găseau decît un sortiment 
restrîns de produse .: se așezau deci 
la rind, cumpărau, apoi erau nevoiți 
să se așeze din nou la alt rînd. la 
altă unitate, pentru alte produse. 
Mercurialele erau incomplete sau 
lipseau, iar pe cel care trebuia -să 
precizeze prețurile de la legume a 
fost. imposibil să-1 găsim.

Am întîlnit în piața „Independen
ței" doar un taxator. Radu Cosmiuc, 
care ne-a zis :

— Diferă, desigur, preturile. Pro
ducătorii cer mai mult ca să se... toc
mească.

Apoi, a ridicat din umeri, semn că 
el e mic și nu mai știe nimic.

Pe intendentul pieței, o zi întrea
gă (14 septembrie), nu l-am găsit 
nicăieri...

într-un cuvînt, \în unele piețe din 
Iași, vînzarea produselor către popu
lație, restaurante și cantine, părea 
lăsată să meargă de la sine.

E miezul toamnei și sînt zile în 
care piața, cetățenii, cantinele studen
țești și muncitorești, internatele șco
lilor, unităților de alimentație pu
blică, depozitele de produse, silozu
rile trebuie aprovizionate rapid și 
fără pierddfi. Cu tot sortimentul 
de legume și fructe pe care îl 
oferă producătorii, atît de necesar 
în sezonul rece. Sîntem convinși că 
organele locale și Centrala de legu
me și fructe din București, răspun
zătoare de activitatea tuturor între
prinderilor de profil din tară. vor 
lua măsurile cuvenite pentru a stopa 
neregulile și mai ales risipa c.are, la 
Iași, ia proporții. Deși timpul e în- 
tirziat. iar pe porțile depozitului in
tră zilnic cîte 200 tone de legume și 
fructe, cu ajutorul instituțiilor și în
treprinderilor, in primul rind al celor 
beneficiare pentru produsele depozi
tului, cu ajutorul elevilor, studenți
lor. funcționarilor se pot sorta și 
pune la adăpost și în vînzare toate 
legumele și fructele care mai stau 
încă fără rost îp curtea depozitului 
risipite peste tot, în timp ce silozul 
stă gol.

ție. E de remarcat ca pozitiv faptul 
că. intr-o strinsă legătură cu abor
darea creatoare a sarcinilor de pro
ducție. curente și de perspectivă, cu 
sublinierea necesității de a mobiliza 
toate eforturile pentru recuperarea 
restantelor pînă la Congresul parti
dului — angajament solemn asumat 
de cele două organizații — partici- 
panții la dezbateri s-au ocupat pe 
larg de aspectele specifice muncii 
de partid, organizatorice . și politico- 
educative. prin care poate fi deter
minat revirimentul dorit în activita
tea de producție. în ambele adunări 
critica adusă birourilor organizațiilor 
de bază privind nejudicioasa repar
tizare a sarcinilor și neurmărirea cu 
fermitate și consecventă a îndepli
nirii lor. sublinierea faptului că 
„avem abonat) la cuvînt și abonați 
la tăcere in adunările noastre gene
rale". după cum spuneau Marin 
Chiorăscu de la uzinaj-motor și 
Paula Zidaru de la atelierul de punți, 
a fost de natură să atragă atenția 
celor două organizații de partid că 
mai au numeroase disponibilități încă 
nevalorificate în fructificarea poten
țialului lor de acțiune. Critica for
mulată cu privire la folosirea spora
dică a formelor și mijloacelor muncii 
politico-educative, îndeosebi a mun
cii de la om la om, la necesitatea de 
a imprima o exigență riguroasă față' 
de modul cum fiecare comunist își 
îndeplinește îndatorirea statutară de 
a fi exemplu la locul 'de muncă și 
de a determina o opinie publică com
bativă față de orice fel de neajun
suri, s-a regăsjt în hotărîrile adop
tate de ambele organizații de partid.

Participînd la cele două adunări 
generale — fără a diminua rodnicia 
dezbaterilor — am putut consemna 
și cîteva neajunsuri. Este straniu că, 
subliniind îndreptățit necesitatea fo
losirii și valorificării forțelor proprii, 
în nici una din adunări nu s-au făcut 
referiri concrete la modalitățile de 
lucru ale organizațiilor cu cercurile 
de nemembri de partid, cu organi
zațiile de masă.

Iată și o sugestie pentru comitetul 
de partid din întreprindere în ve
derea desfășurării ulterioare a adu
nărilor de dări de seamă și alegeri : 
fără a diminua cu nimic consistența 
accentului pus pe efortul propriu de 
a depăși anumite dificultăți, comuhiș- 
tii celor două organizații de partid — 
și îndeosebi cei de La punți — au 
formulat referiri ’ critice la adresă 
unor compartimente și a unor cadre 
cu sarcini de răspundere, cum ar fi 
mecanicul-șef ■ („mult formalism și 
birocrație"), aprovizionarea („învîrti- 
rea de hîrții fără să rezolve proble
me"], transport uzinal („dezordine și 
lipsă de control"). Este imperios ne
cesar ca aceste accente critice să nu-și 
piardă ecoul în sala de ședințe și ca 
membrii comitetului de partid din 
întreprindere, delegați să conducă 
adunările, să nu Ie consemneze doar 
în notite. ci să le aducă la cunoștința 
celor vizați în cadrul adunărilor ge
nerale ce se vor desfășura în conti
nuare.

PARTICIPANTII LA CELE DOUA 
ADUNĂRI DE DARE DE SEAMA ȘI 
ALEGERI ȘI-AU EXPRIMAT CU 
CĂLDURĂ DORINȚA ÎNSUFLEȚITĂ 
CA APROPIATA CONFERINȚA A 
ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE 
PARTID ARGEȘ SĂ EXPRIME VO
INȚA DEPLINA, UNANIMA A OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID LOCA
LE. A TUTUROR COMUNIȘTILOR, 
A TUTUROR OAMENILOR MUNCII 
DE A REÎNVESTI CU ÎNALTA 
FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI PE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, CONDUCĂ
TORUL IUBIT PENTRU CARE CRE
ZUL DE MUNCĂ ȘI DE VIAȚĂ IL 
REPREZINTĂ PROPĂȘIREA. PROS
PERITATEA POPORULUI ROMAN, 
TRIUMFUL CAUZEI COMUNISMU
LUI ȘI PĂCII.

Gheorghe C1RSTEA 
Constantin MORARU

Gh. GRAURE

La Administrația Asigurărilor 
de Stat automobiliștii pot con
tracta diferite feluri de asigu
rări facultative auto — care a- 
coperă o serie de riscuri, altele 
decît cele cuprinse în cadrul a- 
sigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto — cum 
sînt : • asigurarea globală pen
tru avarii — casco ; ® asigu
rarea autoturismelor numai pen
tru pagubele produse ca urmare 
a accidentelor de circulație ;

Abuzuri curmate 
cu fermitate

La cooperativa a- 
gricolă de producție 
din satul Guruieni, co
muna Măgura, județul 
Teleorman, se semna
la într-o scrisoare, re
zultatele economice nu 
sint pe măsura posi
bilităților existente in 
unitate. Unele persoa
ne din conducerea coo
perativei nu dovedesc 
competenta necesară 
în organizarea activi
tății. încalcă normele 
statutare, ii interesea
ză mai mult de căpă
tuială, iar din cauza 
lipsei de grijă față de 
avutul obștesc se dis
trug culturile, se sus
trag produse din uni
tate. Totodată, la re
tribuirea personalului 
TESA nu s-au respec
tat prevederile Legii
nr. 27/1977.

Din răspunsul Co
mitetului județean Te

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Noi unități comerciale
'Rețeaua comercială din județul 

Bistrița-Năsăud, precum si cea de 
turism și de alimentație nublică, 
apartinind cooperației de consum, 
au cunoscut in ultimii ani un am
plu proces de dezvoltare' si moder
nizare. De curînd, în centrul Nă- 
săudului, la parterul și primul etaj 
al blocurilor nou construite, au 
fost deschise mai multe unităti 
moderne : „Lumea copiilor". ma
gazine cu articole cultural-sportive, 
mercerie-parfumerie. o alimentară 
cu autoservire, „Pline și lactate", 
precum și un restaurant (fotogra
fia din stingă).

Și la Prundul Birgăului. pe șo
seaua națională Bistrița — Vatra 
Domei, a fost inaugurat, recent, un 
elegant hotel (fotografia de jos) de
numit „Heniu", după muntele aflat 
în apropierea localității. Unitatea 
oferă 60 locuri de cazare cu confort 
modern (Încălzire centrală, dușuri 
și grupuri sanitare la fiecare ca
meră) și dispune de un restaurant 
spațios cu terasă și o cofetărie.

NOTE CETĂȚENEȘTI

După ce stă ploaia afară,
începe înăuntru

Există la Tîrgu Mu
reș un magazin denu
mit „Mercur". Pe din
afară este o clădire 
frumoasă, mai mare 
dragul s-o privești. în 
aceeași clădire își au 
sediul Filiala Uniunii 
societății de științe 
medicale și laboratorul 
de educație sanitară.

Așadar : pe dinafa
ră toate bune și fru
moase. De cum pă
trunzi înăuntru — cu
rată harababură. Bi
rouri pline cu praf, 
pereți scorojiți, tencu
ieli căzute. Cauzele ? 
Una singură : spărtu-

Uite
în mod firesc, pen

tru folosirea economi
coasă a parcului de 
autovehicule si redu
cerea consumului de 
carburanți au fost lu
ate și în municipiul 
Brașov măsuri pri
vind reorganizarea u- 
nor trasee ale trans
portului în comun. 
Numai că, odată cu 
măsurile întreprinse, 
bine gîndite si justifi
cate, s-a trecut si la 
altele care au dus la 
desființarea pripită a 
unor stații de autobuz. 
La puțin timp, s-a re
venit asupra acestei 
decizii și unele stații 
au fost reinființate.

rile din acoperiș. Se
sizată, întreprinderea 
județeană de gospodă
rie comunală și locati- 
vă (I.J.G.C.L.) a in
trat în acțiune. Meș
terii săi au venit, au 
văzut, au înlocuit con
ductele de apă și- 
duși au fost. în loc
să repare, mai întîi și 
întii. acoperișul și 
spatiile interioare — 
așa cum era normal — 
ei au trecut direct la 
reparatul fațadei exte
rioare. Și asta, după 
o metodă eu totul ori
ginală : de la parter 
spre acoperiș ! Ba. co- 

statia, nu e
Dar și după revenire 
mai există cazuri cînd 
oamenii sînt lăsati la 
distante prea mari fată 
de locurile lor de 
muncă sau de punctele, 
de legătură cu alte 
mijloace de transport 
in comun. în schimb, 
sint menținute statii 
care nu-si justifică ne
cesitatea.

Și mai de neînțeles 
este măsura de a se 
desființa o serie de 
treceri marcate pentru 
pietoni, cum sînt cele 
de lîngă stația restau
rantului „Cina", de la 
Telefoane și de pe 
strada Nicolae Băl- 
cescu, treceri devenite

lac peste pupăză, lu- 
crindu-se și în ritm de 
melc, reparația n-a 
ajuns nici pină azi la 
acoperiș. Așa că. de 
opt. luni de zile.' cînd 
plouă afară, plouă și 
la „Mercur". Ba. din 
cauză că apa se adu
nă, înăuntru. în birouri 
și în magazin continuă 
să plouă și după ce a- 
fară se face senin. Cu 
toate sesizările de pînă 
acum, I.J.G.C.L. se 
face că... plouă. Ce o 
să facă în curind, 
cînd o să ningă ? (Gh. 
Giurgiu). t

traditionale pentru un 
mare număr de oa
meni și care asigură o 
legătură directă și ra
pidă cu unitățile de 
larg interes cetățe
nesc : comerciale,
prestatoare de servicii, 
telefoane etc. Deși 
desființate, din obiș
nuință și din dorința 
de a economisi timpul, 
oamenii continuă să 
treacă prin locurile 
tradiționale. asumîn- 
du-și riscul de a fi 
surprinși de autovehi
cule. Ce-i de făcut ? 
O întrebare la care 
așteptăm răspuns de 
la factorii de resort. 
(N. Mocanu).

Venus... în dizgrație
Există în stațiunea 

Venus din Mangalia o 
zonă — una dintre 
cele mai frumoase de 
pe litoral — numită 
„zona vilelor". Ampla
sată în jurul unui lac 
și concepută într-o ar
hitectură ingenioasă, 
vilele „Căltun" ■ și 
„Mioara" sînt foarte 
solicitate de turiști 
pentru ambianta plă
cută, infimă, pe care o 
asigură vacantei. Cîte-

va scrisori sosite la 
redacție ne sesizează 
faptul că anul acesta 
— petreeîndu-si va
canta în unele din a- 
ceste vile — turiștii 
s-au întors acasă cu 
amintiri mai puțin 
plăcute. De ce 7 Dato
rită nesistematizării 
zonei, a apelor plu
viale. în citeva din a- 
ceste frumoase vile — 
se spune în scrisorile 
trimise redacției și pe

care le-am verificat la 
fata locului — turiștii 
au avut surpriza să 
facă cunoștință cu apa 
(dar nu a Mării Ne
gre) direct în... casă. 
Ei se întreabă — Între
bare pe care o adre'-v 
săm și noi celor î.i ' - 
drept : Să fi intrat 
atît de repede frumoa
sele vile din frumoasa 
stațiune Venus în dis- 
grația gospodarilor li
toralului ? (C. Priescu)

DE LA ADAS
• asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse de 
incendiu și calamități : • asigu
rarea autovehiculelor pentru 
furt ; • asigurarea suplimen
tară pentru cazurile cind auto
vehiculul este condus de alte 
persoane decît asiguratul sau 
rude ale acestuia ; • asigurarea 
autovehiculelor in legătură cu 
utilizarea lor la concursuri, în
treceri sau antrenamente pentru 
acestea ; • asigurarea de acci-

dente a conducătorilor de auto
turisme și a altor persoane afla
te în autoturisme • asigurarea 
autovehiculelor doar în afara 
teritoriului României.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei , interesați se pot 
adresa responsabililor cu asigu
rările' din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

leorman al P.C.R., că
ruia i s-a trimis spre 
soluționare această se
sizare. aflăm că s-au 
luat măsurile legale 
corespunzătoare pen
tru înlăturarea nere
gulilor constatate. Ast
fel, s-a dispus' recu
perarea sumei de 
85 500 lei ce repre
zintă contravaloarea, 
producției realizate pe 
loturile in folosință, 
deținute ilegal de 
președintele coopera
tivei și alti 95 de lo
cuitori ai satului Gu
ruieni ; Ion Drăgan a 
fost schimbat din 
funcția de șef briga
dă furaje și obligat să 
plătească 200 kg grîu 
luat ilegal din coope
rativă ; Sterea Dîrjă 
a fost judecat și sanc
ționat de comisia de 
judecată, pentru sus
tragerea unor canti
tăți de lucemă, si 
schimbat din funcția 
de președinte al aces
tei comisii : șefului de

fermă Tudor Cocoru i 
s-a imputat contra
valoarea a 600 kg să- 
mintă de floarea-soa- 
relui ce s-a depre
ciat din vina sa și a 
fost scos din funcție. 
De asemenea, cu apro
barea ■ secretariatului 
comitetului județean 
de partid, președintele 
C.A.P., Florea Cioba- 
nu, inginerul-șef, Ancu 
Argeșeanu. si contabi
la șefă, Dragomira Bă- 
nuță, pentru abaterile 
săvirșite, au fost sanc
ționați de plenara co
mitetului comunal de 
partid cu mustrare, 
iar adunarea generală 
a cooperatorilor a ho
tărît să fie înlocuitl 
din funcții.

Sesizări 
fără temei

Pe mai multe pa
gini. loan Ciornei din 
comuna Mitocu Dra- 
gomirnei, județul Su

ceava, reclama redac
ției că a adresat or
ganelor locale mai 
multe sesizări in le
gătură cu unele greu
tăți pe care i le fac 
vecinii săi și cu unele 
nereguli in activitatea 
de sistematizare a lo
calității, dar acestea 
nu au fost rezolvate și 
nu a primit răspuns 

• corespunzător la ele.
Comitetul executiv 

al Consiliului popular 
al județului Suceava 
ne-a răspuns că afir
mațiile petiționarului 
nu corespund realită
ții. Scrisorile adresate 
de el au fost verificate 
la fata locului și s-a 
constatat câ sînt neîn
temeiate. tn acest sens, 
i s-a comunicat și răs
puns scris, prin care i 
s-a explicat, pe baza 
faptelor și a prevede
rilor legale in vigoare, 
că lărgirea uliței pe 
care locuiește nu este 
posibilă, deoarece a- 
ceasta are caracter de

servire locală si tre
buie să aibă o lățime 

■de 3 metri și nu de 
8—11 metri cum do
rește el. că pentru 
construirea gardului, 
vecinul său a avut au
torizație legală și a 
respectat regimul de 
aliniere stabilit de 
consiliul popular co
munal. în ce privește 
clarificarea neînțelege
rilor ce1 le are cu ve
cinii, a fost îndrumat 
să se adreseze comi
siei de judecată de oe 
lingă consiliul popu
lar comunal, intrucit 
problemele respective 
nu pot fi soluționate 
pe cale administrativă.

Ignorînd acest răs
puns. precum și faptul 
că cei care adresează 
sesizări trebuie să do
vedească bună cre
dință, că rezolvarea 
problemelor semnala
te nu se poate face 
decît potrivit hotărîri- 
lor partidului și legilor 
tării, I. C. continuă să

trimită scrisori despre 
aceleași aspecte care 
au fost o dată clarifi
cate. Sperăm că de a- 
ceastă dată va înțelege 
că numai petițiile în
temeiate pot fi tratate 
cu solicitudine, câ nu
mai cererile legale și 
legitime pot primi un 
răspuns favorabil.

Măsuri 
corespunzătoare

Sesizarea cititorului 
Sandu Luca Stanciu a 
constituit pentru Uni
unea județeană a coo
perativelor de consum 
Galați un bun prilej 
de a efectua o analiză 
amănunțită a felului 
in care se desfășoară 
activitatea si se res
pectă normele de co
merț în unitățile din 
cadrul. cooperativei de 
consum din municipiul 
Galati. Constatîndu-se 
că sesizarea este în

temeiată, au fost luate 
o seamă de măsuri de 
natură să ducă la în
lăturarea neajunsurilor 
semnalate. Astfel, con
ducerea cooperativei 
a amenajat un nou la
borator de sucuri și 
citro, ce întrunește 
condițiile igienico-sa- 
nitare și răspunde in
tr-o mai mare măsură 
cerințelor consuma
torilor. în ce privește 
restaurantul „Terasa 
Portului", la care se 
referă în mod deosebit 
semnatarul scrisorii, 
s-a solicitat sprijinul 
furnizorilor. printre 
care și al fabricii de 
bere, in vederea mai 
bunei aprovizionări a 
unității. Personalul 
restaurantului și res
ponsabilul acestuia au 
fost aspru criticați 
pentru deficientele ma
nifestate in servirea 
cetățenilor, iar lucră- 
toarea care a avut ati
tudine necorespunză
toare a fost mutată la 
altă unitate.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul județean Botoșani al P.C.R. : Pînă 

la sfirșitul acestui an se va da în folosință noua 
rețea de apă a comunei Ștefănești, rezolvîndu-se 
in mod corespunzător și aprovizionarea cu apă 
a fermei de porcine de la C.A.P. din localitate. 
De asemenea, conducerea acestei cooperative 
agricole va prevedea în planul de producție pe 
anul viitor construirea unei statii de evacuare a 
dejecțiilor de la ferma respectivă.
• Consiliul popular al județului Neamț : în 

urma verificărilor efectuate la fața locului. îm
preună cu primarul comunei Horia, s-a constatat 
că puntea peste rîul Moldova are construite două 
picioare din beton, urmjnd ca celelalte lucrări 
să fie definitivate în curînd. Obiectivul va fi dat 
astfel în folosință în trimestrul IV al acestui an.

