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BILANȚUL ZILEI BE AZI - Mfll BOGAT BECII IERI!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația parlamentară din Austria
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, delegația 
parlamentară din Austria, condusă 
de Roland Minkowitsch, prim-vice- 
președinte al Consiliului National al 
Austriei, vicepreședinte al. Partidu
lui Populist Austriac, președinte al 
Uniunii Țărănești Austriece, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită in tara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Friedrich Pelikan, Karl Lafer, mem
bri ai Partidului Populist, membri ai 
Consiliului Național, Walter Heinzin- 
ger, membru al Partidului Populist, 
membru al Consiliului Federal, Erika 
Seda, Siegfried Kokail, membri ai 
Partidului Socialist, membri ai Consi
liului National. Leopoldine Pohl, 
membru al Partidului Socialist, mem
bru al Consiliului Federal. Friedhelm 
Frischenschlăger. membru al Parti
dului Liberal, membru al Consiliulu1 
Național.

La întrevedere au participat tova
rășii Nicolae Giosan, . președintele 
Marii Adunări Nationale, Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Margareta Hauser, secretar al M.A.N.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Austriei la Bucu
rești, Philipp Hoyos.

Exprimind întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita Ro

mânia și de a cunoaște succesele re
marcabile obținute de poporul român 
în dezvoltarea economică și socială 
a patriei, conducătorul delegației a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut și calde 
urări de sănătate, și succes din partea 
președintelui Republicii Austria, Ru
dolf Kirchschlăger.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rîndul său, un călduros 
salut și cele mai bune urări pre
ședintelui Republicii Austria, precum 
și poporului austriac prieten.

In cadrul întrevederii au fost ex
primate satisfacția pentru mersul as
cendent al reia iilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Austria, 
precum și dorința de a dezvolta și 
diversifica in continuare aceste ra
porturi în spiritul acordurilor și în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii celor două state. S-a apre
ciat că vizita delegației parlamentare 
austriece constituie o contribuție la 
adincirea cunoașterii reciproce, la. o 
tot mai rodnică colaborare româno- 
au itriacă pe multiple Dlanuri, la con
solidarea prieteniei dintre cele două 
țări și popoare, in interesul lor pro
priu, al cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.
între președintele Nicolae Ceaușescu

și parlamentarii austrieci a avut loc, 
totodată, un schimb de vederi în nro- 
bleme actuale ale vieții internațio
nale, privind îndeosebi asigurarea 
păcii și securității în Europa. S-a 
apreciat că trebuie făcut totul pentru 
înfăptuirea unei securități reale pe 
continentul nostru prin aplicarea in
tegrală, ca un tot unitar, a princi
piilor și prevederilor Actuîui final de 
la Helsinki și pregătirea temeinică 
a reuniunii de la Madrid din 1980, 
pentru realizarea unor măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru edifi
carea unei noi ordini, economice și 
politice in lume.

Schimbul de vederi a reliefat ne
cesitatea soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase care mai dăinuie în lume, 
a participării efective a tuturor sta
telor, indiferent de mărimea sau 
orinduirea lor socială, la viața inter
națională, la rezolvarea problemelor 
de care depind progresul, pacea și 
securitatea omenirii. A foit eviden
țiat rolul important ce revine parla
mentelor și parlamentarilor în for
marea unui puternic curent de opinie 
in rindul maselor celor mai largi 
pentru înfăptuirea dezideratelor de 
pace, securitate,. cooperare și înțele
gere intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă' cordială.

Ambasadorul R. P. D. Coreene
Am intrat în ultimul trimestru al celui de-al 

patrulea an al cincinalului actual. Un trimestru 
care trebuie să concentreze eforturile tuturor 
oamenilor muncii asupra realizării exemplare a 
planului de dezvoltare economică la toți indi
catorii, un trimestru decisiv pentru asigurarea 
unei bune pregătiri a producției anului viitor, 
un trimestru dominat de amplele pregătiri ce 
se fac în întreaga țară în intîmpinarea marelui 
forum al comuniștilor. Congresul al Xll-lea al 
partidului nostru.

Așa cum a subliniat cu claritate secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in pregătirea Congresului trebuie 
să asigurăm mobilizarea puternică a tuturor 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea exemplară a planului la toți indica
torii contitativi și calitativi, să determinăm un 
puternic avint in toate domeniile de activitate. 
Sînt proaspete îndemnurile înflăcărate adresate 
de secretarul general al partidului întregului 
popor: „Să intîmpinăm Congresul cu sarcinile 
indeplinite în toate domeniile de activitate !'* 
Este un îndemn comunist, un îndemn revolu
ționar, un indemn patriotic. într-adevăr, ce dar 
mai de preț putem aduce acestui măreț eveni
ment din viața partidului, a întregului popor 
decît raportul comunist al datoriei împlinite in 
fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, pretu
tindeni unde se făurește producția materială — 
baza progresului necontenit și multiiateral al 
României socialiste.

y\m obținut indiscutabile rezultate pozitive in 
acest an, ca și în perioada care a trecut din 
cincinal, în dezvoltarea și modernizarea indus
triei, in investiții, în agricultură, in toate sec
toarele producției materiale, am dobîndlt im
presionante realizări în domeniul creșterii ni
velului de trai material și spiritual al poporului. 
Conducerea partidului ne cere acum să am
plificăm tot mai hotărit aceste realizări, să do-

bîndim în întreaga perioadă care a rămas pină 
la Congres și pină la sfîrșitul anului succese 
tot mai mari in creșterea producției și produc
tivității muncii, in valorificarea superioară a 
materiilor prime, in economisirea severă a ener
giei și combustibilului, in ridicarea calității și 
nivelului tehnic. Să transformăm zilele care au 
rămas pină la Congresul partidului, pînă la sfir
șitul anului in zile ale muncii record, ale re
zultatelor maxime in industrie, în investiții, in 
agricultură, în realizarea planului de export I 
în fiecare din cele 86 de zile care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului să ne propunem 
pretutindeni, la fiecare loc de muncă, în fie
care întreprindere și județ, ca ziua de azi să 
fie mai bogată in realizări decît cea de ieri!

Un accent cu totul deosebit trebuie pus în 
aceste zile pe realizarea exemplară a planului 
la producția fizică, la fiecare sortiment. Este, 
desigur, pozitiv faptul că în perioada care a 
trecut din acest an s-au obținut depășiri la o 
serie de produse necesare economiei națio
nale. Dar, cum bine se știe, oricît ar fi de sub
stanțiale depășirile de plan la un produs sau 
altul, ele nu vor putea compensa nerealizăriie 
la alte produse de primă importanță pentru 
economie : cărbune, oțel, laminate, utilaje teh
nologice pentru industria chimică, locomotive 
electrice, autobasculante, vagoane de marfă, 
motoare electrice, ciment, produse chimice ș.a. 
în fiecare întreprindere, pretutindeni unde s-au 
înregistrat restanțe la un sortiment sau altul, 
trebuie să se acționeze cu toată fermitatea, 
prin măsuri organizatorice eficiente, pentru li
chidarea lor neîntîrziată. Pină la Congresul 
partidului este necesar și este posibil ca res
tanțele să fie recuperate, lată de ce, în mo
mentul de față nu există sarcină mai importantă 
pentru organizațiile județene de partid, pentru 
ministere, centrale și întreprinderi decît aceea 
ae a asigura toate condițiile pentru desfășu
rarea in cele mai bune condiții a producției,

pentru finalizarea producției fizice necesare 
economiei și exportului. Se cere organizare 
riguroasă, disciplină, ordine, bună aprovizio
nare, asistență tehnică competentă și perma
nentă, astfel ca fiecare minut, fiecare oră, fie
care zi să fie folosite cu rezultate maxime 
pentru producție. Prezenți în aceste zile in în
treprinderi, specialiștii din ministere și centra
le, activiștii de partid au datoria de mare răs
pundere de a sprijini efectiv, operativ consiliile 
oamenilor muncii, grganizațiile de partid în so
luționarea tuturor problemelor de care depind 
lichidarea restanțelor și realizarea planului. 
Zilnic să se urmărească modul în care se în
deplinește planul la producția fizică și la ex
port, luîndu-se operativ măsuri pentru lichida
rea neajunsurilor.

Cu aceeași fermitate trebuie să se acționeze 
și pe șantierele de investiții, pentru asigurarea 
punerii in funcțiune a tuturor obiectivelor pla
nificate în acest an. Din datele statistice re
zultă că in acest trimestru este prevăzut să 
intre în funcțiune un număr mult mai mare de 
obiective față de media trimestrelor preceden
te. Pentru realizarea cu succes a sarcinilor pe 
șantiere trebuie să se asigure o puternică mo
bilizare a forțelor constructorilor și montorilor, 
ale beneficiarilor, lucrîndu-se în două și trei 
schimburi, printr-o bună organizare a muncii, 
astfel ca timpul prielnic din aceste zile să fie 
din plin folosit pentru accelerarea ritmului de 
lucru pa-toate șantierele, ,......- .

Puternic mobilizate prin ampla activitate or
ganizatorică și politico-educativă desfășurată 
în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al parti
dului. colectivele de oameni ai muncii din toate 
unitățile, din toate ramurile economiei sînt 
chemate să-și facă un titlu de mindrie și 
onoare din a raporta marelui forum al comu
niștilor îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
pian „la zi" și a angajamentelor asumate în 
întrecere.

Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit ne Sin 
In Ha, ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a trans-

însărcinatul cu
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma-

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene.

afaceri ad-interim al
nia, a primit, pe B.I. Minakov. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, la cererea 
acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen un călduros 
salut și cele mai bune urări.

A avut loc apoi o convo-bire. care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Președintele adjunct al Consiliului de administrație al companiei 
„General Electric"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, 5 oc
tombrie, pe Jack S. Parker, pre
ședinte adjunct al Consiliului de ad
ministrație al companiei americane 
„General Electric", care a făcut o 
vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost abor

date probleme privind extinderea co
laborării și cooperării economice și 
în domeniul tehnologic intre între
prinderi românești de specialitate și 
compania americană „General E- 
.lectric", pe baze reciproc avantajoa
se, în contextul bunelor relații exis
tente intre România și S.U.A.

Oaspetele a arătat că vizita pe care

a întreprins-o în România, întrevede
rile avute i-au permis o mai bună 
cunoaștere a potențialului industriei 
din țara noastră, identificarea de noi 
posibilități pentru lărgirea colaborării 
reciproc avantajoase intre firma ame
ricană și intreprinderi românești.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

0 etapă calitativ superioară 
pe calea progresului multilateral 

al tuturor județelor țării

Amplă concentrare de forțe mecanice In recoltarea porumbului pe terenurile întreprinderii agricole de stat însurăței, |udețul Brăila.
Foto : A. Papadiue

PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE
• TOATĂ RECOLTA ÎN HAMBARE!
• TOATE SUPRAFEȚELE ÎNSĂMÎNȚATE!

Zilele prielnice pentru efectuarea 
lucrărilor agricole de toamnă sînt 
numărate. într-un timp foarte scurt, 
trebuie efectuat un mare volum de 
lucrări — iată ce trebuie să ne 
preocupe acum în fiecare zi, in 
flecare minut. Ne-o cer interesele 
țării și ale fiecăruia dintre noi.

Pentru ca bogățiile acestei toam
ne să fie integral ale noastre și 
pentru ca recoltelor anului viitor 
să li se pregătească o bază sigu
ră. este nevoie de concentrarea 
tuturor forțelor. Toți oamenii sate
lor sînt chemați să participe cu 
brațele, cu inițiativele, cu toate 
mijloacele lor. ,

• Se cere, în primul rînd, ca pînă la 15 octombrie să 
fie adunat de pe cîmp tot porumbul.

• Prioritate pentru încheierea, în cîteva zile, a recoltării 
strugurilor, legumelor și fructelor.

• Atenție la buna organizare a transportului tuturor 
produselor agricole și la depozitarea lor.

® Nici o abatere de la graficul de livrare a produselor 
contractate cu statul.

• 15 OCTOMBRIE — ultima zi pentru ultima brazdă la 
insămînțări.

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care 
a fost recoltat porumbul p.nă la 5 octombrie în cooperativele agricole 

de producție

Presa a publicat proiectul Progra- 
muîui-directivă de dezvoltare ccono- 
mieo-socială a României în profil 
teritorial în perioada 1981—1935. Este 
un nou și deosebit de important do
cument de . lucru supus, atenției și 
dezbaterii comuniștilor, întregului 
popor, document ce urmează să fie 
supus aprobării Congreiului al 
Xll-lea al partidului. S ■ cuvine sub
liniat, din capul locului, că si acest 
document, care cristalizează direcțiile 
fundamentale ale 
nioase a tuturor 
viitorul cincinal, 
a fost elaborat 
sub conducerea 
nemijlocită și cu 
aportul determi
nant al tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu. 
consecvență 
voluționară.
cretarul general ■ ■
al partidului nos- “
tru urmărește in- ________________
făptuirea neabă
tută a politicii partidului de dez
voltare echilibrată a tuturor jude
țelor, acționind cu toată fermița- 

\ tea pentru' amplasarea cit mai judi
cioasă a forțelor de producție pe te
ritoriul țării, valorificarea superioa
ră a resurselor materiale și de mun
că existente în fiecare zonă, sistema
tizarea și modernizarea rețelei de 
localități urbane și rurale, crearea 
tuturor condițiilor pentru ca egalita
tea in drepturi de care se bucură ce
tățenii patriei noastre, fără deosebire 
de naționalitate, să se intemeieze pe 
fundamentul trainic al creșterii po
tențialului economic al tuturor ju
dețelor și zonelor țării.

încercind o sintetizare a citorva din 
ideile fundamentale ce, se degajă din 
lectura proiectului Programului-di- 
rectivă in profil teritorial, eviden
țiem, mai întii, înalta ținută științi
fică ce caracterizează întreaga con
cepție a documentului, originalitatea 
și valoarea sa cu totul deosebită ca 
program de lucru complex, cuprin- 
zind, deopotrivă, obiective și sarcini 
concrete, direcții fundamentale de 
acțiune. în acest sens, cu toată clari
tatea se desprinde concluzia că cin-

dezvoltării amo- 
județelor țării in

cinalul viitor va marca o nouă și 
importantă etapă in realizarea pro
gramului pa-tidului privind dezvol
tarea economico-socială echilibrată a 
județelor țării, asigurindu-se îmbi
narea organică a considerentelor de 
e ieiență economică cu criteriile so
ciale. Pornind de la acest obiectiv 
fundamental și in deplină concor
danță ou el, Programul-directivă 
stabilește o seamă de orientări și 
sarcini de bază care dau un caracter 
unitar, profund analitic și princinial, 
înfăptuirii in practică a politicii

Pe marginea proiectului Programului-directivă
Cu 
re- 
se-

de dezvoltare economico-socială a României

partidului de dezvoltare economico- 
socială in profil teritorial.

Este vorba de orientări și sarcini 
cu o mare valoare teoretică și prac
tică, cum sint : valorificarea deplină 
a resurselor din fiecare zonă și dez
voltarea armonioasă a industriei, 
agriculturii și a celorlalte activități 
economico-sociale in fiecare județ ; 
amplasarea. in zonele și localitățile 
mai puțin dezvoltate a unor unități 
de dimensiuni mai reduse, îndeosebi 
din ramurile industriei prelucrătoare, 
în vederea repartizării mai raționale 
a locurilor de muncă pe întregul te
ritoriu ; dezvoltarea mai intensă a 
agriculturii in toate județele ; accen
tuarea .dezvoltării industriei mici și 
artizanale,, extinderea și diversifica
rea prestărilor de servicii ; oromo- 
varea fermă a cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introduce
rii progresului tehnic ; creșterea gra
dului de ocupare a forței de muncă ; 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al locuitorilor din toate 
zonele țârii.

Cu 
tivul

deosebire reține aten'ia obiec- 
major al proiectului Progra-

mului-directivă în profil teritorial — 
și anume : realizarea pină in 1935, 
in toate județele, a unei produc ii 
globale anuale de cel puțin 79 099 lei 
ps locuitor. Este vorba de un indi
cator nou — introdus în fundamen- 

, tarea și practica repartizării forțe
lor de producție pe teritoriul țării, 
care devine criteriu principal de a- 
preciere a nivelului de dezvoltare 
eeonomioo-spcială a fiecărui județ. 
Noul indicator — care însumează, 
raportat la numărul de locuitori 
din fiecare județ, roadele muncii 

depuse în indus
trie, agricultură, 
construcții, trans
porturi, servicii 
și în. alte ramuri 
— este de natură 
să determine o 
repartizare mai 
judicioasă a for
țelor de producție 
și o ridicare ge
nerală a nivelului 
economic și a
gradului de ci

vilizație a tuturor zonelor ăi ju
dețelor țării, ceea ce corespunde 
pe deplin politicii sociale și na
ționale a partidului nostru de asi
gurare a unor condiții de muncă 
și de viață egale pentru toți cetățe
nii patriei. Este sugestiv, în acest 
sens, faptul că față de anul 1965, cind 
producția minimă pe locuitor era de 
peste 2,1 ori mai redusă (8 657 lei) 
față de media pe țară, la sfîrșitul 
viitorului cincinal această diferență 
va reprezenta numai 23 la sută, re- 
flectind concludent procesul de apro
piere a județelor în ce privește ni
velul dezvoltării lor economice.

Demne de subliniat sînt și alte 
obiective pe care le conține Progra
mul-directivă și care alcătuiesc un 
ansamblu de înalte exigențe pe care 
le pune in orezent conducerea parti
dului in înfăptuirea politicii de dez
voltare armonioasă a tuturor jude
țelor și localităților țării. Bunăoară, 
se va urmări ca in orașele și muni
cipiile cu o industrie mai dezvoltată 
să se pună accent oe reutilarea șj 
modernizarea canacitV'lor existente,
(Continuare in pag. a V-a)

Mecanizatori, țărani cooperatori, specialiști din agricultură, nici o 
a minare, nici un răgaz! Pentru plinul hambarelor țării nici un efort 
nu este prea mare. t Nouo platformă industrială a orașului Bistrița — o imagine grăitoare, dintre multe altele, a roadelor politicii 

partidului nostru de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării



PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 6 octombrie 1979

X

AL
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
Azi, în obiectivul „Scînteii":

La „Electromotor11 Timișoara:

7000 MOTOARE LIVRATE SUPLIMENTAR 
cy aceleași forte.» dar sporite 

prin bună organizare
Colectivul întreprinderii „Electromotor"-Timișoara o încheiat pri

mele trei trimestre ale anului cu substanțiale sporuri de producție. 
Față de sarcinile de plan pe perioada 1 ianuarie — 30 septembrie, 
la producția netâ s-a înregistrat un plus de 32,3 milioane lei, iar la 
producția marfâ de 44,6 milioane lei. Au fost realizate integral sar
cinile la producția fizică, întreprinderea timișoreană livrind peste pre
vederi beneficiarilor un număr de 7 000 motoare electrice cu puteri 
de la 0,25 la 55 kW.