® Comitetul executiv al Consiliului popular 
municipal Baia Mare : Ca urmare a sesizării lo
catarilor s-au luat măsuri ca. incepind de la 
data de 1 septembrie a.c„ la chioșcul din cartie
rul Progresul din localitate să nu se mai pună in 
vinzare băuturi alcoolice. Aici se vor vinde doar 
răcoritoare, produse zaharoase și de patiserie.

• Consiliul popular al județului Gorj : Pină la ' 
.proiectarea și construirea unui pod de beton 
peste rîul Cîlnic, pentru a se putea face legătura 
satului Bucșana CU restul comunei. Direcția ju
dețeană de drumuri și poduri a început amena
jarea unui podeț provizoriu, în aval de vechiul 
pod care s-a deteriorat.

Gheorghe PtRVAN

f
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E-entr CALITATEA SEMĂNATULUI
Agronomul nu are voie 
să garanteze că sămînța

să spună „să vedem ce iese", ci 
pusă acum sub brazdă va rodi bine

După o arătură bună și făcută la timp, pregătirea patului germinativ se poate face chiar și dintr-o singură 
trecere a discurilor în agregat cu grapele. Cooperatorii din Cringuri — Dîmbovița vor să realizeze la 
anul un griu cu spicul mare și de aceea aplică cite două sau trei asemenea lucrări pînă ce pămîntul ră- 

mîne afinat și neted ca în palmă

Orice gospodar știe că de calitatea 
seminței și de felul în care este 
pregătit stratul de pămînt în care 
o încorporezi depinde în cea mai 
mare măsură nivelul viitoarei pro* 
d'jț, i de griu sau orz. Cum pro
blema asigurării seminței este 
de-acum tardivă, in rindurile ce ur
mează ne-am propus să urmărim, la 
fața locului, în citeva unități agri
cole din județele SUCEAVA și DÎM
BOVIȚA modul in care se respectă 
acum — la vremea semănatului — 
cerințele legate de pregătirea tere
nului și încadrarea semănatului in 
perioada optimă stabilită.

Discuția pe această temă cu tova
rășul Gheorghe Hodovanschi, ingine- 
rul-șef al cooperativei agricole din 
localitatea Sf. Ilie, județul Suceava, 
se transformă într-o adevărată ple
doarie practică pentru ceea ce în
seamnă și presupune astăzi o agro
tehnică științifică. După o arătură 
adincă, făcută la numai o zi de la re
coltare, discurile încorporau în fața 
semănătorilor ingrășămintele chimi
ce aplicate aici în doze calculate ști
ințific. „Nu este căderea mea să 
spun dacă măsura ca inginerul-sef să 
fie numit la conducerea formațiilor 
de recoltare este bună sau nu — ne 
spune interlocutorul. Este insă cea 
mai gravă eroare ca el să lipsească 
de la semănat, să nu controleze si să 
nu cunoască condițiile în care se face

Unii înnobilează pămîntul, alții îl degradează

într-un strat fertil, înnobilat de munca și priceperea 
omului, procentul de germinație a semințelor este 
asemănător celui din laborator. Acesta este secretul 
producțiilor de „Bărăgan" realizate în ultimii ani la 

cooperativa agricolă din Sf. Ilie — Suceava

Această .arătură făcută în „șanțuri", de te miri 
cum nu răstoarnă tractorul, este certificată de ingi- 
nerul-șef al cooperativei din Sălcuța — Dîmbovița, 
Constantin Buzdugă, drept bună pentru semănat I 
Asemenea lucrări care duc la degradarea pămîntu- , 
lui explică producțiile mici care se obțin în această 

unitate ’

Două manifestări expoziționale de amploare

va crește grîu cu spicul mare

o asemenea lucrare care condiționează 
în proporție de 70—80 la sută nive
lul viitoarei recolte de grîu sau orz“.

Argumentele inginerului-șef îsi gă
sesc acoperirea în saltul pe care l-a 
cunoscut această unitate în ultimii doi 
ani. cînd producțiile medii aproape 
că s-au triplat, atingînd astăzi la 
hectar — pe terenuri de categoria a 
treia sau a patra — niveluri de 
3 500—3 800 kg grîu sau orz. 30 000—

Raîd-anchetă în județele Suceava 
și Dîmbovița

35 000 kg sfeclă de zahăr. 25 000 kg 
cartofi etc. Producția de griu și de 
orz a anului 1930 este însă pregătită 
pentru cel puțin 3 800—4 000 kg la 
hectar, ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, ar constitui o medie bună chiar 
pentru multe județe cu pămînt fertil 
de cernoziom.

Iată că si într-o asemenea zonă, cu 
terenuri nu dintre cele mai fertile, 
se pot obține producții mari de 
griu sau orz atunci cind sînt res
pectate toate cerințele legate de agro
tehnica specifică acestor culturi. Iar 
primii datori să vegheze și să lupte 
pentru respectarea strictă a acestor ce
rințe nu pot fi alții decit specialiștii a- 
gricoli.

Din județul Dîmbovița, dacă le-am 
nominaliza numai pe cele de la Pe- 
trești, Crovu sau Cornești, nu am 
face decît să redăm citeva din uni
tățile care în ultimii patru ani au 
reușit să-și dubleze și chiar să tri
pleze nivelul recoltelor. Revenind din 
nou zilele acestea pe meleagurile 
dimbovițene pentru a vedea cum se 
pregătește noua recoltă de cereale 

păioase, ne-am propus să urmărim 
mai îndeaproape ce se întreprinde 
în acest sens în unele din acele uni- 
tățf agricole unde nici producțiile și 
nici rezultatele economice de pînă 
acum nu sînt pe măsura condițiilor 
de care dispun. La Titu și la vecinii 
lor din Sălcuța am ajuns cu cîteva 
minute înainte de ora 7, dar primele 
tractoare în brazdă le-am putut ve
dea numai după ora 8 și jumătate. 
Dar cum se pregătea semănatul, cuin 
era asigurată asistența tehnică ?

Pe o solă aparținind cooperatorilor 
din Titu, mecanizatorii munceau de 
unii singuri. Aflăm că aici urmează 
să se șemene grîu și întrebăm ce 
anume lucrări se fac pentru a asigura 

condiții normale de răsărire și dez
voltare a plantelor. „Un disc, două, 
trei sau cite vor fi necesare" — ne răs
punde prompt șeful secției de meca
nizare, Ion Popescu. Răspunsul este 
complet pentru că la Titu atit orzul, 
cit si griul vor fi semănate fără a fi 
introduse în pămint măcar un kilo
gram de îngrășăminte chimice sau 
organice. Nu s-au introdus pentru 
că unitatea din Titu nu dispune de 
asemenea substanțe. Vina ? Nu, nu 
este a furnizorilor și nici a organelor 
agricole județene, ci tocmai a celor 
din Titu care nu au fost în stare să 
descarce vagoanele cu îngrășăminte 
sosite în gară ! Grămezile de îngră
șăminte și amendamentele uitate în 
cimp de cine știe cît amar de ‘vre
me ne îndeamnă la o discuție cu 
factorii răspunzători. Ea nu a mai 
avut loc, pentru că nici la cooperati
vă și nici la presupusele puncte de 
lucru nu am întilnit pe nici unul din 
oamenii care prin natura funcțiilor 
și atribuțiilor sînt datori să dea un 
răspuns la acest mod falimentar de 
a gospodări pămîntul acestei unităti.

La Sălcuța, pe o tarla, cinci meca
nizatori, îndrumați direct de către 
inginerul-șef al cooperativei. Con
stantin Buzdugă, făceau o adevărată 
demonstrație de simulacru agroteh
nic. Discurile se căzneau să acopere 
fișii întinse peste care plugurile n-au 
mai apucat să treacă. O lucrare sub 
orice critică! La discuția cu președin
tele cooperativei. Ion Ghiță. am re
nunțat pentru că de indolenta lui 
ne-au convins atit starea de degra
dare a celor 25 tone de îngrășăminte 
chimice aflate tocmai în curtea coope
rativei. cît și dezordinea din sectorul 
zootehnic. Să ai un asemenea pămînt 
mănos și să-l lași pe mina unor ase
menea oameni este mai rău decît o 
calamitate.

Odobești și Crovu. Pămîntul proas
păt eliberat, arat, fertilizat și discuit 
după cele mai exigente reguli, agro
tehnice, sămînța de calitate introdu
să sub brazdă — în prezenta celor 
doi ingineri șefi, Nicolae Anghelina 
și Ion Mircescu — sint replici aștep
tate și dorite la simulacrul de 
agrotehnică de la Titu și Sălcuța. Din 
păcate, aveau să fie putinele ne care 
le-am mai întilnit pină spre seară. 
Pentru că la Produlești. din cauza fo
losirii necorespunzătoare a tractoare
lor, ritmul lucrărilor este atît de ră
mas în urmă încît există riscul ca 
perioada de semănat să fie prelun
gită cu mult peste limita admisă. La 
Gura Șuții, mecanizatorii pregăteau 
pentru orz o solă în care discurile 
abia că puteau zgîria scoarța pămîn- 
tului bătătorită și tare ca un drum as
faltat. Un asemenea experiment pe 
un hectar, treacă-meargă. Dar cînd 
iei o astfel de decizie pe o solă de 
20 hectare este adevărată lipsă de 
răspundere, un blam adus însăși pro
fesiei de agronom.

Situațiile intilnite la Gura Șuții și 
Prundulești, la Titu si Sălcuța, din
colo de gravele erori ce țin de cali
tățile profesionale și organizatorice 
ale specialiștilor în cauză, aduc în dis
cuție și modul defectuos in care pe 
alocuri organele comunale de partid 
înțeleg să-și îndeplinească atribuțiile 
ce le revin în această perioadă 
cu un volum de lucrări atît de 
mare și complex. Este vorba în pri
mul rind de o slabă participare a a- 
cestora la desfășurarea campaniei 
agricole, de o 'îndrumare și un con
trol necorespunzătoare, adesea făcute 
numai din birou sau in ședințe.

Desigur, se pot aduce și unele ex
plicații modului necorespunzător în 
care se pregătește viitoarea, producție 
de griu și orz în unitățile criticate 
mai sus. In județul Dîmbovița su
prafețe mari de teren au fost afec
tate de inundațiile din vară, ceea ce 
face ca terenul să se lucreze greu. 
Dar tocmai acest lucru ar trebui să 
determine o îndrumare și control 
competent, exigent, din partea orga
nelor de partid, a specialiștilor agri
coli. Lucrările in cîmp sînt multe 
acum și toate cer o asistentă califi
cată. Există însă o anumită priorita
te, iar executarea însămînțărilor tre
buie să fie în fruntea acestor priori
tăți. •

Iosif POP

TRANSPORTUL PORUMBULUI 
in unități agricole din județul Mehedinți

La cooperativa agricolă din Salcia, porumbul recoltat este transportat și depozitat in aceeași zi

în unitățile agricole din județul
Mehedinți, recoltarea porumbului
avansează rapid. Pînă la 18 septem
brie, din cele 47 000 hectare cultivate, 
recolta a fost strînsă de pe 14 060 
hectare, ceea ce reprezintă peste 31 
la sută din prevederi. „Vom îndeplini 
sarcina trasată de conducerea parti
dului privind încheierea recoltării 
porumbului pînă ltț sfîrșitul acestei 
luni — ne spunea tovarășul Constan
tin Bulugiu, directorul direcției agri
cole. Analizele efectuate in fiecare 
consiliu agroindustrial au dovedit că 
avem posibilități 
însemnate' pentru 
creșterea vitezei 
zilnice de recol
tare. Astfel, rit
mul initial de 
2 000 hectare pe 
zi a fost mărit cu 
încă 817 hectare, 
din care 400 hec
tare se vor reali
za prin crește
rea randamentu
lui mijloacelor 
mecanice, iar 417 
hectare prin mo
bilizarea mai in
tensă a forței de 
muncă la culesul 
manual". Impor
tant este că rit
mul reevaluat a 
început să fie 
realizat aproape 
integral incepind 
cu data de 18 
septembrie.

Se cuvine sub
liniată în mod de
osebit creșterea 
randamentului la 
mijloacele* de re
coltare mecanică 
a porumbului. 
Secretul stă in 
faptul că in acest 
an se aplică o 
formă superioară 
de organizare a 
activității la re
coltarea mecanică. 
Să vedem cum se 
procedează prac
tic in consiliul agroindustrial Gruia. 
După cum ne spunea tovarășul Lucian 
Spirlea, inginerul-șef al consiliului, 
cele 31 de combine pentru recoltarea 
mecanizată a porumbului au fost îm
părțite în 4 formații. Fiecare forma
ție are cite unul sau două module 
care cuprind 4—5 combine. Avanta
jul "acestui mod de organizare este 
că se asigură gruparea forțelor me
canice și supravegherea acestora de 
către inginerii șefi sau alte cadre de 
conducere din unitățile agricole. La 
ferma nr. 1 a I.A.S. Girla Mare, cele 
9 combine au fost împărțite in două 
module, fiecare lucrînd grupat, pe 
aceeași solă. Ele lucrează in flux 
continuu. în felul acesta s-au redus 
staționările și a crescut timpul de 
lucru efectiv al combinelor. înregis
trând o productivitate aproape dublă.

în acest mod este organizată re
coltarea mecanizată a porumbului in 
toate cele 16 consilii agroindustriale 
din județ. Si rezultatele sint evi
dente. Din păcate, faptul că nu peste 
tot se asigură condițiile necesare 
funcționării fără întrerupere a com
binelor creează dereglări si reduc 
din capacitatea de recoltare. Tot în 

consiliul agroindustrial Gruia, forma
ției de combine repartizată la C.A.P. 
Gruia nu i-a fost repartizat de la 
început un atelier mecanic de inter
venție. Consecința ? Pentru o defec
țiune mică, ce putea fi remediată în 
cîmp. o combină a trebuit să fie 
adusă la secție, fiind astfel scoasă 
din lucru o zi întreagă. Acest caz, de
altfel nu singular, dovedește că pen
tru intensificarea recoltării pretutin- 
deni țrebuie să se asigure funcțio
narea neîntreruptă a combinelor.

Deși pe ansamblul județului ritmul 

Cînd se duce, 
parcă vine...

Din cauza unor grave deficiențe organizatorice, în unitățile agricole din 
Gîrla Mare, Gruia și Pătuiele se află pe cîmp, în grămezi, mari cantități 

de porumb

zilnic mediu la recoltarea Dorumbu- 
lui este bun, acesta ascunde însă 
serioase diferențe intre unitățile 
agricole. Dacă in cooperativele agri
cole Salcia, Pristol, Dobra. Opri- 
șor, Ilovăț, Strehaia, Bistrița. I.A.S, 
Girla Mare și altele, viteza la recol
tat se realizează și depășește, iar su
prafețele recoltate reprezintă intre 
50 și 80 la sută din prevederi, în 
alte cooperative agricole, cum sint 
cele din consiliile agroindustriale Li
vezile și Vinju Mare, rezultatele la 
recoltarea manuală sînt cu mult sub 
posibilități.

întrucît în județul Mehedinți re
coltarea porumbului se desfășoară 
intens, este imperios necesar ca și 
transportul și depozitarea producției 
să se facă în același ritm. Iată însă 
că între aceste lucrări s-au creat de
calaje însemnate. Mai mult de ju
mătate din producția de porumb re
coltată pină acum se află pe cimp, 
depozitată in grămezi mai mari sau 
mai mici. Pentru situația creată, or
ganele agricole județene invocă drept 
motiv deficitul de capacitate la mij
loace de transport. Numai că la o 
analiză mai atentă acest motiv nu 
are acoperire deplină. Și iată de ce : 

I.T.A. Mehedinți a repartizat unită
ților agricole o capacitate zilnică de 
transport de 2 035 tone, cu care ar 
putea să se transporte un volum de 
peste 6 000 tone, efectuindu-se trei 
curse pe zi. Acest volum nu se rea
lizează însă, deoarece se înregistrea
ză un indice scăzut de utilizare a 
parcului de mașini pus la dispoziția 
unităților agricole.

Să ne referim, bunăoară, la mo-' 
dul în care au fost utilizate mașinile 
repartizate întreprinderii de valori
ficare a cerealelor. în' zilele de 16 și 

17 septembrie au 
fost efectuate. în 
medie. 1.4 curse, 
iar la 18 septem
brie — 1,8 curse, 
fată de 3 cît sînt 
prevăzute. Este 
firesc ca. in con
dițiile nerealizării 
numărului de 
curse planificate, 
să apară un fals 
deficit de capaci
tate. Se desprin
de de aici con
cluzia că pentru 
realizarea numă
rului de ■ curse 
zilnice prevăzute 
este nevoie să se 
acționeze în cele 
două faze esenți
ale ale transpor
tului : încărcarea 
și descărcarea 
mijloacelor pen
tru reducerea sta
ționărilor și mă
rirea timpului de 
lucru efectiv. Ce 
măsuri trebuie să 
se întreprindă în 
această privință ? 

De la început 
trebuie spus că. 
în principiu, pro
blema este rezol
vată. Comanda
mentul județean 
pentru coordona
rea lucrărilor a- 
gricole a stabilit 
ca mijloacele de 

transport închiriate de la I.T.A. să fie 
repartizate in funcție de necesar, pe 
consilii agroindustriale, unde să ră- 
mină pe tot timpul campaniei. Este o 
măsură bună, dar care nu se aplică 
peste tot. în cele mai multe cazuri, 
mașinile de la I.T.A. nu sint parcate 
în unitățile agricole beneficiare. „Din 
această cauză — ne spunea tovarășul 
Vasile Tatu, președintele biroului 
executiv al consiliului agroindustrial 
Obirșia de Cimp — șoferii de la 
I.T.A. vin la lucru pe la orele 9—9,30 
și pleacă mai devreme, astfel că nu 
le rămine timp decit pentru o cursă, 
cel mult două". Dealtfel, in cele trei 
baze de recepție pe unde am trecut, 
după ora 16 puține mașini pot fi 
văzute la descărcat.