Sînt rezultate care, adăugate celor 
obținute in primii trei ani ai cinci
nalului. demonstrează modul exem
plar in care colectivul de oa
meni ai muncii, în frunte cu co
muniștii. din această întreprindere 
au înfăptuit și înfăptuiesc sarcinile 
stabilite de partid privind dezvolta
rea electrotehnicii românești, indica
țiile secretarului general al partidu
lui date cu prilejul vizitelor de lu
cru in această unitate.

— De fiecare dată cînd s-a aflat 
în mijlocul nostru, secretarul general 
al partidului, apreciindu-ne străda
niile. a subliniat faptul că avem toa
te condițiile pentru a obține reali
zări și mai mari. Ne-a indicat de 
fiecare dată căile concrete pentru 
utilizarea cu eficiență sporită atît a 
capacității creatoare a oamenilor, 
specialiștilor și muncitorilor, cît și a 
bazei tehnico-materiale de care dis
punem. Una din indicații se referă 
la folosirea mai bună a suprafețelor 
de producție, astfel ca de pe fiecare 
metru pătrat să obținem o producție 
cît mai mare. Acum putem raporta — 
conchide maistrul principal Vasiie 
Pop, secretarul comitetului de partid 
din întreprindere — îndeplinirea in
dicației tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a folosi numai în scopuri produc
tive suprafețele construite, o sursă 
deosebit de valoroasă pentru a obți
ne o producție fizică suplimentară.

Intr-adevăr : comparativ cu nive
lul atins în cincinalul trecut, gradul 
de ocupare a suprafețelor construite 
a crescut de la circa 80 la sută la 99,7 
la sută. Cum s-a acționat, ce măsuri 
au fost luate in această direcție ?

— Mai intii — ne spune inginerul 
Aurel Ghimbășanu, șeful atelierului 
de proiectare tehnologii — am trecut 
la generalizarea organizării activită
ții pe linii tehnologice specializate 
pentru fabricarea reperelor. Adică, 
de la activitatea pe grupe de mașini- 
uneite, care presupune încrucișări 
în fluxul tehnologic și spații ocupate 
cu piesele destinate prelucrării sau 
cu cele prelucrate, am trecut la pro
ducția modernă, de prelucrare inte
grală, pe aceeași linie, a reperelor 
și subansamblelor. La ora actuală, 
avem organizate 11 asemenea linii 
tehnologice pentru prelucrarea car
caselor, arborilor și rotoarelor, scu
turilor. miezurilor magnetice etc., 
ceea ce ne-a permis să economisim 
in scopuri productive 205 mp de su
prafețe construite. Următorul pas 
l-am făcut în direcția folosirii cit 
mai raționale a spațiului pe vertica
lă și a subsolului halelor. Este vorba 
de suprafețele ocupate de magaziile 
pe orizontală de materii prime, de 
repere și subansamble. Toate aces
tea au fost înlocuite cu depozite pe 
verticală mecanizate, cîștigîndu-se 
alțl 200 mp. Cele mai însemnate su

prafețe construite redate activității 
direct productive provin in urma 
adoptării unor noi forme de organi
zare a transportului pieselor și mo
toarelor între secții și in magaziile 
de produse finite, a șpanului și de
șeurilor din tablă la depozite.

Exemplele de felul acestora ar pu
tea fi continuate. Important este fap
tul că prin măsurile luate au fost 
economisiți si redati producției în to
tal circa 1 500 mp. S-a cîștigat astfel 
un spațiu de pe care se realizează in 
prezent o producție de motoare elec
trice in valoare de peste 300 milioa
ne lei anual, pentru care — dacă 
s-ar fi realizat o investiție nouă — 
ar fi fost necesare fonduri in va
loare de 30 milioane Iei.

— Am ajuns ca. fată de începutul 
activității noastre pentru autoutilare, 
ponderea utilajelor specifice fabri
cației de motoare electrice realizate 
cu forțe proprii să crească de la 4 la 
sută la 60 la sută în prezent din to
talul dotării noastre tehnologice, ne 
spune ing. Dimitrie Manolescu, șeful 
atelierului de autoutilare. Printre 
creațiile tehnice realizate de colecti
vul nostru, aș aminti : liniile automa
te pentru prelucrarea carcaselor mo
toarelor din gabaritele 5—7, liniile 
de bobinaj mecanizat, liniile de pre
lucrat rotoare cu mîini mecanice s.a. 
Pe această cale am contribuit la re
ducerea efortului valutar al țării cu 
p^ste 45 milioane lei valută.

Consemnînd că unitatea a realizat 
de pe acum sarcinile pe 4 ani din 
actualul cincinal, ceea ce creează 
condiții de a înfăptui planul pe pe
rioada ’76—’80 cu circa 130 de zile 
mai devreme, subliniem entuziasmul 
și hotărîrea oamenilor muncii de 
aici de a înfăptui neabătut indicațiile 
secretarului general al partidului 
date cu prilejul recentei vizite de 
lucru în județul Timiș.

— Am întocmit un program con
cret de muncă pentru creșterea 
gradului de automatizare pe liniile 
tehnologice de fabricație prin elec- 
tronizarea acționărilor, precum și a 
gradului de mecanizare a deservirii 
multiple a mașinilor-unelte — ne 
spune tovarășul Marin Tănase, direc
torul întreprinderii. Totodată, prin 
profilarea pe fabricația de motoare 
speciale și specializate vom asigura 
un grad superior de valorificare a 
metalului. înnoirea integrală a pro
ducției. realizarea unor produse cu 
înalți parametri tehnico-economici și 
funcționali.

O experiență valoroasă, pe care co
lectivul de aici își propune să o am
plifice și care merită să fie preluată 
și de alte unități industriale.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea „Electromotor"-Timișoara

Scurtă privire statistică la

• Importante sporuri suplimentare de producție fi
zică raportează metalurgiștii Reșiței: 54 000 tone de 
oțeluri aliate, 3 000 tone fonta, 27 000 tone laminate 
finite — aproape de două ori mai mult față de an
gajamentul anual.

• In Valea Motrului, la Lupoaia, minerii anunță o 
cifră record : un milion de tone lignit extrase in acest 
an. La rîndul lor, minerii de la exploatarea Filipeștii 
de Pădure au scos din adîncuri 10 000 tone cărbune 
peste plan.

© Oamenii muncii de la Combinatul de lianți și 
azbociment Medgidia și-au depășit angajamentul in 
întrecerea socialistă, raportînă producerea a 13 000 
tone clincher suplimentar. In cinstea Congresului al 
Xll-lea al partidului, ei au hotărîț să realizeze încă 
3 000 tone clincher.

• încă din luna septembrie, constructorii de nave 
din Drobeta-Turnu Severin și-au îndeplinit sarcinile 
ce le-au revenit pe patru ani din actualul cincinal 
la producția fizică.
• in industria din județul Olt s-au realizat impor

tante cantități suplimentcre de bunuri materiale, în
tre care amintim 1 800 tone aluminiu primar și aJaje, 
2100 km de cabluri de forță nearmate, 835 tone de 
utilaje destinate Industriei metalurgice, 360 tone za
hăr rafinat.

La „Tehnofrig" Cluj-Napoca - un angajament ferm, realist:

IN ACEAS!» UINA LICHIDAM RESlflNÎHE
la toate utilajele destinate investițiilor cu termene in acest an

începutul

La tnceputul lunii septembrie, la 
întreprinderea „Tehnofrig“ din Cluj- 
Napoca se înregistra o restanță de 
circa 200 tone utilaje frigorifice și 
alimentare. La acea dată, acționînd 
in lumina sarcinilor subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii au întocmit un gra
fic de recuperare a unei restante de 
65 tone, reclamate urgent de unele 
șantiere de investiții. In cîteva zile, 
aceste restanțe vor fi lichidate inte
gral. în afară de aceasta, cole'tivul 
iși propune ea, pini la finele lunii 
octombrie, conform graficului, să li
vreze toate utilajele destinate inves
tițiilor cu tc-men de punere in func
țiune in acest an. Ce frumos sună 
acest angajament ! Și el, dună cum 
ne declara tovarășul Mihai Baneiu, 
inginerul șef al întreprinderii, este 
realizabil

cu condiția primirii de la 
întreprinderea de transforma
toare mici din Fiiiași a 70 mo
toare electrice, din care 60 res
tante din primul trimestru, și a 
unor panouri de comandă de la 
„Automatica" București.

Delegați de la „Tehnofrig" se 
află In aceste unități pentru urgen
tarea livrărilor. Deci, cu certitudine 
se va livra linia de imbuteliere bere 
pentru fabrica din Bistrița, pasteuri- 
zatoarele pentru Fabrica de bere din

trimestrului IV

Azuga, motocompresoarele frigorifice 
pentru I.F.F.P. Roman, grupurile de 
răcire de 140 000 kcal/h la întreprin
derea „Terapia" din Cluj-Napoca, 
compresoarele de 125 003 kcal/h co
mandate de către Combinatul chimic 
din Făgăraș etc.

în cele de mai sus ne-am ocupat 
numai de utilajele restante sau in 
termen de livrare pentru obiectivele 
de investiții cu termen de punere in 
funcțiune in acest an, care vor ti 
expediate beneficiarilor pînă cel mai 
tîrziu la 30 octombrie.

Pentru lichidarea restanțelor, 
odată cu îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor la zi, în întreprin
dere s-au organizat echipe spe-» 
ciale de prelucrare și montaj 
formate din cei mai buni mese
riași, care acolo unde nu sint 
trei schimburi lucrează în 
schimburi prelungite. De fiecare 
produs restant șe ocupă cite un 
tehnolog ; se asigură asistență 
tehnică și din partea institutu
lui de cercetare și proiectare de 
specialitate ce se află in incinta 
întreprinderii. Zilnic, membrii 
consiliului oamenilor muncii și 
ai b'roului comitetului de partid 
urmăresc realizarea producției 
fizice și recuperarea restanțelor.

Și totuși, la „Tehnofrig", pentru 
recuperarea restanțe’or și realizarea 
planului Ia toate sortimentele trebuie 
să se acționeze cu mai multă hotărire 
pentru înlăturarea unor neajunsuri 
organizatorice interne. Iată ce ne-a 
spus in acest sens tovarășul Mihai 
Bancin. inginer-șef: ,.în afara unor

probleme de necorelări între produc
ția fizică șl capacitățile noastre de 
producție datorate ministerului și 
centralei industriale, cauzele restan
țelor ne aparțin. în principal, n-am 
reușit să asigurăm un decalaj cores
punzător intre secții și îndeosebi 
între cele de prelucrări mecanice și 
montaj. Nu am reușit să acoperim 
în întregime necesarul de forță de 
muncă, mai ales la așchietorl, dar și 
în alte sectoare". La rîndul său, in
ginerul Teodor Tărău, șeful secției 
nr. 250 de prelucrări compresoare 
și agregate frigorifice, preciza : 
„Multă vreme n-a existat un nucleu 
de pregătire a fabricației. Sec’ia 210 
nu ne livrează ritmic ansamblele și 
subansamblele. De aceea, sintem ne- 
vojți să executăm și multe opera
țiuni care nu sînt ale noastre".

— Asemenea neajunsuri si altele -4- 
ne spunea tovarășul Francisc Bara 
bas, secretarul comitetului de pârtie 
— sînt acum analizate. în spirit criț 
tic și autocritic, în adunările de dare 
de seamă și alegeri, spre a se eâsi 
solurii promote de rezolvare. Sint 
convins că dacă și ministerul ne va 
ajuta în soluționarea problemelor, 
restantele vor fi recuperate și sarci
nile de plan vor fi realizate pînă ia 
sfirșitul anului. Se cere din partea 
noastră, a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, mai multă dăruire, 
fermitate revoluționară.

Așteptăm confirmarea prin fapte 
a acestor afirmații.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

PLUS *
'.........           i ' i iir ::j:

O întrebare pe adresa întreprinderii 
„Electroputere“ — Craiova :

CÎND VEȚI LIVRA CELE 17 LOCOMOTIVE?
-ir/IETs ’ j.iJca > k,"

• Centrala Industrială pentru Industria chimică și 
re.'inărll a înregistrat in nouă luni din acest an o res- 
tG-.ță de 22,5 mii tone mașini șl utilaje tehnologice 
destinate industriei chimice.

• întreprinderea .Autobuzul" — București nu a 
realizat 425 autobuze cu motor diesel de mare capa
citate.

• întreprinderea „Electroputere"-Craiova a rămas 
restanțieră cu 17 locomotive electrice de 5100 kW.

• Combinatul siderurgic Galați nu și-a îndeplinit 
planul la producția de fontă cu 329 mii tone, la pro
ducția de oțel cu 128 mii tone și la cea de laminate 
finite cu 268 mii tone.

• întreprinderea de tractoare Mlercurea-Cluc, ju
dețul Harghita, este în restanță cu 290 tractoare.

• întreprinderea de utlla| chimic șl for|ă Rimnlcu 
Vîlcea n-a realizat 3 367 tone utilaje pentru industria 
chimică.

• întreprinderea de osii șl boghiuri Balș este res
tantă cu peste 5 000 boghiuri pentru vagoane.

• Combinatul minier Oltenia are restanțe la pro
ducția de cărbune net destinat termocentralelor.

în imagine, una din secțiile întreprinderii „Electroputere“-Craiova. unitate 
reprezentativă a industriei noastre constructoare de mașini. De numele ei 
sint legate importante realizări. în acest an insă, rezultatele in realizarea 
planului la producția fizică nu sint intru totul satisfăcătoare : după nouă luni 
se înregistrează o restanță de 17 locomotive. Care sint cauzele acestor 
rămineri in urmă ? Ce se întreprinde pentru lichidarea restanțelor ? 
Răspunsurile Ia aceste întrebări — intr-una din viitoarele anchete ale „Scînteii"

----------- ^~IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.,

adunări, conferințe, plenare ale organizațiilor de partid, de masă și obștești
Sarcina esențială 

a comuniștilor de pe șantiere- 
realizarea investițiilor

Cu răspundere partinică 
pentru introducerea largă 

a tehnicii de virf

Plenara Consiliului de conducere 
al Uniunii artiștilor plastici

Din darea de seamă și dezbateri 
s-a desprins cu putere hotărîrea 
comuniștilor de a mobiliza în
tregul colectiv pentru îndepli
nirea integrală a sarcinii de plan 
pînă la sfirșitul anului — pre
darea „la cheie" a incă 2 800 de 
apartamente. în vederea atingerii 
acestui obiectiv, organizația de partid 
iși propune să concentreze eforturile 
tuturor constructorilor și instalatori
lor pentru a nune 
în funcțiune cu 
o lună de zile 
mai devreme o 
nouă capacitate 
de prefabricate — 
depășind pe a- 
ceastă cale pro
ducția proprie de 
prefabricate din beton cu 3 000 mp 
— și de a realiza peste angaja
mentul anual circa 50 tone de 
confecții metalice ; toate acestea in 
condițiile unei griji susținute pentru 
utilizarea rațională a energiei elec
trice și termice și a combustioililor, 
urmărindu-se să se obțină o econo
mie de cel puțin 600 kWh energie 
electrică la un milion lei producție 
construcții-montaje. Ducerea la bun 
sfîrșit a acestor sarcini de deosebită 
importantă presupune — așa cum s-a 
reliefat atit in darea de seamă, cît 
și în planul de măsuri adoptat — o 
preocupare sporită pentru generaliza
rea noutăfilor tehnice. îmbunătățirea 
organizării muncii și a producției, 
întărirea di'cio'inei in toate sectoa
rele de activitate.

Este demn de remarcat faptul că, 
în cuvîntul particioantilor la dezba
teri. aceste măsuri cu caracter teh- 
nico-organizatoric au fost strîns le
gate de creșterea rolului conducător 

■ La Grupul 3 
din cadrul Trustului 
de construcții Bacău

al organizației de partid in viața 
șantierelor. Pornind de la această 
cerință fundamentală, conferința s-a 
preocupat in mod susținut de spori
rea continuă a rindurilor membrilor 
de partid.

Mai multi participant! la dezbateri 
au reliefat că majoritatea organiza
țiilor de bază din cadrul grupului au 
căpătat o experiență bogată in acest 
domeniu. Maistrul Teodor Oprea, 

secretarul orga
nizației de bază 
de la atelierul de 
confecții. arăta, 
bunăoară, că co
muniști cu expe
riență primesc 
sarcina de răs
pundere de a se 

ocupa concret de cite unul sau doi 
tineri vizați spre a fi primiți in rîn- 
durile partidului. Tinerii sint invitat! 
să participe la adunările generale 
deschise ale organizației de bază — 
primesc diferite sarcini obștești, sînt 
mereu in atenția biroului.

S-au dezvăluit insă și o seamă de 
lipsuri care se mai manifestă pe 
această linie : comitetul de partid și 
unele birouri ale organizațiilor de 
bază au fost criticate pentru faptul 
că nu acordă destulă atentie educă
rii noilor membri de partid, ceea ce 
are drent urmare ivirea unor abateri 
de la disciplină. Vorbitorii au pro
pus ca noul comitet, imoreună cu 
birourile nou alese ale organizațiilor 
de bază, să ridice ne o treaotă mai 
înaltă întreaga activitate de formare 
a comuniștilor, ca militantl înflăcă
rați pentru realizarea în viată a poli
ticii partidului.

Gh. BALTA

Cum era si firesc, conferința orga
nizației de partid a Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru automatizări, tehnică 
de calcul și telecomunicații si-a axat 
dezbaterile pe aspectele esențiale ale 
eficientei activității de cercetare si 
proiectare, pe răspunderea care 
revine cercetătorilor in reali
zarea „Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltarea teh
nologică și de in
troducere a pro
gresului tehnic în 
perioada. '1931— 
1990 și directive 
principale pînă in 
anul 2000“.