Aceste cîteva situații la care ne-am 
referit dovedesc că atingerea ritmu
lui planificat la transportul si depo
zitarea producției depinde de întro
narea unei ordini și discipline fer
me, de exercitarea unui control ri
guros asupra modului cum sint folo
site capacitățile de transport.

Virqîliu TĂTARU 
Aurel PAPADIUC

• EREN
Complexul expozițional din Piața 

Scinteii din Capitală cunoaște din 
nou febra pregătirilor specifice ma
nifestărilor expoziționale de am
ploare. Nu peste mult timp, la 4 oc
tombrie, va avea loc deschiderea 
Expoziției realizărilor economiei 
naționale — EREN 79 și a expozi
ției internaționale TEHNOEXPO.

Actuala ediție a Expoziției reali
zărilor economiei naționale, mani
festare care se desfășoară la fie
care cinci ani, este dedicată celor 
două mari evenimente din viața 
patriei — 35 de ani de la revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XH-lea al partidului. 
EREN '79, prin ampla prezentare 
a realizărilor de seamă obținute în 
dezvoltarea economică si socială, 
ilustrate prin zeci de mii de expo
nate. se va constitui într-o imagine 
impresionantă a roadelor muncii, 
iscusinței și forței creatoare a po
porului nostru, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, fău
rește societatea socialistă multila
teral dezvoltată.

Expoziția realizărilor economiei 
naționale, care va fi deschisă timp 
de 10 zile, va permite vizitatorilor 
din tară șl de peste hotare să-și 
facă o imagine cuprinzătoare a dru
mului pe care România l-a străbătut 
în ultimii 35 de ani, urcind treaptă 
cu treaptă, cu eforturi unite, spre 
culmile civilizației și progresului 
socialist. Pavilioanele și standurile 
care vor găzdui exponatele a sute 
și sute de întreprinderi industriale, 
ale unităților din toate sectoarele 
economiei naționale, vor prezenta 
un grandios tablou al forței și dina
mismului nostru economic. Cum 
este și firesc, în cadrul expoziției,

'79 • TEHNOEXPO
locul principal revine industriei, 
ramură conducătoare a economiei 
naționale, care și-a sporit produc
ția de 42 de, ori fată de trecut și 
deține ponderea principală in crea- ' 
rea venitului național. Vor putea fi 
admirate in standurile expozițio- 
nale produse reprezentative ale 
construcției de mașini, industriei 
metalurgice, chimice și petrochi
mice, materialelor de construcții și

între 4 și 13 
octombrie 

la București

prelucrării lemnului, industriei 
ușoare și alimentare, care ilustrea
ză convingător orientarea spre mo
dernizare, competitivitate înaltă, e- 
ficiență economică pe care s-a în
scris cu perseverentă activitatea din 
industria țării. Deosebit interes vor 
stirni și realizările obținute în dez
voltarea și modernizarea agricultu
rii. în cadrul expoziției, un accent 
deosebit va fi pus pe reliefarea 
realizărilor remarcabile dobîndite 
în știință, tehnică. învățămint. cul
tură și artă, ocrotirea sănătății, in 
dezvoltarea sportului și turismului, 
in creșterea nivelului de trai si îm
bunătățirea generală a calității vie
ții, care demonstrează grăitor că 
tot ceea ce înfăptuim slujește pro
pășirii țării, bunăstării, omului, sa
tisfacerii cerințelor sale materiale 
și spirituale. Totodată, vor fi ilus

trate înaltul prestigiu internațional 
de care se bucură astăzi în lume 
România socialistă; președintele ei, 
contribuția activă a țării noastre la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice in lume, cit și ex
tinderea relațiilor comerciale ex
terne.

Concomitent cu EREN ’79 se or
ganizează expoziția tehnico-inter- 
națională TEHNOEXPO. Această 
manifestare economică internațio
nală organizată bienal, începind din 
1975, este specializată pe prezenta
rea de echipamente, mașini și acce
sorii pentru silvicultură, prelucra
rea lemnului, agricultură, industria 
ambalajelor și transportul produse
lor agroalimentare. De asemenea, 
vor fi expuse de întreprinderile ro
mânești și firmele străine aparatu
ră de măsură și control pentru in
dustria lemnului și hîrtiei. instala
ții și utilaje pentru producția ma
terialelor de construcții, cit și 
echipamente și aparatură pen
tru laboratoare de cercetare din 
domeniul agriculturii, industriei a- 
limentare și ambalajelor. Profilul 
expozițional este întregit de mijloa
cele de transport de diferite tipuri 
și destinații. La TEHNOEXPO par
ticipă, alături de țara-gazdă, care 
este, firesc, principalul expozant, 
peste 350 de firme din 21 de țări. 
In 11 pavilioane și pe platforme 
exterioare vor expune, pe o supra
față de 22 000 mp, în cadrul parti
cipărilor Oficiale sau individuale, 
firme din Anglia, Elveția. Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Israel, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, Olanda, Polonia. Spania, 
Suedia. S.U.A., Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)

Să privim mai atent și cu mai mul
tă grijă în jurul nostru și nu 
vom exagera spunind că nu există în
treprindere. secție, loc de muncă 
unde să nu se poată face ceva, cît 
de puțin sau cît de mult, pentru a 
produce mai mult cu resursele ma
teriale și energetice de care dispu
nem ; pentru a reduce continuu con
sumurile. pentru a creste calitatea 
.produselor; pentru a ne face din 
plin și cu răspundere datoria de 
cetățeni chemați să făurim o eco
nomie modernă, să zidim o țară 
mereu mai bogată, in interesul bună
stării noastre, a tuturor. Să privim 
atent, să analizăm riguros stările de 
lucruri din unitatea unde lucrăm și 
să comparăm cu obiectivitate : cit 
consumăm noi si cit consumă alții — 
din tară sau din străinătate. Să com
parăm nu de dragul statisticilor, ci 
cu un scop foarte important : pentru 
a declanșa o puternică mobilizare, a 
fiecăruia și a tuturor, spre a ne situa, 
și din acest punct de vedere — al 
consumurilor materiale și energetice 
pe unitatea de produs — la nivelul 
celor mai buni nu numai din țară, 
dar și din străinătate.

într-un șir de anchete publicate 
de ziarul nostru la rubrica „în in
dustrie — marele consumator de 
energie", s-au putut constata anoma
liile care apar cînd comparăm uni
tăti similare, din industria materia
lelor de construcție, chimie, meta
lurgie ș.a. Sint unități cu dotare 
tehnică asemănătoare, cu producție 
similară, dar cu rezultate economice

Consumurile materiale și energetice
— mai ales în privința .consumuri
lor — total .diferite. Orice conclu
zie te duce, in asemenea situații, cu 
gindul la modul în care consiliul 
oamenilor muncii din unitatea res
pectivă știe sau nu să-și facă dato
ria. știe sau nu să imprime un spirit 
eficient actului de conducere; rezul
tatele obținute, numai ele. pot da 
un calificativ bun sau. dimpotrivă, 
colectivului în ansamblul său — de 
la director la muncitor — dacă 
acesta se dovedește sau nu con
știent de importanta acestei sar
cini economice majore puse de 
partid și este hotărit să o tra
ducă cu perseverentă în viață. 
Și, ceea ce este mai important, a- 
proape în fiecare caz în parte, cu 
un efort de gîndire, cu mai multă 
stăruință s-a dovedit că pot fi găsite 
soluții tehnice și tehnologice de 
aliniere la nivelul celor mai bune 
rezultate din țară. Da. cu efort or
ganizatoric și de gîndire și cu multă, 
cu foarte multă răspundere și exi
gență, cu mult, cu foarte mult curaj 
al angajării !

La o analiză mai temeinică con
statăm însă că, în multe cazuri, 
chiar și cele mai bune realizări din 
tară nu sint decît o etapă in dru
mul spre adevărata performanță, 
care este și trebuie să fie, în fiecare 
unitate, performanța mondială. Or, 
aici, comparațiile îndeamnă la in
tensificarea eforturilor, la investiga
rea mai amănunțită a posibilităților. 
De ce să n-o spunem? La un șir de 
produse — oțel, fontă, ciment. îngră
șăminte, mașini, utilaje, motoare 
ș.a. — continuăm să consumam ma
terii prime și energie cu mult peste 

cele mai bune realizări din lume. 
Bunăoară, la o tonă de oțel la noi 
în țară se consumă cu 20—30 la sută 
mai multă energie decit in S.U.A. 
sau Japonia.. Iar Ia producția de 
tractoare, pentru un cal putere se 
consumă 52 kg de metal, în timp ce 
in Franța și S.U.A. — numai 40 kg.

Simple exemple particulare ? Din 
păcate, nu. înregistrind asemenea 
handicapuri Ia consumurile specifice, 
nici rezultatele la nivelul econo
miei nu pot să ne satisfacă. Și iată 
de ce : pentru a obține un dolar 
venit național brut, noi consumăm 
aproape două kg combustibil con
vențional, în timp ce in R.F.G. se 
consumă 810 grame, în Austria — 
numai 780 grame, in Elveția — 450 
grame. înmulțiți aceste diferente cu 
miliardele de dolari venit național 
pentru a desprinde adevăratele pro
porții ale preocupării insuficiente, 
adesea sporadice, în ultimă instanță, 
ale risipei I

Ne-am propus ca intr-o perioadă 
istorică scurtă să ajungem la nivelul 
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere economic. Este un țel patrio
tic mobilizator, realist, stabilit de 
partid ; un țel care va putea fi 
atins numai și numai dacă vom 
acționa ferm, neîntîrziat, cu toții, 
conjugîndu-ne eforturile, pentru in
staurarea unui înalt spirit de răs
pundere și exigență în munca fie
căruia și a tuturor, a unei calități 
noi in activitatea noastră. O cali
tate nouă a muncii, care impune un 
neslăbit spirit revoluționar, o ofen
sivă fermă, pe toate planurile, îm
potriva a tot ce e vechi, depășit, a 
tot ce ne ține în loc ; un spirit revo

luționar, o angajare deplină a tuturor 
energiilor pentru modernizarea pro
duselor și tehnologiilor, pentru eco
nomisirea severă a resurselor mate
riale și energetice.

Avem, in această privință, pro
grame grandioase, cutezătoare, cum 
puține țări din lume au. Partidul a 
pus în fața noastră — prin docu
mentele celui de-al XH-lea Congres 
— un obiectiv crucial in bătălia pen
tru o nouă calitate, pentru inaltă 
eficiență : să obținem pe tona de 
materii prime și pe unitatea de 
energie consumate o valoare econo
mică echivalentă cu cea realizată 
în țările dezvoltate. De aceasta, de 
valorificarea - intensivă, superioară a 
resurselor materiale de care dis
punem depinde în actuala etapă, 
într-o tot mai mare măsură, dezvol
tarea în continuare a tării noastre pe 
plan economic și social; aceasta 
este acum o condiție esențială pen
tru depășirea stadiului de țară in 
curs de dezvoltare, în care se gă
sește România. Totul este, așadar, 
ca acest obiectiv patriotic cutezător 
să-l înfăptuim cu consecvență. Este 
momentul acțiunilor energice, stă
ruitoare. eficiente. Să-i consacram 
toate forțele noastre, întreaga noas
tră capacitate de muncă, un profund 
spirit inventiv! Să fim la înălțimea 
marilor obiective stabilite de partid 
pentru acest an, pentru acest cin
cinal. pentru cincinalul viitor! Să 
acționăm pentru viitorul tot mai 
prosper al țării, pentru bunăstarea 
noastră, a tuturor! Să acționăm, zi 
de zi. cu gindul la măreața perspec
tivă pe care o deschide Congresul 
al XH-lea al partidului 1
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Festivalul internațional „George Enescu" ■ ’j

I 1 Ir

Eveniment cultural major, 
Festivalul internațional „George 
Enescu" cunoaște, incepînd de 
joi, o nouă ediție, a VIII-a. El 
are loc anul acesta pe fundalul 
de efervescență creatoare gene
rat de desfășurarea celei de-a 
Iî-a ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

Prin bogăția și varietatea pro
gramelor. în cadrul cărora vor 
fi cuprinse, alături de creațiile 
lui George Enescu. lucrări re
prezentative din creația muzi
cală românească și universală, 
cit și prin valoarea forțelor in
terpretative — românești și de 
peste hotare — chemate să le 
dea viață, cel de-al VIII-lea 
Festival internațional „George 
Enescu" se înscrie ca o mani
festare de prestigiu în peisajul 
muzical național și mondial.

Festivalul este un bun prilej 
de valorificare superioară a 
moștenirii enesciene. de popu
larizare a creației românești în 
general. Astfel, în cele 40 de 
manifestări ale acestor 10 zile 
de sărbătoare culturală, pe lingă 
capodopere ale muzicii univer
sale. vor fi interpretate 65 de

lucrări — opere, balete, simfonii, 
. concerte, cvartete, piese corale, 

lieduri etc. — semnate de 41 de 
compozitori români. Concertele 
și spectacolele festivalului se 
bucură de participarea unor co
lective orchestrale și coregrafice, 
a unor maeștri ai baghetei, so
liști vocali și instrumentiști, ba
lerini atit din țara noastră, cit și 
din străinătate : Anglia. Bulga
ria. Cehoslovacia. R.P. Chineză, 
Elveția. Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germania. Iugoslavia. Ja
ponia. Polonia, S.U.A. și Uniu
nea Sovietică.

La Ateneul Român din Capi
tală au răsunat acordurile con
certului inaugural al festiva
lului susținut de orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu", sub bagheta lui Mir
cea Basarab, avind ca solist pe 
pianistul elvețian Nikita Ma
galoff. în mod simbolic. pro
gramul serii a fost deschis ca 
un omagiu adus marelui muzi
cian român George Enescu, cu 
una dintre creațiile sale de re
ferință, „Simfonia I op 13 in 
Mi bemol majof", pe drept su
pranumită „Eroica enesciană", 
expresie a avintului tineresc, a 
încrederii in om și în viitorul 
omenirii, a idealurilor umani
tare ale lui George Enescu. A 
fost interpretată, de asemenea, 
o pagină de mare virtuozitate 
din muzica universală — „Con
certul în si bemol minor pentru 
pian și orchestră" de Ceai- 
kovski.

La concert au asistat Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului 
Culturii și Educației. Socialiste. 
Constantin Oancea, 
ministrului afacerilor 
reprezentanți ai 
Uniunii compozitorilor, 
televiziunii române, 
oamenilor de artă din 
țiile teatrale și 
oameni de artă 
numeros public.

adjunct al 
externe, 

conducerii 
, Radio-
Asociației 

institu- 
muzicale, alți 
și cultură, un

(Agerpres)

Spectacol inaugural la Opera Română

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Festivalul internațional „George 
Enescu", aseară pe scena Operei Ro- 
mâng — prestigioasă instituție artis- 

a țării r— cel mai tinăr colectiv 
clasic și 

„Fantasio" 
momente

tiqă
profesionist, secția de balet 
contemporan a teatrului 
din Constanța, a prezentat 
coregrafice (autor : Oleg Danovski) 
inspirate de muzica lui Enescu: „Omul 
și marea", „Rapsodia I" și Fr. Chopin

— „Chopiniana". Baletul Operei Ro
mâne a contribuit la succesul specta
colului inaugural cu „Poem bizantin" de 
Doru Popovici — coregrafia : Alexa 
Mezincescu și binecunoscuta „Car
men" de Bizet-Scedrin (regia și core
grafia : Oleg Danovski).

Protagoniști : Magdalena Popa, Eu
genia Cotovelea, Ion Tugearu, George 
Bodnarciuc, Petre Ciortea, Adrian 
Gheorghiu.

NIKITA MAGALOFF:

„l-am cunoscut pe Enescu: un artist 
universal, unul dintre marii muzicieni

Mesajul umanist ai veacului nostru*
al muzicii

ION VOICU
Muzicienii, melomanii, milioanele de iubitori al artei 

sunetelor încearcă in aceste zile emoția unui important 
eveniment în viața artistică a țării ; fie ca mesajul 
acestui festival să răsune puternic și să lase un ecou 
durabil sub cerul unei umanități dornice de_ pace, de 
colaborare, de afirmare plenară a spiritualității fiecă
ruia în concertul națiunilor lumii.

GHEORGHE DUMITRESCU
Cu arcușul său, acest genial artist, un orfeu al tim

purilor moderne, a încîntat, a vrăjit sufletele mai mul
tor generații de oameni de pe întreg pămintul. Iată 
un exemplu minunat al puterii artei de a înălța omul, 
de a-i înfrumuseța viața, un exemplu al cărui ecou 
dorim să-l prelungim și să-1 amplificăm. Respectin- 
du-ne propriile valori, le respectăm și pe cele ale tu
turor celorlalte popoare. Cunoscînd ceea ce fiecare a 
creat mai bun, adîncim temeiurile prețuirii reciproce. 
Iată de ce România promovează o politică de largă 
colaborare culturală, de intensă participare Ia schimbul 
mondial de valori, în cadrul căruia se înscrie și acest 
festival.

căruia se înscrie și acest

DAN IORDĂCHESCU
Nu există recital în careNu există recital în care să nu includ lucrări din 

opera lui George Enescu și pretutindeni. în țară, in 
marile centre muzicale ale lumii, simt înalta apreciere, 
bucuria, satisfacția pe care această operă o produce, 
ca orice mare creație plină de patos omenesc. Consider 
că festivalul care poartă numele lui George Enescu 
este un fapt de cultură de mare semnificație, un oma
giu pe care-1 aducem geniului muzicii românești și 
totodată o contribuție la întărirea spiritului de cunoaș
tere și colaborare prin intermediul artei.

Agenda festivalului
• Astă-seară la Ateneul 

Român — muzică de came
ră : la ora 17, cvartetul 
„Voces Contemporanae" și 
corul „Capella Transilvani-, 
ca"; la ora 20, recitalul ce
lebrului violonist sovietic 
Viktor Tretiakov.

Unite ale Americli), iar la 
Opera Română spectacolul 
„Ion Vodă" de Gheorghe Du
mitrescu ; în rolul titular: 
Gheorghe Crăsnaru.

• La Sala Mare a Palatu
lui (ora 20) — compania de 
balet „Alvin Ailey" (Statele

• Un moment de excep
ție : recitalul de lieduri (Sa
la Mică a Palatului, ora 17) 
pe care îl dăruie iubitorilor 
muzicii vocale Dan lordă- 
chescu și Dan Grigore.

Nikita Magaloff — cele
bru pianist, unul dintrtf 
marii interpreți ai timpului 
nostru. Oaspete de onoare 
la cele mai importante 
festivaluri ale lumii, aștep
tat pretutindeni, din Japo
nia la Washington, de la 
Montreux la Hong Kong, la 
Budapesta, Salzburg, aici la 
București... Este pianistul 
care a realizat (fapt destul 
de puțin"' obișnuit) integra
la lucrărilor pentru pian de 
Chopin.