în dezbateri s-a 
arătat că cerce
tările. avînd un 
caracter prepon
derent aplicativ, 
trebuie și mai strîns legate de 
activitatea de producție. Pornind 
de la ideea că eficiența muncii 
proiectanților și cercetătorilor se ma
terializează in întreprinderile care 
sint dotate cu echipamente auto
matizate elaborate in institut, or
ganizația de partid a îndrumat 
întregul colectiv să urmărească în
făptuirea proiectelor pînă la in
trarea în funcție a utilajelor. Re- 
levindu-se cu pregnanță sarcina 
comuniștilor de a acționa ca ele
mente motrice ale progresului tehnic 
și subllniindu-se că sarcina cercetă
torului nu se încheie odată cu aș- 
ternerea ne hirtie a rezultatelor 
cercetării, s-a cerut, oe bună drep
tate. ca organizația de partid din 
institut să colaboreze mai eficient cu 
organiza'Ii’e de pârtii din in<renrin- 
derile beneficiare, spriiinindu-se re

La Institutul.
de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 
pentru automatizări — 

București

ciproc în realizarea obiectivelor eco
nomice înscrise in olan, in introdu
cerea largă a tehnicii de virf.

Pentru ca o serie de propuneri in
teresante să nu rămînă doar in faza 
bunelor intenții, s-a cerut ca ne viitor 
să se manifeste fată de acestea o 
receptivitate nu formală, ci reală, 
concretizată in analize periodice și 
în grijă susținută pentru valorifi
carea tuturor inițiativelor prețioase, 

îndrumarea mai 
riguroasă a acti
vității conduce
rii tehnico-admi- 
nistrative de că
tre organizația de 
partid, repartiza
rea de sarcini 
concrete fiecărui 
comunist. învio
rarea activității 
consiliului știin

țific, îmbunătățirea pregătirii și per
fecționării cadrelor au fost tot atîtea 
cerințe pe care participanții la con
ferință le-au pus in atenția noului 
comitet de partid, in scopul de a 
face din roadele muncii cercetători
lor de aici un tot mai important fac
tor dinamizator al progresului tehnic 
în industrie.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, comuniștii din aceste 
adunări — unindu-și glasul cu 
cel al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din intreagi 
tară — au adoptat hotăriri prin 
care se susține cu înflăcărare 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, să fie 
reales in inaita funcție de secre
tar general al P.C.R.

C. VARVARA

Vineri s-au desfășurat în Capitală 
lucrările plenarei Consiliului de 
conducere al Uniunii artiștilor plas
tici, care a dezbătut raportul cu 
privire la documentele Congresului 
al Xll-lea al partidului, realizările 
obținute și sarcinile ce revin artiș
tilor plastici din țara noastră, în 
lumina acestor documente.

La lucrări' a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în dezbaterile Ia care au 
luat parte reprezentanți ai artiș
tilor plastici din Capitală și din 
țară s-a exprimat totala adeziune 
față de Conținutul programatic al 
proiectului de Directive, și al celor
lalte documente ce vor fi supuse 
dezbaterii Congresului. A fost sub
liniată contribuția remarcabilă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și fundamentarea aces
tor documente, aportul hotăritor al 
secretarului general al partidu'ui 
in dezvoltarea armonioasă, multila
terală a patriei noastre socialiste, 
in afirmarea sa pe plan internatio
nal, in permanenta creștere a bu
năstării poporului nostru.

Făcind o trecere in revistă a ac
tivității Uniunii artiștilor plastici 
in perioada ultimilor trei ani. ra
portul și vorbitorii au evidențiat 
strădaniile creatorilor noștri de fru
mos de a realiza opere cit mai va
loroase, inspirate din realizările 
mărețe ale României de azi, din 
idealurile socialiste ale poporului, 
din viața și munca lui eroică, din 
istoria sa multimilenară.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat să acționeze cu toată hotă
rîrea pentru înflorirea continuă a 
artelor plastice in spiritul îndru
mărilor date de conducerea de 
partid. de . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-și aducă o contribu

ție sporită la dezvoltarea socia
listă a României, la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor genurilor ar
tistice, cu precădere a artei monu
mentale, la stabilirea unei mai 
strinse legături cu industria bunu
rilor materiale și de larg consum, 
in scopul realizării unor produse 
originale, atrăgătoare, competitive 
și din punct de vedere estetic, in 
amenajarea cît mai plăcută a me
diului ambiant, a edificiilor și loca
lităților, în educația socialistă a 
maselor și satisfacerea setei lor 
de frumos.

în raport și discuții a fost expri
mată totala adeziune față de hotâ- 
rirea plenarei Comitetului Cen
tral al partidului ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 

•fiu al poporului, să fie reales, la 
Congresul al Xll-lea, in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului.

în hotărîrea, adoptată in unani
mitate, participanții la plenară 
și-au reafirmat devotamentul lor 
nețărmurit fată de Partidul Co
munist Român și de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea totală la do
cumentele programatice ale Con
gresului al Xll-lea al partidului, 
dind expresie angajamentului lor 
de a acționa cu responsabilitate co
munistă la înfăptuirea programu
lui de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
de a, milita consecvent pentru 
crearea unei arte situate ferm pe 
pozițiile umanismului revoluționar, 
ale concepției despre lume și viață 
a partidului nostru, de a înfăptui 
și pe viitor politica culturală a 
partidului, dind patriei creații de 
valoare, pe măsura măreței opere 
de construire a României socia
liste.

în încheiere, participanții la ple
nară au adoptat — in unanimitate 
— textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se subliniază de
plina adeziune a artiștilor plastici 
față de conținutul proiectului de 
Directive și al celorlalte docu
mente programatice ale Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, față de intreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru. în tele
gramă se spune, de asemenea : în 
aceste momente, ne Îndreptăm gin- 
dul cu recunoștință către acela de 
la care pornesc toate inițiativele 
victoriilor noastre din prezent și 
din viitor, in cadrul vastului pro
gram elaborat, în spiritul indica
țiilor sale, de către Comitetul 
Central al partidului. Figura impu
nătoare de conducător lucid și 
hotărit al întregului ponor al 
României socialiste, chipul îndrăgit 
de toată suflarea națiunii noastre 
socialiste și sufletul tuturor bătă
liilor pe care le dăm pentru înăl
țarea patriei pe noi culmi, sînteți 
dumneavoastră, iubite și stimate 
tovarășe Niqolae Ceaușescu.

Consiliul de conducere, comite
tul de partid, întreaga noastră 
obște exprimă, cu deplin entu
ziasm, adeziunea totală la Hotă
rîrea Plenarei C.C, al P.C.R. din 
4—5 iulie 1979, de a se propune 
candidatura dumneavoastră pen
tru funcția supremă de secretar 
general al partidului, dind. astfel, 
expresie, alături de întregul popor, 
înaltei aprecieri a calităților de 
eminent conducător comunist și 
om de stat, militant de frunte al 
mișcării comuniste internaționale, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, ale aceluia pe care-1 
considerăm întruchiparea vie a 
aspirațiilor noastre cele mai înalte.
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recolta în hambare!
Toate suprafețele însămînțate!
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Urgent: porumbul
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ÎN 10 ZILE 
@ Rămîne de 
recoltat porum
bul de pe 60 la 
sulă din supra
fețe.
© Rămîndeîn- 
sămîntat 64 la

Prima zi de activitate a noului comitet 
comunal de partid a început direct in cîmp

Se apropia de cumpăna nopții, 
cînd s-au încheiat lucrările con
ferinței de dare de seamă și alegeri 
a Comitetului comunal de partid 
Rast, județul Dolj. Un punct impor
tant din hotărîrea conferinței : ter
minarea recoltării tuturor culturilor 
pînă pe 15 octombrie a.c. 
mulțumiri pentru funcția 
țață, Constantin Lăzărică, 
comitetului comunal de 
spus : „Propun ca miine.

în loc de 
încredin- 

secretarul 
partid, a 
5 octom

brie, în agricultura comunei noastre 
să fie o zi record".

S-a adoptat imediat programul de 
lucru, iar membrii biroului au primit 
fiecare prima sarcină de partid în 
noua calitate.

...5 octombrie, ora 7. Toată lumea 
pe cîmp. Mașinile alergau încolonate 
spre punctele de lucru. La fel și ate
lajele. Numărăm : 8 autocamioane și 
30 atelaje. La sediul comitetului co
munal de partid — un singur om. Pe 
toți ceilalți aveam să-i găsim mai 
tirziu în cimp (primarul — la grădi
nă. secretarul adjunct cu probleme

economice — la porumb, secretarul 
adjunct cu probleme organizatorice 
— in bază ș.a.m.u.). Primul popas il 
facem pe tarlaua „Lunca". Un modul 
de 5 „Glorii" cu mijloace de transport 
corespunzătoare lucra in flux._ La 
punctele de lucru 
ciu“ zece echipe 
stringeau manual porumbul. îl depo
zitau la capetele tarlalelor de unde 
atelajele il duceau în pătule. In gră
dină de legume, aproape 300 de elevi 
în frunte cu cadrele didactice strin
geau tomatele de pe ultimele supra
fețe.

Aseară, biroul comitetului co
munal de partid a făcut bilanțul 
și analiza primei zile din activitatea, 
sa. A fost o zi de muncă record. 57 
hectare de porumb recoltate (față de 
41 hectare cit s-a realizat in zilele 
precedente). 186 tone porumb trans
portat in bază (față de 110 tone), 128 
tone sfeclă de zahăr transportate în 
bază (fată de 60 tone), s-au cules 60 
tone roșii (față de 45 tone). Conclu
zia se impune de la sine. (Nicolae 
bAbAlAU).

„Canton" si „Ban
de cooperatori

Primarul era pe cimp: foarte bine! Dar 
„uitase" acasă sute de consăteni

Ora 8,30, la consiliul agroindustrial 
Ploiești. Nu speram să dâm de cine
va. Dar toată lumea se afla ciorchine 
în birou. Și președintele, și inginerul 
șef. și toți ceilalți : pînă și directorul 
S.M.A. Băjcănești, ing. Gheorghe 
Popescu, cu'birbtil iri aceeași' țîă'dire, 
iși făcea de lucru cu hirtiile.

— Acum tocmai, mă pregăteam să 
plec — spune președintele, ing. 
Mircea Ripea.

— Dacă-i așa, haideți atunci cu noi.
Ne-am oprit la cooperativa agrico

lă Bărcănești. Ceasul era 9,00. Ca un 
făcut, tot în birou se aflau și cadrele 
de conducere de aici. Președinta, in- 
ginerul-șef, contabilul, alți vreo trei 
oameni iși făceau de lucru cu hir
tiile.

Din 365 hectare sînt recoltate doar 
105, iar vitezele zilnice planificate 
nu sint respectate. Pe cîmp, după 
situații, se aflau 280 oameni. Dar mai 
tirziu am aflat că multi erau elevi. 
Numărul pare mare, dar dacă stai 
să te gîndești că sint mai mult de 
I 300 de membri în cooperativă și că 
așezarea numără aproape 6 000 de 
suflete, cifra devine foarte mică. De
altfel, trebuie să spunem că și la 
primărie — excepție face primarul 
care se afla pe tarla — toți funeția- 
narii se aflau în birou. Toate vinză-

toarele de la magazinul universal — 
vreo 10 — altele de la librărie, pre
cum și lucrătorii de la frizerie etc. 
așteptau plictisiri clientii. Ne uităm 
și la bufetul cu băuturi spirtoase. La 
ora 10, chiar din primele minute 
cițiva oameni zdraveni, toți din Băr- 
cănești, iși ciocneau țoiurile cu țuică.

O pornim spre satul Tătărani. în
soțitorul, tovarășul Ripea, simte ne
voia să-și spună un gind. Și-l spune: 
o să vă schimbați părerea la coopera
tiva agricolă din Tătărani. Nici n-o 
să avem cu cine discuta la birouri... 
Dar iarăși, ca un făcut, președintele 
Mihai Ioniță, inginera șefă, Adriana 
Mircea, ne-au ieșit zîmbind in in- 
timpinare. încep explicațiile de ri
goare și asigurările că oricum tre
burile merg bine la recoltat. în cîmp. 
Patru combine, grupate, lucrează de 
zor în tarlaua de la șoseaua de cen
tură Brazi — ni se spune, 
intr-acolo să-i vedem pe 
lucru. Ne uităm peste tot 
urmă de combină! N-au 
ceasul arăta peste ora 10.

— Fir-ar să fie de treabă ! exclamă 
însoțitorul.

Așa că nu ne-am schimbat părerea. 
Poate in zilele următoare. (Constan
tin CAPRARU).

Am plecat 
oameni ia 
locul. Nici 
sosit, deși

justifică 
Alba.

vreme

Scînteii

in 
ce

faotul 
lunca Mu- 

în consiliul

Buna organizare a muncii caracterizează activitatea mu tor unități agricole din județul Teleormon. in imagine, 
aspect de la insămințarea griului, surprins la CAP Suhaia ~ Fotografiile paginii: A. Păpadiuc

portant. Din discuția cu tovarășul 
președinte al C.A.P. Livada a rezul
tat că din cele 245 hectare cultivate 
cu porumb au fost recoltate doar 33 
hectare. Datele existente la consiliul 
unic Rîmnicu Sărat' (de care apar
ține unitatea Livada) și la 
recția generală a agriculturii 
în neconcordantă cu realitatea, 
gistrele celor două organisme 
Semnează 
de 110 
cauză, 
muncii 
nu pot 
naturează realitatea. Aici se cer ope
rate măsuri concrete in teren, care 
să asigure o bună desfășurare a lu
crărilor, un ritm dinamic — nu scrip
tic, ci faptic. (Mihai BAZU).

<

ca recoltată o suprafață 
hectare la cooperativa în 
Carențele în organizarea 
la acest consiliu unic 

fi acoperite cu cifre care da-

Porumbul e copt 
și sînt semne 

că se va „coace 
și organizarea

Cum se 
îp județul 
reșului. în 
unic agroindustrial Aiud porumbul 
s-a recoltat de pe 23 la sută din su
prafață, in consiliile Vecine Unirea 
și Teiuș s-a realizat doar 8 la sută ? 
Cooperative agricole, cum sint cele 
din Cricău, Toțoi, Benic, Stremț abia 
au recoltat citeva hectare. Firește, 
diferența reflectă deosebirile nu din
tre lanuri, pentru că asemenea dife
rențe nu există, ci dintre modul in 
care este organizată și condusă.-»ac«. 
tivitatea in fiecare consiliu unic 

unitate, 
în zona 
consilii 
această

și tot urgent: semănatul
Ieri, în Bihor, de

ihw (h th.t/u

trei ori mai mult
sots ??? c?

. cirțd pe ansamblul consiliului au fost
-șftec- 

mai mult
pregătite,, pentru .semănat 
tare, adică cu 100 hectare 
decit miercuri si joi.

Sporirea considerabilă 
de lucru la semănat nu se face în 
detrimentul calității. Spre cinstea 
gospodarilor de aici, aceasta se rea
lizează respectindu-se cu strictele 
normele agrotehnice. (Iosif POP).

zile. în uni- 
judetul Bihor 

însămintate aproape 10 000 
cu grîu. adică

în Ultimele două 
tătile agricole din 
au fost 
hectare cu grîu. adică aproape 
tot atît cit s-a realizat de la înce
perea acestei lucrări pînă miercuri 
seară. Un adevărat
obținut în cursul
(5 octombrie), 
mânate . circa 
grîu, ceea ce 
triplu fată de vitezele zilnice realizate 
pînă acum. Menținerea unui aseme
nea ritm este de natură să asigure 
încheierea insămintării griului oină 
la 15 octombrie. Există însă condiții, 
și trebuie luate măsuri deosebite, 
pentru ca în următoarele zile această 
viteză să fie depășită cu cel nutin 
500—600 hectare pe zi, pentru a se 
preîntimpina eventualele scăderi de 
ritm de la sfirșitul perioadei, cînd 
se va semăna numai pe suprafețele 
eliberate mai tirziu de porumb.

Cum a fost posibilă creșterea sub
stanțială a* ritmului de lucru si ce se 
întreprinde pentru recuperarea 
tantelor ?

în unitățile agricole de ne 
consiliului agroindustrial Cefa. 
•mărul formațiilor de mecanizatori 
din schimbul de noapte a sporit cu 
încă patru. S-a creat, astfel, in ulti
mele două zile, un front de lucru de 
700 hectare, ceea ce Înseamnă un 
avans de două zile fată de ritmul 
maxim posibil de realizat la semă
nat. La Nojorid. Șauaieu. Leș și

Sînnicolau Român, formațiile de 
mecanizatori care lucrează ziua la 
arat si discuit au fost completate cu 
încă 26 de mecanici, membri coope
ratori și cadre din conducerea comu
nelor și unităților agricole.- Efectul 
pozitiv al acestei măsuri s-a concre
tizat

a ritmului

agroindustrial și in Fiecare 
Foarte slab s-a acționat și

. Tîrnavelor. în cele două 
unice agroindustriale din 
parte a județului — Blaj și Jidvei —
s-au recoltat 70 și respectiv 95 hec
tare. Din cele 10 cooperative agrico
le din consiliul unic agroindustrial 
Blaj doar jumătate au trecut la 
strînsul porumbului. Or, acest con
siliu are cea mai mare suprafață de 
porumb din județ, peste 3 000 
hectare.

în fața acestei situații, biroul co
mitetului județean de partid a sta
bilit o serie de măsuri menite să 
impulsioneze recoltatul, să asigure 
stringerea recoltei la termenul sta
bilit, 15 octombrie. La aceste măsuri 
se referă tovarășul Mihăilă Drăghici, 
secretar al comitetului • județean de 
partid :

— Incepînd din 5 octombrie, în 
toate cooperativele agricole de pro
ducție s-a trecut la recoltatul porum
bului. îhtregul aparat de partid și de 
stat, în frunte cu membrii biroului 
județean, repartizați pe consilii uni
ce agroindustriale, unități și ferme, 
sprijină .efectiv organizarea muncii, 
desfășurarea transportului, mobiliza
rea forțelor satelor la lucru. Toată 
suflarea satelor, cum se spune,’ coo
peratori, elevi, funcționari, 
nari, în frunte cu primarul, este 
centrată in cimp, de dimineața 
seara. Măsurile pe care le-am 
acțiunile de întrajutorare între 
siliile unice agroindustriale pe 
le vom organiza vor asigura înche
ierea recoltării porumbului in urmă
toarele 10 zile.

Am reținut angajamentul. (Ștefan 
DÎNICĂ).

record 
zilei de 
au fost 

hectare

s-a 
azi 
se- 
cu

cînd
5 000
înseamnă aproape

încă din cursul zilei de ieri,

Urmați exemplul fruntașilor!

res-
tn

supra

aspect im-

GRĂBIȚI RITMUL INSĂMINTĂRII GRIULUI!