— Nu de mult ati concer
tat la Ancona (Italia), ati 
fost prezent la festivalul 
„Bruckner" de la Linz, la 
Amsterdam ați primit cele . 
16 discuri — Integrala Cho
pin — pe care le-ați înre
gistrat la Compania ..Phi
lips". Sinteți acum, aici, la 
București, la Festivalul in
ternational „George Enes
cu". Mereu alte 
alte pagini 
Care sint 
fele dv., 
opusurile 
certante ?

— Se spune că sînt „spe
cialist" în Chopin, pentru 
că am reușit să stăpinesc, 
să cint toate lucrările pen
tru pian scrise de maestrul 
polonez. Dar eu cint și 
Schumann, și Schubert, 
Prokofiev, Stravinski. 
vel. Am un 
tins fiindcă 
cint mereu 
tot timpul 
Muzică. Dar, dacă devin 
ascultător, mă opresc la 
muzica de cameră, la cvar
tetele și cvintetele lui Beet
hoven, Mozart, Schubert ; 
muzica pentru coarde este 
magnifică...

— Există, fără îndoială*, 
un public care preferă mu
zica modernă. Sint melo
mani care rărnin fideli pa
ginilor clasice. romantice. 
Dar tinerii, după . părerea 
dv.. ce doresc să asculte, în 
primul rind ?

— Am văzut săli pline 
închinate 
la con- 
scrisă in 
părerea

programe, 
de concert... 

de fapt preferin- 
gindindu-ge la 
simfonice, con-

repertoriu 
îmi place 
altceva ;

îndrăgostit 
, dacă 

opresc

la festivalurile 
muzicii moderne, 
certele de muzică 
ultimii ani. Dar

(Urmare din pag. I) remarca

...___ .. fost,
timpul vieții și 
să rămină, una 
mai fascinante

Ra- 
în- 
să 

sint 
de

mea este că melomanul se 
duce să se informeze, să 
afle, să asculte, să-și for
meze o opinie și in nici un 
caz nu poate face un salt 
peste veacuri, nu p jate 
uita și ignora marile va
lori ale muzicii din toate 
timpurile. Nu-i de mirare 
ca tinerii se apleacă astăzi 
spre muzica romantică, cla
sică ; chiar și tinerii inter
pret sint mai puțin intere
sați de opusurile-expe- 
riment. în orice caz, eu. la 
timpul meu, eram mai 
aproape de „noutățile" vre
mii — compozițiile lui 
Stravinski, Bartok, Ravel 
— decît sint ei acum.

— Poate este si influența 
școlii, a educației muzicale.

— Fără îndoială, toată 
lumea iubește muzica, dar 
ca să înțelegi ceea ce as
culți nu-i tocmai simplu. 
Și dacă școala peste tot în 
lume are misiunea de a 
face educația artistică, tre
buie să și-o împlinească cu 
mult tact și dăruire. Cum 
altfel se poate forma per
sonalitatea unui tinăr, cum 
se va forma publicul dece
niului următor ? Pentru că 
vorbim de educație, de școa
la muzicii, a artei, aș adău
ga cit de importantă este 
critica — in orice ramură

a artei, dar mai cu seamă 
aici unde sunetele vorbesc 
— critica muzicală făcută 
cu profesionalism. pentru 
informarea și educarea pu
blicului. Spun aceas,ta și in 
calitate de pedagog, pentru 
că am predat ani de zile 
la Conservatorul din Ge
neva, și ca interpret.

— Greu de enumerat în 
citeva cuvinte momentele 
de excepție ale unei „agen
de" pe a cărei primă filă 
este notat anul 1912 ! To
tuși poale încercați...

— Nu uit că am cîntat 
„Capriciul** de Stravinski 
sub bagheta compozitorului, 
în compania filarmonicii 
berlineze. Nu uit intilnirile 
cu Prokofiev. Maurice Ra
vel, Bella Bartok. Prietenia 
cu Clara Haskill, cu Dinu 
Lipatti. Odată m-am întilnit 
cu Enescu. I-am cîntat. 
Apoi s-a așezat la pian și 
fără note, bineînțeles, a 
desfășurat finalul Simfo
niei neterminate de Schu
bert. Un moment de neui
tat : după 
Enescu este 
versal, unul 
muzicieni ai
tru, o personalitate 
laterală.

Titu Maiorescu a 
încă din 
continuă 
din cele 
personalități ale culturii ro
mâne. Prețuit pină la adu
lare (a se vedea textele 
scrise despre el de Iacob 
Negruzzi. Rădulescu-Po- 
goneanu. S. Mehedinți) ori 
contestat cu violentă, comi- 
tîndu-se grave injustiții, el 
n-a lăsat indiferent pe ni
meni din cei care s-au a- 
propiat de el. in timpul 
vieții, ori din cei care s-au 
ocupat, după moartea sa. de 
epoca in care a trăit și pe 
care a influentat-o într-un 
mod atit de evident. Mono
grafia lui Eugen Lovinescu. 
din 1940. apărută in condi
țiile in care spiritul rațio
nalist introdus de Maiores
cu în cultura română era 
periclitat, se constituie în- 
tr-o oportună replică dată 
tendințelor de subminare a 
rațiunii si adevărului. Dar, 
după excelenta carte a lui 
Lovinescu. menită să lumi
neze semnificația destinu
lui maiorescian. a urmat o 
perioadă critică în cultura 
noastră în care personalita
tea și rolul lui Maiorescu, 
și nu numai al lui. au fost 
vehement negate, nu o dată 
cu argumentele primitive 
ale relei credințe si igno
rantei. Nu poate fi. de a- 
ceea, îndeajuns apreciată 
intervenția, in această pro
blemă. a excelentului pro
fesor clujean, Liviu Rusu. 
care, prin studiul însemnări 
despre Titu Maiorescu. apâ< 
rut în Viata 
din mai 1963, 
pentru vremea noastră, pe 
marele critic junimist, des- 
chizînd o nouă etapă nu 
numai în valorificarea lui 
Maiorescu. ci. datorită am
plitudinii acțiunii sale, o 
nouă etapă în însăși pre
luarea literaturii române 
clasice.

Cartea profesorului esteti
cian Liviu Rusu. Scrieri 
despre Titu Maiorescu, apă
rută în acest an la editura 
..Cartea românească", adu
nă. în afara însemnărilor 
despre Titu Maiorescu din 
1963, -un număr de 19 studii 
despre Maiorescu. unele pu
blicate în presa literară, al
tele inedite. Cele mai 
multe sînt polemice, fapt 
ce se explică, pe de-o par
te. prin reacțiile provocate 
de însemnări, multe din 
ele retardatare. în spiritul

romănească 
reabilitează.

Premii pentru

părerea mea, 
un artist uni- 
dintre mark 
veacului nos- 

multi-

Smaranda OȚEANU

Joi dimineață, repetiția generală a concertului inaugural

prejudecăților și inerțiilor 
epocii. Pe de altă parte prin 
reacțiile lui Liviu Rusu 
față de impresionismul fa
cil și tonul encomiastic a- 
doptate. după aceea, de unii 
dintre exegeții lui Titu 
Maiorescu. cărora Liviu 
Rusu le opune un maio
rescian ..în lături !“. mai 
ales pentru că apologia se 
asocia cu o regretabilă ig
noranță în broblema Maio
rescu. Avind. fată de cei 
mai multi comentatori ai 
criticului de la Convorbiri 
literare avantajul unei ex
periențe critice de peste o 
jumătate de secol, omolo-

Li viu RUSU

te. dar în cele din urmă to
tul se constituie într-un 
text ..beton", dens, care are 
temeinicia si soliditatea ar
gumentelor peremptorii, ex
trase din surse directe, im
posibil de contestat. Ne-

un loc. Unele dintre texte 
incintă nu numai prin logi
ca lor riguroasă, ci și prin 
frumusețea pasiunii în care 
sint concepute, transpusă 
intr-un registru de adevă
rat poem de idei, cum este 

avind ambiția de a-si ..in- - studiul 
venta" obiectul. Liviu Rusu 
se mulțumește să-l desco
pere și șă-1 descrie în spi
ritul adevărului, ca un om 
de stiintă. Căci. în timp ce 
diletantul. se Străduiește să 
strălucească, spre a face 
impresie, literaturizind si 
inghesuindu-se să treacă în 
primul plan al lecturii, in
diciu al viciului narcisiac.

Scrieri despre
Titu Maiorescu

gate si în străinătate (Liviu 
Rusu este singurul estetician 
român citat de Warren și 
Wellek in Teoria literaturii, 
pentru cartea sa Essai sur 
la creation artistique, apă
rută la Paris in 1935). al 
orizontului intelectual cu
prinzător (filozofic. în spe
cial) german, căci nu se 
poate despărți formația lui 
Maiorescu de tinerețea stu
diilor sale, avind. de ase
menea, meritul 
în reconsiderarea 
rescu, cele 20 de 
volumul lui Liviu 
zesc de aceea. < 
ceput. adeziune 
dere. Cei familiarizați cu 
textele lui Maiorescu. pre
cum și cu exegeza despre 
critic se pot convinge ușor 
că. după contribuția lui Eu
gen Lovinescu. Scrierile 
despre Titu Maiorescu ale 
lui Liviu Rusu reprezintă 
tot ceea ce s-a spus mai 
drept si mai exact despre 
marele critic al epocii cla
sice. Ceea ce' convinge, din
tru început, la noul exeget 
este rigoarea metodologică 
înțeleasă în sensul adecvării 
la obiect. Tonul nu este 
sprințar, colorat, frazele se 
urnesc uneori mai greu, 
concluziile se lasă astepta-

priorității 
Iul Maio- 
texte din
Rusu tre- 

dintru în- 
: si încre-

omul de știință n-are decît 
grija afirmării adevărului. 
Liviu Rusu nu pornește, 
prin urmare, de la o ima
gine prestabilită cu privire 
la Maiorescu. pe care ulte
rior s-o confirme, el plea
că de pe terenul, totdeauna 
sigur, al textelor esențiale 
ale criticului și ale dascăli
lor formației' sale ; orice a- 
firmație are o acoperire 
materială și logică, nimic 
nu se construiește în vid. 
De aceea, n-avem nici o 
îndoială că judecățile lui 
Liviu Rusu despre autorul 
însemnărilor 
Criticelor au 
lității, că nu 
trece. peste 
așa cum sintem deja avi
zați. exegetul nu si-a pro
pus să dea o monografie, 
adică să dezbată si șă con
chidă asupra întregii acti
vități a lui Maiorescu. Dar 
cele 20 de studii satisfac 
dezideratele fundamentale 
privitoare la personalitatea 
criticului și locul ei în cul
tura română clasică. Ne 
vine foarte greu să ierarhi
zăm studiile din volum 
dat fiind nivelul foarte ridi
cat al' tuturor, caracterul 
de contribuții autentice pe 
care-1 reprezintă toate la

zilnice si al 
șansa durabi- 
se va putea 

ele. Evident.

muzicienii români

din

la concursuri 
internaționale 
Olanda și R.F.G.

concursul internațional de 
de la Hertogenbosch. O-

La 
canto 
landa, care a avut loc de curînd, 
soprana Neli Miricioiu, de la 
Teatrul liric din Brașov, a ob
ținut premiul I. Distincția com
pletează palmaresul internațional 
al cintăreței noastre, care a fost 
încununată, nu de mult, și eh 
Marele premiu al tineretului la 
Festivalul internațional de la 
Ostende (Belgia).

La același concurs din Olan
da, mezzosoprana Liliana Bi- 
zineche, studentă la Conservato
rul „Gheorghe Dima“ din 
Cluj-Napoca, a fost distinsă cu 
premiul II. Este al doilea premiu 
II pe care tinăra interpretă îl 
obține, după cel luat la Atena, 
la concursul „Maria Calas". 
Conform regulamentului con
cursului. cele două soliste ttu 
participat la concertul final sus
ținut de laureații premiilor I și 
II, transmis in direct de Radio
difuziunea olandeză.

Tot cu premiul II a fost re
compensat cvartetul „Voces con- 
temporanae" al Conservatorului 
din Iași, la Concursul interna
țional pentru cvartete de coarde 
„Karl Klingler", de la Hano- 
vra (R.F.G.).

Așa grăit-a Maio- 
o excelentă sugestie 
un volum ce s-ar 
intitula Maiorescu

rescu ; 
pentru 
putea. _ __
par lui meme. Sau studiul 
Eminescu si Maiorescu. A 
desprinde, din cartea lui 
Liviu Rusu. contribuțiile 
notabile, asa cum ne pro
pusesem inainte de a în
cepe scrierea articolului de . 
față, ni se oare aproape 
inutil, in orice caz insufi
cient. căci întregul volum 
reprezintă, cum spuneam, o 
veritabilă contribuție si o 
demonstrație a eficientei 
metodologiei de cercetare 
riguroasă, supusă obiectului, 
emantipată de sub tutela 
oricărui subiectivism ori 
impresionism. Atragem, nu
mai. atenția asupra punerii 
la punct a problemei pri
vind pretinsul hegelianism 
al lui Maiorescu. încercarea 
de doctorat de la Paris, a- 
titudinea lui Maiorescu în 
problema formelor fără 
fond, profilul psihologic, 
intelectual și moral din 
Jurnal, personalitatea mo
rală a criticului. Dar. în 
egală măsură, aduc contri
buții replicile ori polemi- 
cile purtate de Liviu Rusu 
și care combat ori corec
tează cărți, idei ori studii 
și informații eronate care 
au proliferat adesea, căci 
aberațiile prind mai repede 
decît adevărul. Cartea lui 
Liviu Rusu despre Titu 
Maiorescu umilește orgolii
le veleitare și ridiculizează 
semidoctismul pretențios, 
drapat în cuvinte și fraze 
emfatice . care să timoreze 
pe neofiti. Ea reprezintă nu 
numai o remarcabilă lecție 
de critică științifică dato
rată unui specialist emi
nent. ci, în egală măsuri- 
mai ales dacă reținem ra‘ .i 
namentul ironiei atîtor ob
servații. un model de asi
milare a marii lecții critice 
maioresciene. Avem 
face cu una din cele 
maioresciene scrieri 
critica noastră si faptul că 
are drept obiect pe Maio
rescu și exegeza despre el 
nu constituie, desigur, o in- 
timplare.

de-a 
mai 
din

Pompiliu MARCEA

„Turnul de aur“ de la
a fost atribuit graficianului

To- 
pen-

Orașul italian 
lentino, renumit 
tru marea sa colecție 
de desene umoristice 
și caricaturi, organi
zează o manifestare 
artistică de prestigiu 
mondial, care in acest 
an și-a sărbătorit cea 
de-a X-a ediție : „Bie- 

-nala internațională a 
umorului în. artă".

Premiul I — „Tur
nul de aur" — al celei 
de-a X-a ediții a 
Bienalei a fost atri
buit ex-aequo cunos
cutului grafician ro- 
măn Eugen Taru (care 
primește astfel cea 
de-a 11-a distincție in 
competiții internațio
nale) și artistului ita
lian Nicola Garletta.

Duminică, în cadrul 
unei manifestări deo
sebite, a avut loc de
cernarea oficială a 
premiilor.

Desenul lui Eugen

Tolentino
Eugen Taru

expusă, alături de lu
crări renumite 
unor mari 
in colecția 
litate.

și decisive a culturii indivizilor în a- 
cord cu dezideratele si obiectivele 
fundamentale ale sistemului social. 
Acest amplu proces de democratizare 
a culturii în socialism semnifică tot; 
odată abolirea principială și practică 
a oricăror discriminări sociale în 
materie de cultură, integrarea în
tr-un larg circuit a unor valori so
cotite altădată „tabu" pentru mase, 
situate in zona a ceea ce, de pe po
ziții aristocratice, se numește cultura 
„înaltă" sau cultura „elitară", situa
tă Ia antipodul culturii pentru mase. 
O asemenea departajare a culturii 
este străină sistemului de valori al 
societății socialiste. Dealtfel, insuși 
conceptul de „cultură de masă" in 
capitalism și în socialism nu aparțin 
aceluiași sistem de referință.

în ciuda miturilor ideologice pri
vind virtuțile unificatoare, omogeni- 
zatoare ale așa-'numitei „societăți de 
consum", în literatura occidentală de 
specialitate nu lipsesc referirile di
recte sau voalate privjnd existența 
unei rigide linii de demarcație între 
ceea ce se numește sub un termen 
generic „cultura de masă" și ceea 
ce se numește „cultura cultivată" 
sau „cultura înaltă". Conceperea lor 
în termeni de opoziție este reflexul, 
în plan teoretic, al stratificării cul
turii societății capitaliste, corespon
dentă stratificărilor sociale, inegalită
ții de clasă. Cele două tipuri de cul
tură aparțin în capitalism unui sistem 
ierarhic al cărui vîrf l-ar constitui 
„cultura cultivată" și a cărui 
bază ar fi reprezentată de ..cul
tura de masă". Prima ar fi cultura 
unei „microsocietăti" specializate, 
cultivate, care accede la valori cul
turale inalte, creatoare de idei, de 
forme sau opere noi. cealaltă ar 
semnifica cultura destinată unui om 
„de masă", lipsit <je inițiativă și de 
capacitate creatoare, o cultură în care 
— observă Norman Birnbaum — o 
severă diviziune a activităților se
pară masa consumatorilor culturali 
de producătorii culturii în virtutea 
căreia societatea s-ar divide în două 
categorii distincte : cei care iau și cei 
care dau. Consecința : un „consum 
cultural de masă", un consum în ca-

drul căruia — după cum
Abraham A. Moles — consumatorul 
îngurgitează pasiv o asamblare de 
fragmente juxtapuse, o cultură mo- 
zaicată care invită individul să ră
mină la suprafața lucrurilor, deter- 
minind o receptare de circumstanță 
a mesajelor în cadrul unei difuzări 
de masă „care propune orice, ori
cui. oricînd". Iată deci că, indiferent 
de formulele propuse și deasupra lor, 
democrația burgheză menține și chiar 
accentuează și în domeniul culturii 
inegalitatea, inechitatea, promovînd 
criterii și distincții alițariste. separa-

niște „aleși", cărora le-ar reveni 
monopolul înțelegerii a ceea ce este 
bun și rău în lume, monopolul este
ticii, al gustului. Se afirmă că 
aceștia sînt cei care trebuie să mo
deleze gustul public, iar masele largi, 
societatea trebuie să-și însușească in 
mod pasiv și absolut gusturile, opi
niile, creațiile lor. în aceste poziții 
se exprimă cu putere tendința pro
prie ideologiei celei mai reacționare, 
a negării rolului maselor în viața 
socială, în făurirea istoriei, urmă- 
rindu-se, totodată, dezarmarea și 
demobilizarea forțelor revoluționare,

mism care exclude atitudinea critică, 
care împiedică manifestarea conștiin
ței de sine, a unei libertăți reale.