15

raza 
nu-

determine
județe de două, da 

octombrie să fie

Perioada de însămințare a griului figurată în graficul nostru și care în 
județele menționate depășește termenul de 15 OCTOMBRIE cu de la 2 la 33 
U • zile rezultă din ViTEZA DE LUCRU REALIZATA iN CJXSU_ L. ..( 
DE IERI. 5 OCTOMBRIE, și consemnată in evidentele ministerului de speeia- 
li.atc. Desigur, cauzele vitezei de lucru scăzute din ziua de ieri pot fi, m

pentru încheierea lucrărilor trebuie 
vitezei de lucru — in ur.el 
ori — pentru ca tern.enul de

unele județe, accidentale. Dar timpul înaintat, termenele foarte clare și 
ferme stabilite pentru încheierea lucrărilor trebuie să determine m.is„ri 
grabnice pen.ru creșterea 
trei și chiar de mai multe

pretutindeni.

tarlalele cu.

Recoltarea avanseazâ rapid cînd combinele sint folosite la capacitatea maximă. In fotografie: aspect de la I.A.S. Insula Mare a Brăilei

La baza 
industrial 
că rea rea

din zona consiliului agro- 
F.ntîneie-Teleorman, des- 

și depozitarea porumbului 
se fac mecanizat

Puneți de acord 
registrele !

fele

Ieri, 5 octombrie, în trei unități din 
comuna Merei, apartinind de consi
liul unic agroindustrial „Stîlpu", 
județul Buzău, pe lingă formațiile 
de cooperatori la strînsul porumbului 
lucrau și 50 de oameni de la consiliul 
popular comunal, cooperația de con
sum, dispensarul veterinar, consti
tuit! in formații distincte, iar 60 de 
elevi depănușau și incărcau stiuleții 
de porumb recoltați mecanic. Avin- 
du-se’ în vedere stadiul necorespun-

zător al recoltării porumbului 
cooperativa Izvorul Dulce, unde for
țele manuale sint dirijate in cea mai 
mare parte la culesul viilor, conduce
rea consiliului unic a repartizat joi 
o formație de 10 combine. Suprafața 
de 190 hectare cu porumb care mai 
trebuie recoltată în această coopera
tivă va fi astfel finalizată în maxi
mum 7 zile.

Unele fapte ne îndeamnă să atra
gem atenția asupra unui

gestio- 
con- 
pînă 
luat, 
con- 
care

în 
cole 
ieri, 
ora 
la lucrările premergătoare 
tului sau la semănat, 
din cadrul consiliului 
Stoenesti, de exemplu, 
am intîlnit o bună 
muncii. întreaga forță 
concentrată pe solele 
turii griului. De remarcat este cali
tatea bună a lucrărilor desfășurate 
sub directa supraveghere a ingineri
lor Cornel Girjoi și. respectiv. Mir
cea Cismaru. „Se simte", de aseme
nea, prezenta în cadrul consiliului a 
inginerului Nicolae Zidaru. de la 
ministerul de resort, care, alături de 
specialiștii unităților, asigură desfă
șurarea lucrărilor în condiții optime.

majoritatea cooperativelor agri- 
de producție din județul Olt,

5 octombrie a.c„ încă de la
6 mecanizatorii erau in brazdă 

semăna-
La unitățile 
agroindustrial 
în zorii zilei, 
organizare a 
mecanică era 
destinate cul-

Si în alte locuri — Brebeni. Vilce- 
le. Caracal. Olari — am intîlnit o 
bună organizare a muncii la semă
nat. Sînt insă si cazuri cind începe
rea lucrului se face cu multă întâr
ziere. tractoarele se plimbă fără nici 
un rost de la un punct de lucru la 
altul. Ieri, la cooperativa agricolă 
Slătioara. tractoarele au intrat in 
brazdă după ora 7,30, iar la 10,30 
multi dintre mecanizatori , nu știau . 
exact ce au de făcut. Dealtfel, ieri, 
aici nu s-au insămintat decit citeva 
hectare cu griu. Este una din cauze
le care au făcut ca în întregul con
siliu agroindustrial Găneasa (din 
care face parte și această unitate) 
să nu se însăminteze decit 60. de 
hectare fată de 220 hectare cit este 
ritmul planificat; Exemplul frunta
șilor în buna organizare a muncii 
trebuie urmat. (Emilian ROUĂ).

Cu VITEZA REALIZATĂ IERI și consemnată în evidențele ministerului 
de specialitate, însămînțările s-ar termina în ziua de...

E prea bun timpul ca să-l pierdem
Astăzi (n.r. — ieri. 5 octombrie) în 

consiliul unic agroindustrial Ciulnița, 
cele 14 semănători au intrat în brazdă 
la ora 7,00. Tovarășul Nicolae Pe
trescu, președintele consiliului, ne 
spune că față de viteza zilnică pla
nificată, de 210 hectare, șe reali
zează 230 hectare (aici au dat o mină 
de ajutor la arături și lucrătorii 
TESA din cadrul unităților), ceea ce 
garantează că sînt toate condițiile 
ca insămînțările să se termine la 
timp. Un exemplu: la cooperativele 
agricole de producție din Ciulnița și 
Albești, cei care au învățat conduce
rea tractorului în iarnă au arat in 
patru zile, mai bine zis în patru 
nopți, cite 200 hectare.'

La ferma nr. 3 Ivănești de la C.A.P. 
Poiana lucrează (in cuplu pe un 
SUP-48) comuniștii Dumitru Vișin, 
mecanizator. și cooperatorul Ion Mo-
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canu. O scurtă discuție cu Dumitru 
Vișan:

— După ploile căzute la începutul 
acestei săptămini pămîntul a înflorit 
pur și simplu. A fost și bine pregă
tit, și de aici lucrul de calitate. Noi 
realizăm într-o zi 30 hectare, dar 
după ce se inserează bine mai lucrez 
două-trei ore cu tractorul la arat. 
Timpul acesța trebuie folosit la ma
ximum, că e prea bun ca să-l 
pierdem.

Așa cum este organizat semănatul 
griului, în consiliul unic agroindus
trial Ciulnița, se consideră că lucra
rea va fi încheiată pe întreaga rază 
de activitate pînă la 12 octombrie, 40 
de mecanizatori ,au și plecat din acest 
consiliu să-i ajute pe tovarășii lor 
din consiliul vecin, Dragalina. (Mihai 
vișoiu).

Ca zmeii alergau tractoarele.
semănat

Scurt interviu cu directorul general
adjunct al Direcției agricole județene 
Constanța, ing.' Gheorahe Ivana, pe 
tema insămintării griului :

— Vreți să ne spuneți de ce jude
țul nostru e rămas in urmă ?

— Prin noua amplasare a solelor, 
o mare parte din griu va fi semă
nat după porumbul care încă n-a 
părăsit terenul. încolo însă avem tot 
ce ne trebuie, tractoare, mașini, să- 
mintă. îngrășăminte...

Un alt interviu, de data aceasta ne 
șoseaua Tooraisar— Mereni. cu orim- 
vicepreședintele 
cooperatist 
Vasile. Cit
- 70 de 1 

planificate.
— Adică, 

așa tirziu 7
— Pentru 

tractoriști...
în timpul 

goana mare 
canizatorul Vasile Burdujă.

— De
- De
— De
— Nu 

să văd ce-o avea.

consiliului
Topraisar, ing. 

s-a insămînțat ? 
hectare din 2 720
abia ati început.

inter- 
George
hectare
De ce

câ n-avem suficienti
acesta, pe șosea vine în 
un tractor. Pe el. me-

unde vii si un^e te duci ? 
la Lanurile, la S.M.A.
ce ?
mai trage tractorul. Mă duc

— Păi n-ăveti atelier mobil ? •
— Cred că e defectă pompa de in

jecție. care nu poate fi remediată 
decit la centru. încearcă să-1 ajute 
directorul, după care omul pleacă1 cu 
aceeași viteză. Trăgea bine trac
torul.

La scurt timp, pe aceeași sosea, un 
alt tractor aleargă tot la S.M.A.. ve
nind de la Osmancea. La volan. Con
stantin Băi an. iar alături 
manioulanta Ana Boboc.

— încotro ?
— Să ducă . tovarășa niște 

activitate la centru.
— Cu t-actorul ? 1 
în sfîrșit, în apropiere de

cea, un alt tractor aleargă ca un 
zmeu, iar la volanul lui se află, de 
data aceasta nu un tractorist, ci aju
torul șefului de nost al miliției din 
Mereni, Constantin Preda, care n-are 
timp să oprească. Aflăm însă de Ia 
șeful secției de mecanizare. Cornel 
Guzgă. de la Osmancea, că trecuse 
pe acolo, „in control".

Așadar, tractoare sînt si se găsesc 
și oameni care să le conducă, dar, 
din nă-ate. nu tod fac b>—ul acesta 
la arat și semănat. (George MI- 
HAESCU).

de el

fise de

Osman-

pen.ru
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Tudor Pironea și ..băieții Iul" intr-o pauză. Cind se muncește cu spor, cite o glumă e binevenită...

CALITATEA DE A FI „OM RĂU“

- - - - - -  FIȘIER SOCIAL - - - - -

Semnificația unui gest

La uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală intru ca la mine acasă. Asta 
nu pentru că aici ar exista un portar 
nu prea vigilent, ci pentru că mă 
cunosc oamenii. Dau pe acolo de cite 
ori aud că in fluxul de producție ori 
cine știe unde, a mai apărut ceva 
nou. Și, dacă vreți să știți, am acolo 
și un nepot, mare frezor, Ion Ale- 
xandrescu 11 cheamă și nu mă face 
de ris. Cind nu am timp să trec pe 
la „Semănătoarea" il mai întreb pe 
el ce se mai intimplă pe acolo. Mă 
documentez.