In acest fel. promisiunea democra
tizării cuprinsă in varianta capitalis
tă a culturii de masă se reduce la 
asigurarea unui consum cultural pen
tru uzul de masă, marcat esențial- 
mente de atributele sesizate cu două 
decenii in urmă de Ernest van den 
Haag : totul este facil, totul este 
compensatoriu. Un consum cultural 
care creează iluzia compensării sta
tutului de semirobot la care omul 
este redus in cadrul producției și

societate 
creativi-

niveluluipermanentă a
a populației tării noas- 
tot mai strînsă a învă-

Larga participare a oamenilor muncii
la cultură

tiste, expresii, pînă la urmă, ale ba
zei economico-sociale a unei socie
tăți împărțite în clase antagoniste, 
bazate pe exploatare.

La rîndul său. în coordonate sen
sibil apropiate. Edgar Morin distinge 
între „cultura kitsch", cultura legată 
de mijloacele comunicării de masă și 
„cultura cultivată" a unei microsocie- 
tăți specializate, care accede la valori 
culturale inalte. vizînd cunoașterea 
umanistă, sfera literelor si artelor.

în fapt, este vorba despre o divi
ziune a activității culturale care, 
sfidind pretinsele valențe democra
tice ale culturii de masă, statutează o 
nouă segregație culturală pliată pe 
stratificări sociale, determinate 
diferentele de bogăție, de venit și de 
situație, exprimate cel mai adesea în 
grade diferite de instruire.

Sesizînd tentativa unor cercuri 
reacționare de reînviere a unor teorii 
de mult depășite cu privire la ro
lul și locul artei și culturii in 
viața socială, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU remarca : „Se emit sau 
se reiau păreri potrivit cărora 
oamenii de literatură și artă ar fi

de

ruperea culturii și artei de aceste 
forțe, punerea creației spirituale in 
slujba intereselor claselor exploa
tatoare".

Dealtfel, unele consecințe care de
curg din stratificarea culturală capi
talistă sint denunțate și in cadrul 
gindirii nemarxiste occidentale, de 
către observatori lucizi ai realități
lor socio-culturale. Este denunțată 
din ce in ce mai insistent devalori
zarea sensului uman al culturii in 
societatea modernă occidentală în 
care precumpănitoare este orientarea 
spre reușita materială. Individul 
uman este redus la un element stan
dard. interșanjabil al organizării so
ciale, ceea ce — după cum observă 
pertinent Mikel Dufrenne — se sol
dează cu anihilarea oricărei disponi
bilități creatoare in plan cultural. 
Consumul de produse culturale „gata 
preparate", oferite prioritar prin sis
temul comunicării de masă, rămine, 
îti aceste împrejurări. modalitatea 
privilegiată de integrare a majorită
ții indivizilor în orizontul culturii. 
O integrare care se oprește la nive
lul conformismului, al unui confor-

care îi stimulează în același timp 
pasivitatea și plictiseala. Desigur, 
consumul nu este blamabil în sine, 
ca mijloc de satisfacere a unor ne
voi umane vitale și culturale. El de
vine insă îngrijorător atunci cînd se 
împlinește în limitele unor nevoi arti
ficiale, lipsite de sens, alimentate 
de modă și de reclamele seducătoare 
ale „societății de consum". In aceste 
împrejurări, omul insuși devine scla
vul consumului său, înlocuind atitu
dinea culturală, activă, de transfor
mare a lumii cu însușirea si consu
mul de obiecte. între altele, și de 
„obiecte culturale" fabricate cu eti
cheta „de masă", adică pentru masă, 
standardizate pe măsura unor nevoi 
standardizate.

La antipodul acestei atitudini se 
plasează perspectiva autentic demo
cratică oferită de socialism. în care 
lărgirea permanentă a accesului la 
întreaga cultură, stimularea consu
mului cultural sînt secondate de ce
rința formării unei atitudini cultu
rale de participare. Șansele 
rii unei asemenea atitudini 
decurg din posibilitățile

instaură- 
culturale 
concrete

care-i sînt oferite de către 
acțiunii omului, inițiativei, 
tatii sale.

Creșterea 
de instruire 
tre, legarea
țămîntului de cerințele producției și 
ale cercetării, sporirea instituțiilor 
de cultură și diversificarea activită
ților culturale de masă, antrenarea 
oamenilor muncii la creația tehnică, 
depistarea și punerea in valoare a 
talentelor — ilustrată elocvent de 
edițiile Festivalului național „Cinta- 
rea României" — sint direcții prin
cipale ale politicii noastre culturale. 
Ele probează convingător mutațiile 
pe care socialismul le aduce in pla
nul culturii, mutații care vizează alit 
egalizarea șanselor de acces la va
lorile culturale, cît și , sensul trans
formării culturii noastre dintr-o cul
tură de consuni intr-o cultură de 
participare. Participarea culturală 
semnifică, din perspectiva democra
tică și umanistă a societății socialis
te, opoziția față de consumul pasiv, 
cucerirea celor mai inalte posibilități 
de reflecție și analiză, înseamnă si
tuarea activă în rețeaua de relații 
sociale și. totodată, procedarea 
opțiuni în cunoștință 
asemenea atitudine de 
se naște insă spontan, 
de regulă, o pregătire, 
dagogică sistematică a 
prezenta unui contact prelungit cu 
acțiunea culturală și opera' de artă. 
Ea reclamă, de asemenea, o ambiantă 
stimulatoare, o circulație permanentă 
de idei, o atmosferă de dezbateri 
privind aspecte ale creației, ale pp- 
liticii culturale, privind elaborarea 
ofertei și difuzarea 
nevoile, motivațiile 
turale ale maselor.

Necesitatea unei 
dini de participare 
ca esență a democratismului socialist, 
este repetat subliniată în documen
tele partidului nostru, tocmai pen
tru că participarea culturală și so
cială sînt modalități de raportare ac
tivă a omului la lume, singurele care 
oferă gaianția edificării unei civi
lizații spirituale superioare, a unui 
om apt să gîndească original și să 
acționeze creator.

Ia 
de cauză. O 
participare nu 
ci presupune, 
o inițiere pe- 
oamenilor în

valorilor, privind 
și aspirațiile cul-

asemenea atitu- 
sau de implicare.

Taru, pe care îl re
producem. prezintă lu
crarea răsplătită, cu 
premiul de la Tolen
tino ; ea va rămine

ale 
graficieni, 

loca-

Tragere excepțională Loto
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vinzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto ce va 
avea loc marți 25 septembrie 
a.c. Această tragere oferă noi 
posibilități de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“. cîștiguri în bani de 50 000, 
25 000. 10 000 lei etc., precum și 
excursii pe ruta R.P. Ungară — 
R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană — Austria sau în R.P. Po
lonă. Pentru atribuirea ciștigu-

rilor se efectuează cinci extra
geri in două faze, cu un total de 
42 numere. Costul biletelor este 
de 5 sau 15 lei varianta, cele de 
15 lei avînd drept de partici
pare la toate extragerile. Se 
poate juca și în cotă de 25 la 
sută. Ultima zi pentru procura
rea biletelor — luni 24 septem
brie a.c. Tragerea va avea loc 
marți la ora 16,30 in sala Clu
bului Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42.

/

cinema
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL — 15; 17,45; 20
• In numele Papei Rege: PATRIA
— 14,30: 17; 19,30, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Omul păianjen: LUCEAFĂRUL
— 14,15; 16,15; 18,30; 20,30. ia gră
dină — 19,45. BUCUREȘTI — 13,30; 
15,45; 18; 20.15, GRADINA CA
PITOL 19,15
• Capcană pentru rată: VICTO
RIA — ‘ ------ “ -----------
9; 11,15; 
q Ultima 
TRAL — 
9; 11,15;
@ Hoțul
13,30; 15,45; 18; 20,15. FESTIVAL —
— 13.45; 16; 18,15; 20.30, MELODIA
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45:
12.15, Alarmă în deltă — 14: 16,
Sonata pe malul lacului — 18; 20: 
DOINA 
q Accident: TIMPURI 
17,15; 19.30
• Lumea Atlantidei : 
STUDIO — 10; 12; 14; 
FEROVIAR — 9; 11,15;
18; 20,15, MODERN — 9; 11.15;
13,30: 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19.45
• Nea Mărin miliardar: BUZEȘTI
— 15.30; 17,30; 19,15, la grădină — 20.
FLACĂRA ......................  '
grădin.ă —
• Moartea 
SIOR — 9;
20.15, VOLGA 
15,45: 18: 20.15. PARC HOTEL
• Ghinioniștii: DACIA — 9; 
13,30; 15.45; 18; 20,15
• Alibi pentru un prieten:
CEGI -................................
— 19.30
> Mihail, cîine de circ: GLORIA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.15. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20, la grădină — 19.45, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30, 
la grădină — 19.45
• Ulzana, căpetenia apașilor:

LIRA — 16; 18; 20, la grădină — 
20,15
• Lovitura pe la spate: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20
e Frați de cruce: FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30
• La cinci zile de casă: GIU
LEȘTI — 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20 
Matineu pentru elevi și studenți — 
9. FLAMURA — 9. 11.15: 13.30;
15,45; 18; 20.15, GRADINA TITAN 
— 20
• Mama: COTROCENI
17,45; 20
• Iphygenia: FLOREASCA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30
O Columna: PACEA — 15: 18,30 
e oiga și poetul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20
O Aventurile lui Mark Twain: 
MIORIȚA — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30
O Satul cu arțari: POPULAR — 
15,30; 17,45; 20

15.30;

15: 17.30: 20. GRIVIȚA —
13,30: 15,45; 18; 20 
frontieră a morții: CEN- 
15; 17,15; 19,30. ARTA —
13,30: 15.43: 18: 20 
din Bagdad: SCALA —

NOI — 15;

CINEMA 
16: 18; 20, 

13,30; 15 45; 
- 9

- 15,30: 17,45: 20. la
20,30
unui ghid:
11,15; ------13,30:

9: 11,15:

EXCEL- 
15,45: 18; 

13,30’. 
— M 
11,13;

BU-
15; 17.30; 20, la grădină

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică): O scrisoare pierdută — 
19,30; (sala Atelier): Aventură in 
banal — 19
O Opera Română: Ion Vodă — 19 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria 
a Teatrul 
veselă — 
® Teatrul 
cei goi — 19,30
• Teatrul de comedie: 
de minte — 19 30
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Jocul — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Dragoste periculoasă — 19.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“. (sala Savoy): Revista tn 
luna de miere — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai 
— 13,30
• 8’eatrul „Țăndărică": Anotim
purile mînzului — 17

de sticlă — 19,30
de operetă: Văduva

19.30
Mic: Să îmbrăcăm pe

Măseaua
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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

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

In numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, 
Adunării Naționale și al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, vă ' 

.transmitem dumneavoastră, și, prin intermediul dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guvernului 
și poporului român, mulțumirile noastre sincere pentru felicitările călduroase 
transmise cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam.

Folosim acest prilej pentru a ura poporului frate român ca, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, să obțină noi și numeroase succese importante 
în opera de edificare a României socialiste prospere.

Fie ca prietenia, solidaritatea și cooperarea dintre partidele și popoarele 
țărilor noastre să se consolideze și să se dezvolte zi de zi.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

Primire la primul ministru al guvernului

Cronica zilei
'A

De la Ministerul Educației si Invătămîntului
J J J

Tovarășul Ilie Verdet, prim-minis
tru al guvernului, a primit, joi după- 
amiază, pe Hassab Allah el Kafrawi, 
ministrul reconstrucției din Republi
ca Arabă Egipt, care face o vizită în 
tara noastră.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a fost analizat. în spi
ritul hotărîrilor convenite cu prilejul 
întilairilor dintre președinții Nicolae 
Cet ișescu și Anwar El Sadat, modul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

Gală de box
La Palatul1 sporturilor și culturii 

din Capitală s-a desfășurat aseară o 
gală cu participarea unor boxeri din 
lotul reprezentativ lărgit. Spectatori : 
2 000 ; meciuri : 12, toate îndîrjite,
dar lipsite de virtuți tehnice in ma
rea majoritate a cazurilor. . Unele 
arbitraje slabe — în nota partidelor 
respective, cum a fost acela din me
ciul semi-greilor Văleanu (Muscel) 
— Joița (Electroputere), ultimul fiind 
gratificat cu decizia de 5—0 de către 
juriu. Ceva mai răsărită din punct 
de vedere tehnico-tactic a fost intîl- 
nirea de la categoria muscă, dintre 
steliștii Radu și Govici, un meci re
lativ egal, atribuit primului cu o de
cizie s'trînsă de 3—2.

în afara prevederilor din actualul 
regulament al campionatului națio
nal, persoane din' federație au pro
gramat un meci Tiberiu Cucu — Nicu 
Popa,. în care campionul era obligat 
să-și pună titlul în joc, pentru că 
Popa lipsise de la turneul final. Din 
fericire, tinărul și talentatul ieșean, 
în pofida unui arbitraj confuz în 
ring (Dumitru Banciu), a învins clar, 
lichidind „pretențiile" contracandida
tului. Astăzi, de la ora 18, este pro
gramată o nouă gală pentru boxerii 
fruntași.

V..MIRONESCU

(Urmare din pag. I)
nalitate, în jurul Partidului 
Comunist Român.

Muzeul, care funcționează 
in aceeași clădire a vechii 
scoli primare, lansează din 
fiecare vitrină semnalele 
luminoase ale istoriei satu
lui si ale noii orînduiri din 
tara noastră, istorie în care 
viata marelui bărbat, năs
cut în Scornicești. se inte
grează plenar, puțind să-l 
socotească cu deplină în
dreptățire. după cuvintele 
lui George Coșbuc. „...su
flet în sufletul neamului 
său".

Sera, sclipind argintiu cit 
vezi cu ochii, într-o re
giune cu apă putină, e^e 
încă un semn al vre
mii noi în care oamenii 
au învățat să lupte cu 
potrivniciile și să le învin
gă. Cele 16 hectare produc 
anual pentru .piața internă 
leguminoase în valoare de 
16 milioane lei. folosind 
numai 150 de muncitori, in 
majoritate femei.

Nu dfe mult. în toate 
curțile din Scornicești poate 
că păsările nu atingeau 
nici cifra de .4—5 mii. Cum 
și-ar fi închipuit cineva pe 
atunci că din Scornicești 
vor ieși. In 1979. 18 mi
lioane de ouă. că intr-un 
complex, avicol, cu ingineri 
specializați, se vor îngriji 
126 000 de găini gureșe, in
stalate în 8 hale cu etaj, 
prevăzute cu primenire 
automată de aer și ană 
proaspătă, hrănite după 
formula științifică a labo
ratorului și din jgheabul 
de sîrmă ouăle vor fi 
luate cu coșurile în fie
care zi ? Si cu toate a- 

concret în care se înfăptuiesc acțiu
nile de cooperare dintre România si 
Egipt în diverse domenii de activi
tate. Au fost relevate, de asemenea, 
noi căi și mijloace menite să con
tribuie Ia dezvoltarea în continuare, 
pe multiple planuri, a colaborării 
dintre cele două țări.

La primire a participat tovarășul 
Iosjf Uglar, președintele Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare.

FOTBAL: Agenții de presă străine despre jocul 
echipelor Steaua și Universitatea Craiova

Echipele noastre Steaua București 
și Universitatea Craiova, care au ju
cat în deplasare, la Berna și, respec
tiv, Viena, au luat un start promiță
tor în Cupele europene de fotbal. în 
„Cupa cupelor", Steaua București a 
obținut un rezultat de egalitate (2—2), 
la capătul unui joc in care, după 
cum transmite agenția Sport Infor- 
mazion Ztirich, a avut in majoritatea 
timpului inițiativa, conducînd cu 1—0 
și 2—1. în meciul de la Berna, cu 
formația locală Young Boys, scrie 
agenția citată, fotbaliștii români au 
demonstrat o tehnică și o orientare 
tactică superioară adversarilor lor, 
reușind un „egal" meritat.

La rindul ei, Universitatea Craiova 
a realizat la Viena, in „Cupa

Lupte greco-romane
Campionii competiției de lupte 

greco-romane din cadrul Jocurilor 
sportive mediteraneene de la Split, 
sînt in ordinea celor zece categorii 
de greutate, următorii : Salih Bora 
(Turcia), Chapalam Cholidis (Gre
cia), Antonio Caltabiano (Italia),

POPAS LA SCORNICEȘTI
cestea. ziua de mîine va în
trece si aici ziua de azi : 
in halele mărite, se vor 
afla in curind 180 000 de 
găini ouătoare si 60 000 de 
puicuțe menite să întine
rească la vreme eșalonul, 
sporind puterea economică 
a Scornicestilor.

în tinăra fabrică de con
fecții se aliniază 600 de ma
șini de cusut. Ca un uriaș 
bondar dintr-o eră revolută, 
ele macină — zumzăind 
frenetic — liniștea marelui 
atelier. 1 300 de tinere din 
Scornicești și din satele 
dimprejur, care altădată 
n-ar fi știut să treacă ata 
prin acul unei mașini de 
cusut, străbat acum kilo
metri de diftină din care 
scot rochii si capoade, aco
perind cu munca lor planul 
anual de 120 milioane lei.

Azi, spitalul cu 250 de 
paturi si policlinica alătu
rată, construite în mijlocul 
localității de eminentul ar
hitect Anghel Marcu. rețin 
îndelung privirea. Concepu
te sn spiritul îndrumărilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a păstra fru
musețea specifică arhitectu
rii tradiționale. . înnoind-o 
cu elementele de structură 
cerute de funcția social- 
educativă a edificiilor pu
blice și de confortul nece
sar, cele două clădiri din 
Scornicești îsi expun foi- 
șoarele la lumina soarelui 
— izvor de sănătate tru
pească și optimism pentru 
cei obligați să petreacă o 
vreme aici, sub îngrijirea

atentă a specialiștilor. Sta
tui răspîndite în parcul 
ce înconjoară spitalul și 
in holuri, tablouri cu co
lorit atrăgător, călăuze ale 
bunului gust. înfrumuse
țează aspectul interioarelor, 
și așa nobil și odihnitor 
pentru cel aflat în sufe
rință. Planul de sistemati
zare al viitorului oraș va

permite o extindere con
cordantă cu stadiul prezu- 
mat de creștere a popu
lației. cu parc si in spatele 
actualei clădiri, pînă la ta- 
luzul riului Plapcea, în apa 
căruia se va răsfringe ca 
într-o oglindă tremurătoare 
spitalul cu balcoanele lui 
înflorite. în fată, peste ar

tera principală se va ridica 
ansamblul civic.

La liceul agroindustrial 
de astăzi, cu profil adecvat 
mediului natural înconjură
tor, peste o mie de copii 
din Scornicești și din satele 
dimprejur învață să aplice 
în practică secretele pro
ducției de cereale și le
gume la cote pe care ..tara

Fabrica de confecții din Scornicești, unde lucrează 1 300 de tinere

Vizita premierului - Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate Coreene in unități 

industriale din Capitala
Premierul Consiliului Adminis

trativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, tovarășul Li Giong 
Ok, împreună cu persoane oficiale 
coreene, a vizitat. în cursul zilei de 
joi, două unități industriale din Ca
pitală : întreprinderea de țevi „Repu
blica" și' „Electronica".

La prima întreprindere, oaspeții au 
fost însoțiți de Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice. Datele 
prezentate de gazde au evidențiat 
realizările și preocupările colectivu
lui de muncă de aici pentru înnoirea 
permanentă a gamei sortimentale a 
produselor,, pentru asimilarea unor 
noi tipuri de țevi cu caracteristici 
tehnice îmbunătățite, solicitate de 
cele mai diverse sectoare ale econo
miei naționale. S-a remarcat cu 
acest prilej buna cooperare româno- 
coreeană care se desfășoară cu bune 
rezultate și în domeniul metalurgiei, 
o dovadă în acest sens constituind-o

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Școala contemporană
16,30 Emisiune în limba germană
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,0*0 Telejurnal
19,20 ..Scornicești ’79“. Film de Dinu Să- 

raru și Boris Ciobanu
19,40 Priorități în agricultură
19.50 Film artistic : ,.Oaspetele". Pre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22,

23 și 24 septembrie. In țară: Vremea 
„va fi caldă, îndeosebi în primele zile, 
mai ales în sud-estul țării. Cerul va 
fi variabil, cu înnorărl mai accentuate

U.E.F.A.", în compania echipei Wie
ner Sport Club, un scor alb. Comen- 
tind această partidă, agenția aus
triacă de știri „A.P.A." apreciază si
guranța apărării echipei craiovene și 
jocul bun al mijlocașilor, remarcind, 
de la oaspeți, pe Boldici. Negrilă, 
Bumbescu, Bălăci și Cămătaru.

în celelalte partide ale compete 
fiilor n-au lipsit surprizele, cea mai 
mare dintre ele fiind victoria in de
plasare a formației Dynamo Dresda, 
care, în „Cupa U.E.F.A.", a întrecut 
cu 2—1 pe Atletico Madrid. Scorul 
zilei a fost realizat in „Cupa campio
nilor europeni" de Ajax Amsterdam, 
care a învins, cu 8—1, în deplasare, 
pe J.K. Helsinki.

Ivan Frgici (Iugoslavia), Ferenc 
Caba (Iugoslavia), Karolj Kasap 
(Iugoslavia), Momir Petkovici (Iu
goslavia), Darko Nisavici (Iugosla
via), Refik Memisevici (Iugoslavia), 
Prvolslav Ilici (Iugoslavia). 

laminorul de țevi de la Kan Săn, 
construit de specialiștii români.

La întreprinderea „Electronica", 
oaspeții. însoțiți de Alexandru Necu- 
la. adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, au luat cu
noștință de principalele, produse rea
lizate aici — diverse tipuri de televi
zoare, aparate de radio și calculatoa
re — destinate atît satisfacerii nece
sităților interne, cit și partene
rilor externi, printre cele 26 de țări 
în care se exportă produse purtînd 
marca acestei întreprinderi numârin- 
du-se și R.P.D. Coreeană. Dealtfel, 
un rod al colaborării româno-coreene 
în domeniul electronicii 11 reprezintă 
construirea de către partea română 
a fabricii de televizoare de la Phe
nian.

La încheierea vizitei, premierul 
Consiliului. Administrativ al R.P.D. 
Coreene a semnat in cartea de onoa
re a întreprinderii. (Agerpres)

mieră pe țară. O producție a stu
diourilor indiene

21,10 Meridiane culturale românești
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 O viață pentru o idee: Constantin 

Miculescu (1863—1937)
17.20 Caseta cu imagini
18,25 întrebări și răspunsuri
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
19.35 Drumuri și popasuri
20,00 Festivalul internațional „George 

Enescu“
20,55 Film documentar: „Avem nevoie 

de iubire"
21,05 Studio liric ’79
21.35 Telejurnal 

în vestul țării, tfnde vor cădea ploi 
locale. în rest, ploi izolate, in a doua 
parte a intervalului. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat cu intensificări 
locale din sectorul sudic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar ’cele maxime între 18 și 28 
de grade, local mai ridicate în sudul 
și estul țării. Pe alocuri, dimineața, 
se va produce ceață.

în cîteva rînduri
® Competiția ciclistă internațională 

„Cupa Cibo" a programat ieri două 
etape — ambele cîștigate de rutierii 
din R.D. German^.: Bent Drogan — 
cursa cu plecarea în bloc. Brașov — 
Rișr.ov și retur (70 km) — 1 h 42’2/10, 
și Frank Boden, proba contra crono
metru individual, înregistrat cu tim
pul de 28’11” pe distanța de 20 km. 
în clasamentul general conduce F. 
Boden, primul dintre rutierii români 
fiind Andrei Antal, pe locul 4, la 50” 
față de lider.

® Rezultate din meciurile disputa
te ieri in seria a Il-a a diviziei B de 
fotbal : Mecanica Fină București — 
Rulmentul Alexandria 1—0 ; Carpați 
Mîrșa — Rapid București 1—2 ; Auto
buzul București — Poiana Cîmpina 
1—2 : Petrolul Ploiești — Metalul 
Buburești 1—0 ; Chimica Tîrnăveni — 
Progresul Vulcan București 0—0.

® Patinoarul „23 August" din Ca
pitală va fi pus la dispoziția publi
cului începind de la 22 septembrie, 
după următorul program : Joia, 
sîmbăta și duminica între orele 
17—19, iar duminica și intre orele 
10—12.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut, joi. o în
trevedere cu tovarășul Hă Dam. vice- 
premier al Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene, ministrul afacerilor externe.

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale, 
evidențiindu-se dorința comună de 
amplificare a conlucrării pe plan in
ternațional, de extindere și diversi
ficare a colaborării și cooperării din
tre cele două țări, în spiritul înțele
gerilor româno-coreene convenite cu 
prilejul întilnirilor și convorbirilor 
de la București și Phenian, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

La întrevedere au participat Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui, si Vasile Șandru, director in 
M.A.E.

A participat, de asemenea, Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

★
Joi după-amiază, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Peter Erni, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Elveției la București, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit joi pe dr. William L. 
Brown, președintele firmei „Pioneer" 
— S.U.A., specializată in producția 
de semințe de plante agricole. în 
cadrul convorbirii au fost examina
te posibilități de .cooperare între fir
ma americană și unități specializate 
din țara noastră în domeniul produ
cerii și comercializării semințelor.

în aceeași zi. președintele Acade
miei de științe agricole și silVice, 
prof. Nicolae Giosan, a avut o între
vedere cu președintele firmei ame
ricane.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in legătură cu realizări și 
preocupări în cercetarea științifică și 
producția de semințe la diferite plan
te de cultură, precum și cu privire 
la posibilități de cooperare in aces
te domenii.

★
Sub auspiciile Uniunii societăților 

de științe medicale, joi dimineața au 
început, în Capitală, lucrările celei 
de-a Il-a Conferințe naționale a So
cietății de oftalmologie, avind ca 
temă „Chirurgia reparatorie și re
constructive a globului ocular".

Participă personalități ale școlii 
medicale românești, cercetători, 
cadre didactice, specialiști ai clinici
lor din întreaga țară, precum și re- 
putați oameni de știință de peste 
hotare.

Timp de două zile, în cadrul con
ferinței vor fi prezentate referate și 
comunicări de specialitate. Va avea 
loc, de asemenea, o masă rotundă cu' 
tema „Glaucomul infantil".

REDESCHIDEREA 
AEROPORTULUI 
DIN TIMIȘOARA

Aeroportul din Timișoara, reame- 
najat și modernizat, a fost redeschis, 
pentru traficul aerian intern. Ince- 
pind cu data .de 20 septembrie, aces
ta este , in măsură .să primească 
cursele companiei TAROM, care vor 
circula după următorul program : 
primul avion va decola în fiecare zi, 
inclusiv duminica, de pe aeroportul 
Băneasa Ia ora 7,10 și va ateriza la 
Timișoara la 8.25 ; de pe aeroportul 
Timișoara se va decola la 8,50, ateri
zarea pe aeroportul Băneasa fiind 
prevăzută pentru ora 10,05 ; al doilea 
avion va decola în fiecare zi, inclusiv 
duminica, de pe aeroportul Băneasa 
la 16,40 și va ateriza la Timișoara la 
17,55 ; de pe aeroportul Timișoara va 
decola la 18,40 și va ateriza la Bă
neasa la 19,55. Cursa RO-53/54, cu 
plecarea de pe aeroportul Băneasa la ' 
ora 12,45, a fost anulată. - (Agerpres).

eminamente agricolă" din 
trecut nici nu le-a visat. 
Cunoașterea alcătuirii fizi- 
co-chimice și biologice a 
pămintului pe care-1 avem 
de cultivat ne va dezvălui 
și in viitor gradul lui de 
maximă fertilitate actuală, 
conducîndu-ne la aflarea 
căilor de sporire a randa
mentului potrivite fiecărei 
culturi, sprijinind — de 
aici din Scornicești — creș
terea productivității agri
cole din toată tara, prin 
norme de lucrare a pămin
tului științific elaborate.

Pentru cei mici, cuprinși 
azi in tot atîtea grădinițe 
cite sate compun comuna, 
clădirile creșei si grădini
ței din Scornicești sînt tot 
atitea locuri îndrăgite. Prin 
minte îmi trec imagini de 
altădată ale copiilor ce se 
deșteptau singuri în casă, 
după plecarea părinților la 
muncă, ale fetitelor plăpîn- 
de de 5—7 ani luptîndu-se 
cu frățiorii lor mai mici, 
să-i culce ori să-i hrăneas
că, pe cind mamele mun
ceau la cîmp cu inima frip
tă de grija lor. Sufletele 
nevinovate ale copiilor de 
azi și de miine pot zimbi, și 
pentru cei ce n-au avut co
pilărie...

De la acest nivel de civi
lizație, viitorul oraș Scbr- 
nicești va primi de fiecare 
dată, cu cinste, pe străluci
tul său fiu. pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rapor
tând tării că întreaga colec
tivitate a muncit cu rîvnă 
exemplară, că s-au păstrat 
și înnobilat străvechile 
tradiții locale și... s-au fe
rit ca de foc de mîndria 
deșartă a înfumurării...

Pentru completarea locurilor ră
mase neocupate la unele profiluri, 
pentru anul universitar 1979—1980. se 
va organiza un nou concurs de admi
tere in invătămintul superior, care 
se va desfășura intre 1 si 6 octom
brie 1979. înscrierea candidatilor se 
va face in perioada 24—28 septembrie 
1979.

La concurs pot participa numai 
candidați neincorporabili. condițiile 
de înscriere și disciplinele de concurs 
fiind cele stabilite in broșura ..Admi
terea in invătămintul superior — 
1979".

Instituțiile de învățămînt superior 
și profilurile la care se va susține 
concurs sînt următoarele :

Institutul politehnic din București, 
pentru ingineri-seral. la profilul me
talurgie. specializarea metalurgie ex
tractivă.

Universitatea din Brașov, pentru 
subingineri-seral in întreprinderi, la 
profilul mecanic, specializarea tehno
logia construcțiilor de mașini (la în
treprinderea mecanică „Muscel" 
Cimpulung și la întreprinderea de 
aparataj electric Sfintu Gheorghe).

Institutul de mine din Petroșani, 
pentru ingineri-zi. la profilul mine, 
specializarea mine : pentru ingineri- 
seral. la profilul mine, specializarea 
mine ; pentru subingineri-seral in in
stitut. la profilul mine, specializarea 
mine..

Institutul de petrol și gaze din Plo
iești. pentru ingineri-zi. la profilul 
petrol, specializarea forajul sondelor 
și exploatarea zăcămintelor de petrol 
și gaze ; pentru subingineri-seral in 
institut, la profilul 'petrol, speciali
zarea forajul sondelor și exDlOatarea 
zăcămintelor de petrol și gaze.

Institutul de subingineri din Reșița, 
pentru subingineri-seral în întreprin
deri. la profilul metalurgie, speciali
zarea turnătorie (la întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița).

Numărul de locuri pentru care se 
organizează concursul la specializări
le menționate mai sus se afișează la 
instituțiile de invățămint respective, 
in cadrul cărora se vor organiza și 
consultații pentru candidați.

Informații suplimentare se pot ob
ține de la secretariatele facultăților 
respective.

★
Pentru completarea locurilor răma

se neocupate la unele profiluri și 
meserii din invătămintul liceal si 
profesional, in perioada 1—3 octom
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„Politica de dezarmare - singura bază 
solidă a securității și prosperității"

Fondurile investite în economia civilă creează 
mult mai multe locuri de muncă 
decît cele destinate înarmărilor

Sub semnătura lui Richard J. Barnet, membru al Institutului american 
pentru studii politice, fost înalt funcționar al Departamentului de Stat al 
S.U.A., publicația săptăminală de mare tiraj „The New York Times Ma- 
gazine“ inserează un amplu studiu asupra consecințelor economice, poli
tice Și sociale ale cursei înarmărilor, din care redăm următoarele :

„Deși incepînd din 1945 și pină 
acum Statele Unite au cheltuit pen
tru înarmare circa 2 000 de miliarde J- 
de dolari, societatea americană este 
în prezent mai slabă decît era în 
urmă cu 30 de ani în ce privește 
forța economică, vulnerabilitatea mi
litară, stabilitatea socială și morală. 
Cii toate acestea, se proiectează chel
tuirea în scopuri militare numai în 
următorul deceniu a incă 1 500 mi
liarde dolari. Aceste cheltuieli, de
parte de a contribui la Întărirea în
crederii în viitor, sporesc incertitu
dinile. Americanii se simt în nesigu
ranță — nesiguranța celor vîrstnici 
că se vor putea întreține in anii de 
după pensionare, nesiguranța celor 
din clasele mijlocii — striviți de im
pozite și inflație — nesiguranța celor 
din centrele urbane in fața valului 
de violență de pe străzi, din metrouri 
și autobuze, din casele lor. Și, pe 
deasupra tuturor, teama americani
lor că fiii lor ar putea deveni victi
mele unui război nuclear.

Fapt este că nu se ține seama în 
măsura necesară de schimbările pe
trecute în America și în lume în ul
timele decenii. E adevărat că in tre
cut Statele Unite și-au exercitat nu 
o dată influenta departe de țărmurile 
lor prin operațiuni militarii și pa
ramilitare. «în fapt, chiar și pînă la 
războiul din Vietnam, asemenea ope
rații s-au produs o dată la fiecare 18 
luni — in Iran, Guatemala. Indone
zia, Liban. Laos, Cuba, Congo, 
Guyana britanică. Republica Domi
nicană. Dar diplomația canonierelor, 
în versiunea sa modernă, care a fost 
practicată în perioada imediat urmă
toare celui de-al doilea război mon
dial. a- devenit astăzi un anacronism. 
O dovadă recentă in acest sens o 
constituie faptul că angajarea masivă 
a S.U.A. în Iran n-a putut face ca 
petrolul să continue să curgă spre noi.

Este o realitate incontestabilă că 
sentimentele anticolonialiste au cres
cut în lume, făcînd inacceptabilă 
orice eventuală intervenție militară 
americană.

în continuare, autorul demască cu 
tărie mitul potrivit căruia „sporirea 
cheltuielilor militare nu dăunează, ci, _ 
dimpotrivă, slujește ca un stimulent 
al economiei". „Privind problema in 
perspectivă — subliniază autorul — 
cheltuielile militare au un efect 
dezastruos pentru economie. Țara 
care an de an cheltuiește mai mult 

•de 100 miliarde dolari pentru a în
treține o armată de 4 milioane per
soane care nu produc nimic si care 
își procură enorme cantități de ar
mament, de asemenea, neproductiv, 
nu poate asigura în continuare 

brie 1979 se organizează un nou con
curs de admitere, după cum urmează:

— La clasa a XI-a de liceu — în- 
vățăminț de zi — la profilurile : 
mine — petrol — geologie, metalur
gie. construcții, agricol, mecanică 
agricolă, precum și la profilul meca
nică pentru meseriile : sudor, turnă
tor și forjor-tratamentist. De aseme
nea. se organizează un nou concurs 
de admitere la clasa a XI-a de liceu 
— invățămint seral — pentru persoa
nele care, fiind in stagiul militar sau 
în alte situații deosebite, nu s-au 
putut prezenta la concursul de admi
tere organizat in perioada 2—4 sep
tembrie a.c.

— La anul I al școlilor- profesiona
le. la profilurile : mine — petrol — 
geologie, metalurgie, construcții, ma
teriale de construcții, mecanică agri
colă. precum și la profilul mecanică 
pentru meseriile : sudor, turnător si 
forjor-tratamentist.

Condițiile de înscriere si admitere 
sint cele publicate in broșura „în
scrierea și admiterea in invătămintul 
liceal — 1979". care se găsește la fie
care unitate școlară.
. Pe durata studiilor, elevii care sa 
pregătesc in aceste profiluri si me
serii beneficiază de burse si alte for
me de sprijin material.

Elevii bursieri ai liceelor industria
le și ai școlilor profesionale care sa 
pregătesc in meseriile specifice do
meniilor mine — petrol — geologie, 
metalurgie si al sectoarelor calde — 
turnătorie, forjă — primesc lunar, pe 
lingă burse, si următoarele sume in 
numerar : .

— cei din liceele industriale : 50 lei 
în clasa a IX-a. 80 lei în clasa a X-a, 
100 lei în clasa a XI-a și 150 lei în 
clasa a XII-a :

— cei din școlile profesionale : 
100 lei in anul I și 150 lei in anul II.

înscrierile pentru concursurile de 
admitere se pot face la unitățile șco
lare in perioada 22—29 septembrie 
a.c. inclusiv. Informații privind orga
nizarea concursului de admitere și 
condițiile de școlarizare se pot obține 
de la inspectoratele școlare județene, 
precum și de la liceele si școlile pro
fesionale care școlarizează elevi in 
aceste profiluri, care au fost publica
te in broșurile : „Rețeaua și profilul 
liceelor din Republica Socialistă 
România — 1979“ și „Rețeaua și pro
filul școlilor profesionale* din Repu
blica Socialistă România — 1979". 
care pot fi consultate la fiecare uni
tate de invățămint. • 

*-»

/

prosperitatea națiunii sale". Celor 
care iși închipuie că sporirea chel
tuielilor militare creează noi locuri 
de muncă li se răspunde : „studiile 
întocmite arată că un miliard de do
lari investiți, bunăoară, pentru pro
tejarea mediului înconjurător sau 
pentru obținerea de noi surse de 
energic sau pentru transportul public 
creează infinit mai multe locuri de 
muncă decît aceeași sumă destinată 
scopurilor militare". De asemenea, 
se poate spune cu deplin temei că 
„stimularea directă a inovațiilor teh
nologice pentru scopuri civile este 
mult mai ieftină și mai eficientă 
decit stimularea indirectă a tehnolo
giei pe calea programelor militare".

„Nu poate fi, de asemenea, ignorat 
că achiziționarea de echipament mi
litar contribuie pe diverse căi la 
creșterea inflației — arată autorul. 
De exemplu, salariile plătite celor 
4 milioane persoane angajate în sco
puri militare, care nu produc nimic, 
fac să crească cererea in sectorul ci
vil. Și intrucit ei nu contribuie la o 
adecvată majorare a producției de 
bunuri civile — prețurile crbsc".

„Pe de altă parte, după cum de
clară Lloyd Dumas, profesor la Uni
versitatea Columbia, folosirea unei 
treimi sau aproape a unei jumătăți 
din toți inginerii și oamenii de știin
ță din Statele Unite pentru cercetări 
in domeniul militar a avut și con
tinuă să aibă efecte serioase pe ter
men lung asupra economiei civile. 
Producătorii americani de mașini 
grele și de alte produse civile de 
înaltă tehnicitate. inclusiv echipa
mente chimice, electronice si con
strucții navale, sînt puternic concu
rați de cei din R.F.G., Japonia și 
alte țări industrializate, care resimt 
in mai mică măsură povara cheltuie
lilor militare și, prin urmare, oa
menii de știință pot să-si concen
treze capacitățile și talentul lor 
inovator in economia civilă. Este 
semnificativ că s-a ajuns chiar ca, 
în unele cazuri, firmele americane 
să cumpere tehnologie străină ; in 
altele, ele au pierdut competiția cu 
străinătatea".

Autorul trage concluzia logică că 
nu cursa fără sfîrșit a înarmărilor, ci 
„o politică de dezarmare și control al 
înarmărilor constituie singura bază 
solidă a securității si prosperității 
unei națiuni". în acest scop, el pro
pune „elaborarea unei politici de 
dezarmare și in primul rind de dez
armare nucleară, de reducere a chel
tuielilor pentru înarmare, de folo
sire în scopuri civile a resurselor 
irosite acum in scopuri militare".

• ENERGIE SOLARĂ 
PENTRU CĂILE FERATE, 
în localitatea Savonnieres, din 
centrul Franței, a fost inaugura
tă prima trecere de nivel ce 
funcționează pe bază de energie 
solară. Un captator utilizînd o 
mie de celule fotoelectrice ali
mentează instalația ce permite 
funcționarea barierelor și sem
nalizările sonoră și vizuală. E- 
nergia este înmagazinată in acu
mulatori, iar în caz de subali- 
mentare cu energie solară, sis
temul trece automat la rețeaua 
electrică națională. Pe de altă 
parte, dacă rețeaua electrică nu 
funcționează, sistemul are în
magazinată o cantitate de ener
gie solară capabilă să permită 
activitatea instalației timp de 
zece ore. în cazul unor posibile

accidente de ordin tehnic, un 
sistem de securitate permite în
chiderea barierelor datorită sim
plei forțe a gravitației, în pre
zent, instalația funcționează ex
perimental. sub control perma
nent.

• „ALCOOLOMOBI- 
LELE". Guvernul brazilian a 
semnat cu reprezentanții indus
triei naționale de automobile un 
acord prevăzînd producerea. în 
perioada 1980—1982, a 900 000 ve
hicule funcționînd pe bază de 
alcool, și conversiunea. în pe
rioada 1981—1982, a 190 000- vehi
cule pe bază de benzină în ve
hicule care utilizează alcoolul.

• IN APĂRAREA PA
TRIMONIULUI NATU

RAL. Marea importanță ce se 
acordă în lume problemelor eco
logiei e reflectată și de următo
rul fapt. Reuniți la Berna, capi
tala Elveției, in cadrul conferin
ței consacrate protecției mediu
lui înconjurător, reprezentanții 
din țările occidentale membre 
ale Consiliului Europei au sem
nat un acord prevăzînd apăra
rea patrimoniului natural. Con
venția are in vedere. în primul 
rind. un șir de specii vegetale 
(119) și animale (400) conside
rate a fi jn pericol de a dispare, 
semnatarii angajindu-se să a- 
corde prioritate măsurilor vizind 
să asigure perpetuarea acestora. 
E vorba, de pildă, din rindul 
mamiferelor, de lup. urs, vidră 
și 'unele cetacee. Figurează, de 
asemenea, aproape 300 de specii 
de păsări. între care răpitoarele

de zi și de noapte. O atenție 
particulară va fi dată păsărilor 
migratoare, mult afectate in anii 
din urmă de o serie de activități 
umane ce s-au dovedit dăună
toare existentei lor.

• PREOCUPĂRI ÎN 
GERONTOLOGIE. La Pa- 
ris s-a desfășurat recent un con
gres medical cu participarea 
unor specialiști din cîteva țări 
vest-europene axat în exclusi
vitate pe probleme legate de 
gerontologie. Confirmind intere
sul pentru această disciplină 
medicală în plină afirmare, par- 
ticipanții la reuniune și-au’ pro

pus cu precădere cunoașterea 
mai exactă a maladiilor speci
fice bâtrineții. in scopul de a se 
stabili căile optime de tratament 
și de asigurare a prevenirii îm
bolnăvirilor ' la persoanele in 
vîrstă. în mod expres, au fost 
evocate accidentele vasculare : 
acestea constituie a treia cauză 
a mortalității și prima a invali
dității la bătrinii din țările in
dustrializate. Proporția recupe
rărilor rămîne incă foarte cobo- 
rîtă, în Faanța, de pildă, situîn- 
du-se în jurul a 10 la sută. La 
capitolul prevenire s-a eviden
țiat că trebuie sporite eforturile 
vizind combaterea unor factori 
de mare risc pentru îmbolnăvi

rea vîrstnicilor, cum sînt consu
mul de tutun și alcool, ca și o 
serie de afecțiuni. între care 
diabetul sau hipertensiunea ar
terială.

• VEDETĂ DE LA 
NAȘTERE. 14 luni de la 
naștere. Louise Brown — primul 
copil din lume conceput în e- 
prubetă. eveniment survenit în 
Marea Britanie. s-a consacrat ca 
o adevărată celebritate mondia
lă. Părinții au scris intre timp o 
carte — „Louise, miracolul nos
tru". ce s-a bucurat de mult suc
ces. Zilele trecute, fetita a fost 
prezentată în cadrul pnei emi
siuni speciale la televiziunea a- 
mericană. De menționat că de la 
Louise încoace au mai apărut, 
în aceleași împrejurări, alți doi

copii — o fată tn India șl un 
băiat în Scoția.

• UNICAT ARHEO
LOGIC. Un loc de cult preis
toric, descoperit într-o grotă din 
Juyo de Igollo. provincia San
tander, în nordul Spaniei, este 
socotit de specialiști ca un uni
cat în materie de arheologie. 
Apreciat a avea o vechime de 
15 000 de ani, sanctuarul este 
singurul găsit intact in Europa 
din această ultimă fază a paleo
liticului. Cercetătorii au dedus 
că oamenii din paleolitic adu
ceau ofrande din carne, intre 
care labe de cerb, unei divini
tăți presupuse a fi „masca de 
piatră", din centrul grotei, avind 
o înfățișare jumătate om — ju
mătate animal.
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SESIUNEA O.N.U.: Biroul Adunării Generale 
a recomandat înscrierea pe ordinea de zi 

a punctului propus de România

ii a diferendelor dintre state"
NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres transmite : La sediul din 

New York al Organizației Națiunilor Unite continuă lucrările celei de-a 
34-a sesiuni a Adunării Generale'. După ședința de inaugurare a lucrărilor 
sesiunii, Biroul Adunării Generale a examinat și adoptat recomandările 
sale privind ordinea de zi definitivă și repartizarea in plenara adunării și 
pe comitete a problemelor înscrise pe agenda actualei sesiuni.

în unanimitate. Biroul Adunării 
Generale a recomandat înscrierea pe 
ordinea de zi definitivă a Adunării 
Generale a punctului propus de 
România, intitulat „Reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state".

Aprobarea unanimă de Către Bi
roul Adunării Generale a înscrierii 
pe agenda celei de-a 34-a sesiuni a 
punctului României privind regle
mentarea pe cale pașnică a dife
rendelor dintre state are semnifi
cația profundă a confirmării și con
sacrării de către Națiunile Unite a 
însemnătății majore și a actualității 
stringente a noii inițiative româ
nești. Această inițiativă vizează an
gajarea la actuala seăiune a unei 
dezbateri largi, aprofundate, cu par
ticiparea în condiții de egalitate a 
tuturor statelor, în vederea afir
mării voinței lor politice de a re
zolva prin mijloace exclusiv pașnice 
litigiile, a indentificării și punerii 
în aplicare a unor măsuri practice, 
eficiente, menite să conducă la spo
rirea rolului O.N.U. in eliminarea 
forței și a amenințării cu forța din 
relațiile internaționale. în înlăturarea 
focarelor de tensiune și conflict din 
diferite părți ale globului și preve
nirea unor noi surse de încordare, 
în menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale.

în memoriul explicativ prezentat 
de guvernul țării noastre la O.N.U., 
odată cu cererea de înscriere a aces
tui punct, sînt expuse pe larg mo
tivațiile majore care stau la baza 
noii inițiative românești. Ea pornește 
de la datele reale ale vieții inter

Demers al Comitetului
special pentru drepturile 

poporului palestinian
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Comitetul special permanent al 
O.N.U. pentru studierea exercitării 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian a cerut întrunirea de ur
gență a Consiliului de Securitate, 
pentru examinarea situației create in 
urma autorizării de către guvernul 
israelian a achiziționării de terenuri 
de către cetățenii israelieni in teri
toriile arabe ocupate. Comitetul a 
cerut Consiliului de Securitate să 
examineze mijloacele susceptibile de 
a determina guvernul Israelului să 
revină asupra acestei decizii.

La propunerea președintelui său. 
Medoune Fall (Senegal). comitetul 
a condamnat recenta hotărire a gu
vernului israelian „care urmărește 
să intărească controlul Israelului asu
pra teritoriilor arabe ocupate ilegal, 
să nege drepturile fundamentale ale 
poporului palestinian, să anuleze 
caracterul arab al acestor terîtorii și 
să consolideze anexarea lor".

★
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Statele Unite. Egiptul și Israelul au 
ajuns la un acord de principiu asu
pra operațiunilor de supervizare a 
retragerii fontelor israeliene din Si
nai; a anunțat la Washington secre
tarul de stat american, Cyrus Vance. 

naționale, de Ia faptul că, în ciuda 
angajamentului asumat de state prin 
Cartă de a rezolva toate litigiile din
tre ele prin mijloace pașnice, există 
încă numeroase cazuri de recurgere 
la forță care conduc la stări de în
cordare și conflicte, care afectează 
grav libertatea și independența unor 
state, în principal a țărilor în curs 
de dezvoltare, pacea și securitatea 
internațională. După părerea Româ
niei și a multor altor state, este ne
cesar ca O.N.U. să găsească modali
tățile de a contribui de o manieră 
mult mai activă și mai eficientă Ia 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state și la prevenirea con
flictelor armate. După părerea țării 
noastre, a sosit timpul ca Adunarea 
Generală să angajeze o dezbatere 
politică aprofundată in scopul de a . 
sintetiza, intr-un document cu vo
cație universală, principiile și meto
dele menite să guverneze regle
mentarea pașnică a diferendelor din
tre state.

După cum se arată în memoriul 
explicativ prezentat de țara noastră, 
inițiativa României urmărește, pe 
de o parte, reafirmarea voinței po
litice a tuturor statelor membre de 
a-și onora obligațiile pe care și 
le-au asumat prin Cartă, și anume 
de a reglementa diferendele inter
naționale exclusiv pe căi pașnice, 
iar, pe de altă parte, ca examinarea 
acestui punct să conducă în final la 
o întărire considerabilă a capacității 
O.N.U. de a aduce o contribuție mai 
eficientă la prevenirea conflictelor 
și soluționarea pașnică a litigiilor 
dintre state.

agențiile de presă transmit:
întrevedere la Moscova.

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
l-a primit joi la Kremlin pe primul 
ministru al Malayeziei. Datuk Hu
ssein Onn, aflat într-o vizită oficială 
in Uniunea Sovietică. Au fost exa
minate relațiile dintre cele două țări, 
precum și probleme internaționale de 
interes reciproc, informează agenția 
T.A.S.S.

Camera Reprezentanților 
a respins proiectul de bu
get al S.U.A. Pentru exercițiul fi
nanciar 1980. Această decizie (adop
tată cu o majoritate de 213 voturi 
pentru și 192 împotrivă) a intervenit 
la numai cîteva ore după ce Senatul 
aprobase același proiect de lege. 
Proiectul de buget prevedea cheltu
ieli' totale de 546,3 miliarde dolari, 
acestea incluzînd o majorare de 3 la 
sută a cheltuielilor militare.

Reuniunea interparlamentară de la Caracas

Pentru un rol crescînd al parlamentelor 
în edificarea securității europene

CARACAS 20 (Agerpres). — La 
Caracas, în cadrul Conferinței Uniu
nii Interparlamentare, a avut loc reu
niunea grupurilor parlamentare na
ționale din țările europene. Canada 
și S.U.A., la care a participat și de
legația română. S-a procedat la un 
schimb de vederi și informații în le
gătură cu acțiunile întreprinse de 
grupurile participante, în vederea in
tensificării eforturilor pe plan parla
mentar. pentru continuarea procesu
lui destinderii pe continent. Partici- 
panții au subliniat necesitatea între
prinderii de noi acțiuni pe plan par
lamentar, în scopul găsirii celor mai 
adecvate soluții problemelor com
plexe cu care este confruntat conti
nentul nostru. La reuniune s-a hotă- 
rît organizarea, la Bruxelles, în luna 
maî 1980, a celei de a IV-a Confe-

„Este necesar să se convină asupra unei strategii 
internaționale în domeniul energiei46 
Declarațiile secretarului general al O.P.E.C.

VIENA 20 (Agerpres). — Secreta
rul general al Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.), Rene 
Ortiz, a declarat, la Viena', că prin
cipalele state occidentale industriali
zate nu depun suficiente eforturi pen
tru a conserva energia. , în această 
ordine de idei, el a amintit că pro
gramul președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter, vizind conservarea energiei 
și dezvoltarea de noi surse a întîmpi- 
nat obstacole și intirzieri „ca rezultat 
al dezacordurilor asupra priorităților 
economice și sociale". Programele a- 
nergetice din ultimii cinci ani ale 
C.E.E. au eșuat în tentativa de a 
obține rezultate palpabile — a apre-

Demisia viceprim-minis- 
trului turc. Primul mfnistru al 
Turciei, Biilent Ecevit, a acceptat de
misia lui Faruk Sukan, viceprim- 
ministru și ministru de stat în gu
vernul său. Acesta din urmă a pre
cizat, intr-o conferință de presă, că 
demisia se datorează neputinței gu
vernului de a soluționa criza econo
mică și social-politică prin care trece 
țara.

Intîlnire între reprezen
tanți ai P.C.F. și P.S.F. 
Paris a avut loc o intîlnire între o 
delegație a Partidului Comunist 
Francez, condusă de Charles Fiter- 
man, membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.F., și o delegație a Partidului 
Socialist Francez, condusă de Pierre 
Beregovoy, secretar național al 
P.S.F. în cursul convorbirilor, cele 
două delegații au menționat existen
ța unor convergențe de opinii asu
pra unor probleme interne, subliniin- 
du-se, totodată, dorința comună de 
„a mobiliza opinia publică" in cen

rințe parlamentare pe problemele 
securității și cooperării în Europa. în 
legătură cu ordinea de zi, președin
tele a.i. al grupului român. loan Ce- 
terchi, a arătat că noua conferință 
parlamentară europeană are o sem
nificație deosebită, fiind premergă
toare reuniunii guvernamentale, ceea 
ce reclamă abordarea cu prioritate a 
problemelor care interesează cel mai 
mult popoarele continentelor. în pri
mul rînd ale dezarmării și dezanga
jării militare, punct de vedere sus
ținut și de alte delegații participan
te. Prin consens a fost stabilită ordi
nea de zi. care abordează securitatea 
și cooperarea europeană în strînsă 
legătură cu destinderea pe plan in
ternațional și realizarea unor pro
grese reale în domeniul dezarmării.

ciat Rene Ortiz. Pe de altă parte, 
secretarul general al O.P.E.C. a re
levat faptul că „Japonia va trebui 
să acționeze energia pentru a atinge 
obiectivele de economisire a energiei 
trasate de guvern".

Mari eforturi pe plan internațio
nal — a subliniat în continuare Rene 
Ortiz — trebuie să fie orientate spre 
dezvoltarea unor resurse energetice 
indigene ale țărilor importatoare de 
petrol. El a opinat că membrii 
O.P.E.C. și statele occidentale indus
trializate ar trebui să convină asupra 
unei strategii energetice la scară in
ternațională,. care' să includă, printre 
altele, ajutorarea statelor în curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol.

trele urbane conduse de organe mu
nicipale ale uniunii stîngii franceze.

0 societate pentru ener
gie solară a R. P. Chineze 
a fost înființată la Beijing. Cu pri
lejul primului Congres al societății, 
s-a hotărit să se editeze o publicație 
în probleme privind dezvoltarea 
acestei surse energetice și. totodată, 
să se încurajeze schimburile de ex
periență cu alte țări. în cadrul unei 
expoziții au fost prezentate mai 
multe sisteme de încălzit fabricate 
din ceramică, plastic, sticlă etc., care 
folosesc razele „astrului zilei". •

Lege preelectorală în Pa
kistan. Președintele Pakistanului, 
Mohammad Zia-Ul-Haq, a promulgat 
la Islamabad legea care interzice 
membrilor, partidelor politice neîn- 
scrise pe lingă Comisia electorală să 
se prezinte cu titlu individual la ale
gerile din 17 noiembrie a.c. Potrivit 
observatorilor politici, această lege

APEL AL P. C. DIN INDIA Ș 
în favoarea unui front unic j 

al forțelor democratice
DELHI 20 (Agerpres). — La Delhi 

s-au desfășurat lucrările Conferinței 
naționale a Alianței democratice de 
luptă împotriva forțelor reacționare 
care instigă disensiunile > tribal-reli- 
gioase, alianță din care fac parte 
Congresul Național Indian. Partidul 
Comunist din India, Partidul Comu
nist din India (marxist). Partidul 
Janata și alte partide și organizații.

Luind cuvîntul în cadrul conferin
ței. secretarul general al Consiliului 
Național al Partidului Comunist, din 
India, Rajeswara Rao, a lansat rin 
apel tuturor forțelor de stingă și de
mocratice din țară de a se uni in 
lupta împotriva. celor care ațîță di
sensiunile tribale șl religioase din 
India și de a crea un front unic al 
tuturor partidelor și organizațiilor 
progresiste. Acest front, a spus vor
bitorul, va contribui la înfăptuirea 
unor reforme în interesul clasei mun
citoare, al țărănimii, al castelor și 
triburilor care fac parte din păturile 
cele mai sărace.

. Limitarea importurilor 
de petrol ale țărilor C.E.E.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Mi
niștrii energiei ai țărilor Pieței co
mune, reuniți joi la Bruxelles, au 
procedat la o primă estimare a obiec
tivelor pe perioada 1980—1985 în ce 
privește limitarea importurilor de pe
trol ale țărilor membre, limita fiind 
fixată la reuniunea economică la ni
vel înalt de la Tokio din vara aces
tui an la 472 milioane tone pe an
samblul C.E.E. Fixarea obiectivelor 
în materie de consum de petrol în 
perioada 1980—1985. de către statele 
C.E.E. reprezintă o problemă delicată
— subliniază agenția France Presse
— întrucît se manifestă incertitudini 
în legătură cu nivelul producției bri
tanice de petrol în Marea Nordului.

vizează excluderea participării la 
alegeri a membrilor Partidului Po
porului din Pakistan (P.P.P.), al fos
tului premier Zulfikar Aii Bhutto, 
care a refuzat înscrierea pe lîngă Co
misia electorală cerută de legea mar
țială in vigoare.

Mișcări seismice în Ita
lia. Miercuri seara, la Roma, în de
curs de mai puțin de o jumătate de 
oră s-au înregistrat circa o sută de 
mișcări seismice. Cea, mai puternică 
dintre ele — gradul opt pe scara 
Mercalli (care numără zece grade) — 
s-a produs în Italia centrală, afec- 
tind îndeosebi zona cuprinsă între 
regiunile Umbria, Latium și Marche. 
Potrivit unui prim bilanț comunicat 
de oficialitățile italiene, cutremurul 
s-a soldat cu moartea a cinci per
soane, rănirea a altor 20 și pagube 
materiale.

Calamități naturale în 
Mexic. număr de 9 morțî, 46 
de răniți și peste 25 000 de persoane 
rămase fără adăpost — acesta este 
bilanțul uraganului „Henri" cage a 
afectat Mexicul. Pe de altă parte, 
ploile torențiale ce au căzut asupra 
capitalei'mexicane au pus în pericol 
peste o jumătate de milion de lo
cuințe.

Încheierea „Zilelor culturii 
românești11 in R. S. F. Iugoslavia

O contribuție Ia întărirea prieteniei 
dintre popoarele României și Iugoslaviei

BELGRAD 20. — Tri
misul Agerpres trans
mite: „Zilele culturii 
românești" in R.S.F. 
Iugoslavia — cuprin
zătoare manifestare 
culturală, desfășurată 
sub înaltul patronai 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialis
te România, și al tova
rășului Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iu
goslavia — s-au în
cheiat joi.

■Timp de zece zile, 
programul. complex de 
manifestări cultural- 
artistice prezentat In 
peste 20 de orașe din 
țara vecină a oferit 
publicului iugoslav po
sibilitatea să cunoască 
o parte din valorile 
create în România în 
domeniile artei plasti
ce, muzicii, teatrului,

Cinematografiei și li
teraturii. Pe întreg cu
prinsul Iugoslaviei au 
fost susținute specta
cole de teatru, concer
te de muzică, au fost 
proiectate filme artis
tice, filme documen
tare și de desene 
animate, s-au orga
nizat expoziții de 
pictură și sculptură, 
de carte, publicații, 
discuri și ilustrații de 
carte, expoziții foto- 
documentare, au fost 
organizate seri de poe
zie românească, au 
avut loc întilniri cu 
scriitori români, cu 
reprezentanți ai editu
rilor din țara noastră.

Ultimele manifestări 
prevăzute în program 
au fost o seară de 
poezie românească, or
ganizată la Casa tine
retului din Sarajevo,

„Ziua României" 
la Tîrgul internațional 

de la Zagreb
La Tîrgul internațional de la Za

greb a fost organizată joi, ziua 
României.

Cu acest prilej, pavilionul tării 
noastre a fost vizitat de Aleksandar 
Roksandici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv al Adunării R. S. 
Croația, Liubo Maerici, președintele 
Comitetului pentru legături cu străi
nătatea din Croația, conducători de 
unități economice și firme comer
ciale, membri ai corpului diplo
matic, ziariști.

Oaspeții au manifestat un interes 
deosebit față de standurile care ex
pun produse ale Industriei construc
toare de mașini, chimice, industriei 
ușoare și alimentare. Au fost expri
mate aprecieri elogioase la adresa 
calității exponatelor românești.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Suedia
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — Cu 

un avans de numai un mandat în 
parlament și de numai 8 432 de vo
turi dintr-un total de peste 5 000 000 
în alegerile desfășurate duminică 
pentru reinnoirea componenței Riks- 
dagului, partidele conservator, de 
centru și liberal vor continua să gu
verneze Suedia, cel puțin în perioa
da imediat următoare. Noua compo
nență . a parlamentului este urmă
toarea : Partidul Muncitoresc So
cial Democrat — 154 de deputați ; 
Partidul Conservator — 73 ; Partidul 
de Centru — 64 ; Partidul Liberal — 
38 ; Partidul de Stînga-Comuniștii — 
20. Formațiunilor politice burgheze le 
revin 175 de locuri, iar partidelor de 
stînga 174.

Observatorii politici din capitala 
Suediei remarcă faptul că Partidul de 
Stînga-Comuniștii din Suedia mar
chează în alegeri un progres impor
tant. obținînd un cîștig de trei locuri 
în parlament. 

un concert susținut la 
Varajdin de ansamblul 
de cameră „Voces con- 
temporanae" din Iași 
și un spectacol prezen
tat la Nova Gorița de 
Teatrul de păpuși din 
Sibiu.

„Zilele culturii româ
nești" s-au bucurat de 
un puternic ecou nu 
numai in rîndul oa
menilor de cultură și 
artă, dar și al publicu
lui larg iugoslav, care 
a văzut in aceste ma
nifestări . o contribuție 
la o mai bună cunoaș
tere a patrimoniului 
cultural, la înțelegere 
și apropiere reciprocă, 
la strîngerea legături
lor tradiționale de 
prietenie și colabo
rare dintre popoarele 
României ți Iugosla
viei.

Participarea României 
la Tîrgul internațional 
de carte de la Sofia
SOFIA 20 (Agerpres). — La sala 

„Festivalna" din Sofia a fost inaugu
rat cel de-al XII-lea Tirg internațio
nal de carte, la care România pre
zintă peste 300 de lucrări din dome
niile culturii, artei, științei și 
literaturii.

La deschidere, pavilionul românesc 
a fost vizitat cu un. viu interes de 
Gheorghi Iordanov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, Dimităr Stanișev, secre
tar al C.C. al P.C.B., Stoian Ltmi- 
trov, vicepreședinte al Consiliul!) j de 
Stat al R.P. Bulgaria, de reprezen
tanți ai unor instituții culturale, de 
un numeros public.

Încetarea din viata 
a lui Ludvik Svoboda

PRAGA 20 (Agerpres). — C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S.C., Guvernul Federal, Aduna
rea Federală a R.S.C. și Frontul 
Național din R.S.C. au anunțat că, la 
20 septembrie 1979, a încetat din 
viață în urma unei lungi și grele 
suferințe, în vîrstă de 84 de ani, 
Ludvik Svoboda, activist de seamă 
de partid și de stat, membru al 
C.C. al P.C.C., general de armată.

Ludvik Svoboda, transmite agen
ția C.T.K., și-a închinat întreaga 
sa viață poporului cehoslovac, cau
zei socialismului, păcii și progresu
lui, avînd merite deosebite în elibe
rarea Cehoslovaciei, în crearea ar
matei populare cehoslovace, in 
construcția socialismului. El a ocupat 
funcțiile de ministru al apărării 
naționale, de membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. și de președinte al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

DISCRIMINĂRILE
EGALITATEA FEMEII-UN DEZIDERAT

O REALITATE
Potrivit statisticilor oficiale, numărul femeilor aflate în cîmpul mun

cii a crescut în ultimii ani. ridieîndu-se la circa un sfert din efectivul 
mondial al forței de muncă. Aportul lor la progresul economico-social 
a devenit mult mai mare. Cu toate acestea, in țările capitalului femeile 
continuă să fie supuse Ia tot felul de discriminări. Multora li se refuză 
pur și simplu elementarul drept Ia muncă. într-o serie de profesiuni 
pe care le-ar putea îndeplini cu același succes ca și bărbații, accesul 
femeilor este îngrădit datorită diferitelor bariere ridicate în calea 
formării și calificării lor profesionale. în pofida unor anumite 
progrese obținute, ca rezultat al luptei mișcărilor feministe și for
țelor sociale înaintate, sint încă numeroase statele capitaliste în care 
nu se respectă, sau se aplică ciuntit, principiul salariului egal Ia muncă 
egală. In aceste țări, femeia continuă să rămină, pe Plan economic, 
social și al calificării, cu mult în urma bărbatului — după cum se poate 
vedea și din materialele din acest grupaj, extrase din chiar presa occi
dentală :

în Anglia, în 1974. șomajul în rîn
dul femeilor se ridica la 14,9 la sută; 
pentru a ajunge apoi lâ 28,1 la sută, 
adică aproape dublu.

Din date oficiale reiese că 
Italia numărul femeilor angajate 
diferite activități s-a 
din 1960. cu peste un

în 
în 

redus. începînd 
milion. în timp

Trăind intr-un

La muncă egală, salariu inegal
Un recent raport al 

Biroului Internațional 
al Muncii relevă că în 
majoritatea țărilor ca
pitaliste remunerația 
femeilor reprezintă in 
medie 50—80 la sută 
din cea a bărbaților 
la un volum de mun
că și funcții egale.

Detaliind această a- 
preciere generală, pu
blicația „MODERNE 
UAUSFRAU", care a- 
pare la Hanovra. arată 
că salariul femeilor 
reprezintă; doar 80 la 
sută din cel al bărba
ților în Italia ; 78 la 
sută — în Franța : 72 
la sută — in R.F.G. ; 
67 la sută — în Anglia; 
63 la sută — în 
Irlanda.

în S.U.A., venituri
le medii ale femeilor 
angajate reprezentau 
în 1977 doar 58,9 la

sută din cele ale băr
baților — proporție ce 
nu s-a schimbat mai 
deloc nici după adop
tarea, în 1963, a legii 
care garanta femeilor 
«plată egală la mun
că egală». „Principala 
cauză a acestui deca
laj de retribuție o 
constituie faptul că 
posturile mai bine plă
tite sînt repartizate 
bărbaților, iar cele re
tribuite cu salarii mici 
sint acordate femeilor 
— constată publicația 
..U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT".

Este semnificativ și 
faptul că. în condițiile 
actualei recesiuni eco
nomice. distanta între 
remunerațiile bărba
ților și cele ale femei
lor continuă să se 
adincească. Amintind 
că in Anglia. în 1970,

legea pentru salarii 
egale acordase patro
natului un termen de 
cinci ani pentru lichi
darea discriminărilor 
la care erau supuse 
femeile pe planul ve
niturilor, săptămînalul 
„THE ECONOMIST" 
arăta că după o creș
tere lentă care a atins 
punctul maxim în 1976 
(cînd salariile femei
lor reprezentau circa 
75 la sută din cele ale 
bărbaților), 
simțită din 
dința de

La fel, 
salariul
meilor muncitoare re
prezenta. în 1967, 62,4 
la sută din cel al băr
baților. avînd aceeași 
încadrare: dar în 1976. 
acest .procent a fost 
de 61,6 la sută.

s-a făcut 
nou ten- 
distanțare. 
în Austria, 

mediu al fe-

Prioritate, da... dar la concedieri!
Tn prezent, cînd în majoritatea ță

rilor occidentale șomajul se menține 
la un nivel ridicat, personalul femi
nin se „bucură" de o nedorilă prio
ritate Ia concedieri.

în -timp ce în rîndul bărbaților ni
velul șomajului a crescut, în Olanda, 
în decurs de 4 ani. cu 77 la sută, în 
rîndul femeilor s-a majorat cu 200 
Ia sută. Celor 200 000 de femei șomere 
înregistrate în statisticile oficiale li

In. 
nu 
de

se adaugă alte 350 000 care sînt 
căutarea unui loc de muncă, dar 
sint înscrise în listele de aiutor 
șomaj) Printre cauzele ce provoacă
creșterea mai accelerată a șomajului 
feminin, ziarele enumeră actualiza
rea. în condițiile crizei actuale, a 
vechii concepții potrivit căreia locul 
femeii este acasă, lîngă cratită și 
copii.

ce populația feminină a sporit 
aproape trei milioane.

în S.U.A., 6 la sută din femei șo
mează, procent ce se ridică la 14 la 
sută în rîndul populației de culoare 
și atinge peste ■ 42 la sută printre 
tinerele în vîrstă de 16—19 ani din 
rîndul minorităților — scrie revista 
,.FEMMES DU MONDE ENTIER".

„ghetou" social
• Maternitatea — o amenințare pentru postul de luciu • Din 
totalul inginerilor, doar 2—3 Ja sută iernai • In pofida cali

ficării...
căsăJ 
mulți

Dorința legitimă a femeilor 
torite de a avea unul sau mai 
copii este adeseori contracarată de 
perspectiva concedierii. Iată ce scrie 
ziarul japonez „ASAHI SHINBUN" : 
„Se întîmplă adesea ca femeile să-și 
piardă locul de muncă atunci cînd se 
căsătoresc sau așteaptă un copil, deși 
acest lucru nu este prevăzut în regu
lamentul întreprinderii respective sau 
în contractul de angajare".

Promovarea femeii în posturi de 
conducere în anumite sectoare — jus
tiție, administrație, activitatea științi-

fică, viața politică — reprezintă ia
zuri de excepție în unele țări capita
liste ; regula o constituie utilizarea 
femeilor în sectoare auxiliare, perife
rice sau în posturi cerind o calificare 
inferioară și o remunerație scăzută.

în S.U.A., peste trei pătrimi din 
numărul femeilor lucrează în sfera 
comerțului, serviciilor și în activități 
industriale care presupun un minim 
de calificare și în care remunerația' 
este mică. Aceste sectoare economi
ce, denumite de sociologii americani 

puține„gheto-ul femeilor", oferă

șanse pentru afirmarea lor pe plan 
profesional și promovarea in muncă, 
în ceea ce privește profesiunile cu 
înaltă calificare. ponderea femeilor 
este scăzută : femeile sint doar 2 la 
sută din numărul inginerilor : 10 la 
sută din cel al medicilor : 10 la sută 
din cel al oamenilor de știință.

în Austria, numai 5,5 la sută din 
femeile care lucrează în indus
trie au o calificare. 47,7 la sută 
sînt muncitoare necalificate sau 
semicalificate. Trei sferturi din tine
rele absolvente de liceu lucrează ca 
funcționare, în timp ce colegii lor 
ocupă posturi de conducere în ace
leași sectoare de activitate. în pofida 
unor măsuri sociale relativ avansa
te, chiar și femeile din Suedia au 
acces la un număr limitat, de pro
fesiuni în comparație cu bărbații 
Astfel, 80 la sută din femeile mun
citoare practică doar 11 profesiuni.

In apărarea intereselor legitime
Un raport al Comisiei C.E.E., dat publicității la Bruxelles, recomandă 

femeilor din țările respective să fie mai combative in apărarea drepturilor 
lor. „Se recurge încă prea rar la justiție atunci cînd drepturile. femeilor sint 
încălcate. Resemnarea și descurajarea femeilor în acest domeniu nu sînt, din 
păcate, lipsite de motivare. Căci, deseori, cînd ele obțin cîștig de cauză în 
justiție, îl pierd la locul de muncă. Si nu arareori, prin concedierea angaja
telor «incomode»". Cu toate aceste riscuri, se menționează in raport, in An
glia femeile recurg din ce în ce mai 
drepturile.

des la tribunal pentru a-și revendica

Substratul
unor 

preferințe
tn Japonia a fost deschisă, a- 

nul trecut, cu titlu experimental, 
o uzină mecanică în care au fost 
angajate în exclusivitate femei. 
Un amănunt prezentat de zia
rul „Yomiuri" aduce însă lumi
nă in acest mister al preferinței 
subite a patronilor pentru femei: 
e drept, ele sînt apreciate pen
tru calitățile lor deosebite in 
munca de mare precizie, dar au 
avut prioritate la angajare mai 
ales pentru „rentabilitatea" afa
cerii, căci, în vreme ce un mun
citor ar primi pentru această 
muncă 158 000 yeni pe lună, o 
muncitoare trebuie să se mulțu
mească cu 93 000 yeni.
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Ore de așteptare la oficiul brațelor de muncâ

■

„Acceptam 
numai bărbați66
„«Bankhaus Centrale Credit 

AG» angajează pentru filiala sa 
din Bonn inspector de bancă 
tînăr, calificat. Solicitantul va 
găsi în domnul Stoffels, direc
torul filialei noastre, un parte
ner de discuții deschis și recep
tiv". Acest anunț a apărut in
tr-un cotidian din capitala vest- 
germană. Mergînd pe urmele 
îmbietoarei oferte de serviciu. 
Lisa Schmăck, în virstă de 36
de ani, specialistă în probleme 
financiare, ■ cunoscătoare a mai
multor limbi străine, s-a pre
zentat la biroul domnului 
Stoffels. Acesta a lămurit-o 
rapid pe Lisa Schmăck că, în 
pofida calificării corespunzătoa
re și a capacității profesionale
incontestabile, ea nu îndepli
nește totuși o condiție, și anume 
aceea de a fi... bărbat !

Comentind cazul, „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" scrie :
Cit de simplu și de revol
tător este acest mecanism 
care, pentru a îndepărta pe 
cineva de piața muncii, permite 
să se spună „nu acceptăm decît 
bărbați", cu asigurarea ipocrită : 
„încolo n-avem nimic cu fe
meile, ba din contră".

Dreptul... 
la degradare 

morală
Ziarul „CORRIERE DELLA 

SERA" publică datele alarman
te comunicate de prof. Piero 
Bertolini, de la Universitatea 
din Bologna (Italia), potrivit 
cărora numai la Milano există 
cel puțin 3 000 de tinere prosti
tuate sub 18 ani. „Ceea ce le-a 
impins mai ales la îngrozitoa
rea decizie de a-și vinde trupul 
este dorința de a putea să-și 
cumpere ceva — adică bunuri 
de consum accesibile numai ce
lor privilegiați" — constată P. 
Bertolini.

★

La crematoriul din Wilmers
dorf (Berlinul occidental) s-a 
consumat ultimul act al trage
diei tinerei Lidia, in vîrstă de 
18 ani, găsită moartă, ca urmare 
a consumului de droguri. Rela- 
tînd acest caz, revista „STERN" 
reproduce pasaje din scrisoarea 
găsită in poșeta Lidiei, prin care 
cerea Serviciului de asigurări 
sociale sprijin pentru a putea 
urma un tratament de vinde
care : „Vă rog sincer să dați 
curs cererii mele. Nu doresc să 
mă număr printre victimele he
roinei. Ajutați-mă să redevin un 
om sănătos, capabil de muncă".
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