Deunăzi, nepotul ăsta al meu, in 
timp ce mergeam cu el spre Giulești 
— locul meu de baștină — mi-a ară
tat o Dacia. Dacia cu nr. 7-B-739. 
M-a rugat să depășesc această Dacie. 
Am depășit-o. Nepotul meu l-a sa
lutat pe cel1 de la volan și cind am 
intrat in „normalul" circulației mi-a 
spus :

— Omul ăsta de la vqlan e mare...
— Cine e 7
— El a făcut să vină moara la sac 

In uzina noastră.
Deși se recomandă să nu prea vor

bești cind ești la volan, am continuat 
discuția :

— Cum adică 7 Unde lucrează 7
— îl cheamă, Tudor Pironea și lu

crează la noi la „Semănătoarea". Este 
șeful unei brigăzi complexe de ta 
secția a 6-a prelucrare.

Chiar a doua zi, am intrat pe ușa 
secției a șasea de la „Semănătoarea". 
L-am căutat pe proprietarul Daciei 
cu numărul 7-B-739 și l-am întrebat 
reportericește :

— Cine ești dumneata, nene Pi
ronea 7

Mi-a răspuns cam In doi peri.
— Mă cheamă cum mi-ai zis. Piro

nea. dar și Tudor, nu sint mai inalt 
decît fostul selecționer unic de fotbal 
Teașcă și port plus două dioptrii. 
Sint născut la 22 martie 1932, după- 
amiaza, bunicii mei au fost slugi, 
tatăl meu pescar, m-am însurat la 
19 ani, am o fată studentă in anul 
IV la medicină generală, un băiat in 
clasa a doua elementară, țin de vreo 
douăzeci de ani cu echipa de fdtbal 
„Progresul", îmi plac florile, caii, 
dar cu toate astea sint un om rău...

— Ce înălțime aveți 7
— Un metru șaizeci.
— Mi s-a spus că sîntețl un om 

mare.
— Sint. Sint mare și încrezut. Și 

așa cum am mai spus, rău. îmi cu
nosc aceste defecte. Lucrez în aceas
tă uzină de treizeci de ani. Sint șef 
de brigadă de 22 de ani, dar cu toate 
defectele astea ale mele, am avut

Întotdeauna rezultate bune aici pe 
plan local. Și cu copiii mei sint la 
fel de rău. Așa m-a făcut viața și 
mai ales mama. Acum conduc 0 bri
gadă complexă formată clin 93 de 
muncitori. Presatori, lăcătuși, moto- 
stivuitori, cîțiva sudori... în brigada 
asta sint nou. Sint sef din martie. 
Veniți la sfirșitul anului și Veți afla 
rezultatele acestei brigăzi complexe.

— în ce constă noutatea noii bri
găzi 7 »

— Aici a venit moara la sac, așa 
trebuia. Noi ne găsim acum în sec
ția a șasea. Pînă in martie aici se

multe repere șl operații, Am lăsat un 
fost ucenic al meu, l-am uns șef de 
brigadă, am luat 17 lăcătuși și am 
venit aici. 17 ai mei și cu presatorii 
s-au făcut 98 de oameni.

— De ce ai luat 17 oameni din ve
chea dumitale brigadă 7

— Am spus că sint un om rău. Mă 
duceam așa rău cum sint printre 
„străini" 7 Nu era bine. Unii poate 
dă dezertau...

— Și acei 17 oameni au vrut să 
vină cu dumneata dacă zici că ești 
așa rău 7 N-au zis bogdaproste că 
scapă 7

La „Semănătoarea44, un dialog despre roadele exigenței 
și disciplinei muncitorești

făceau numai operații de ștanțare și 
presaj. Adică piesele, reperele com
binelor cum le zicem noi, veneau aici 
pentru o singură operație : ștanțare 
și presaj.
- Și ? ................
— Și de aici fiecare reper era în

cărcat în motos.tivuitoare ori alte 
mijloace de transport și se duceau 
la atelierele de lăcătușerie... Să luăm 
de pildă reperul 21.1.8 de la combina 
P-12. Reperul ăsta mergea mai întii 
la secția de presaj pentru în
dreptat și pregătit, pentru presat și 
Stanțat. După ce se făcea această 
operație, era încărcat în motoativui- 
tor și dus la atelierul de lăcătușerie 
pentru îndreptat după ștanțare. Era 
apoi dus îndărăt pentru îndoit, aP°i 
readus pentru redresare și așa mai 
departe.

— Și 7
— împreună cu șefii mei. Micula, 

Pîrvu și inginerul Cojocaru. am sta
bilit să aducem moara la sac.

— Adică 7
— Să aducem lăcătușii, atelierul de 

lăcătușerie la secția presaj. Dar cine 
să facă asta 7 Au căzut sorții pe 
mine. Au căzut sorții să formez o 
brigadă complexă care să „interzică" 
reperelor să se mai plimbe dintr-un 
loc in altul.

— Rezultate 7
— Mari. Economii mari. Dincolo 

unde lucram Înainte, aveam In bri
gadă 36 de oameni...

— Ai venit cu toți oamenii aici 7
— Nu. Acolo se lucrează la mai

— Ap vrut să vină toți, dar nu 
s-a putut.

— Dacă ești așa de „negru în cerul 
gurii" de ce te urmează oamenii 7

— Asta-i defectul meu. Ii fac să 
.muncească-, bine, dar să -și ciștige 
bine. în brigada mea, un „copil" care 
abia a terminat profesionala, ciștigă 
și două mii de lei pe lună. Asta dacă 
muncește ca lumea.

— Ce înseamnă „ca lumea" 7 Să 
lucreze ca lumea 7

— Să nu doarmă pe ei.
— Dumneata, după socotelile mele, 

ai vreo 47 de ani și citeVa luni. Mulți 
înainte. Astăzi mai ies oameni „răi" 
ca dumneata 7

— Puzderie. Am avut doar patru 
clase primare cînd m-am angajat 
aici la „Semănătoarea". O dată m-a 
întrebat fetița mea ce este teorema 
lui Pitagora. Și am înghețat. Nu 
știam. M-am înscris la liceul seral. 
Așa „bătrîn" cum eram, am făcut 
liceul seral șl alte școli. Și acum 
ăsta sint.

— Tinerii din ziua de azi, tinerii 
dumitale, fac ce-ai făcut dumneata?...

— Au trecut prin mina mea peste 
trei sute de ucenici, au ieșit din 
mina mea Ingineri, tehnicieni, con
trolori de calitate... Pînă acum n-am 
auzit să fi devenit vreunul lichea. 
Am fost însă și sînt foarte rău.

— Explică-mi te rog și mie în ce 
constă răutatea dumitale. Dar mai la 
concret.

— Dacă-ți spun, îți stric reporta
jul. Nu mai scrii nimic.

. — S-aud.
— Sînt foarte al dracului. Mic și 

al dracului cum îmi zic ai mei. în 
brigada mea. dacă se-nsoară vreunul 
și face nuntă cu dar, nu îndrăznește 
să-mi dea invitație. «Pironea să vină 
la nuntă cu dar 7». Nu că nu-mi 
place să mă distrez, dar nu-mi plac 
lucrurile «ilicite». Unii fac nunți și 
botezări pentru ciștig. Chestiile astea 
nu-mi plac. Mai zic ai mei că sint 
al dracului pentru că nu mă duc cu 
ei la băutură. Să zică. Nu-mi plac 
prieteniile astea de pahar. Uneori 
băieții mei au cite ceva ue suflet. 
Din cauza «răcelii» mele față de ei 
nu îndrăznesc să mi se văicărească 
pentru orice fleac. Dar dacă au in
tr-adevăr ceva pe suflet nu-i las și 
cit îmi stă în putere să le vin in 
ajutor, o fac.

— Probleme ai cu oamenii 7
— Multe.
— Spune-rpi una.
— Am în brigada mea un munci

tor foarte bun. Iși face cum trebuie 
meseria...

— Dar 7
— Dar cîntă și la contrabas.
— Si 7
— Cîntă cu orchestra la nunți și 

lunea nu mai vine la serviciu. L-am 
prelucrat de cîteva ori, am dus mun
că de lămurire ctrm nu prea duc eu 
cu. mulți și. astăzi e a doua zi de cînd 
îmi lipsește. Cred c-o să tiu și mâl 
rău cu el de data asta. Cred că 
divorțăm. Am divorțat si de băiatul 
soră-mi. L-am avut ucenic aici la 
mine și l-am găsit de cîteva ori dor
mind in schimbul de noapte și...

— Ați • recunoscut și am aflat și 
din alte surse că sînteți și- „încrezut".

— Sint. Sînt pentru că am motive.
— Care sînt alea 7
— Eu am venit în Bucureștiitl ăsta, 

cind am venit. într-o pereche de 
nădragi și o cămașă. N-am avut pe 
nimeni aici. Am învățat o meserie, 
cind m-am însurat am pornit de la 
lingură, de la lingură de lemn, și azi 
sint Tudor Pironea, șef de brigadă 
complexă, am apartamentul meu in 
Bulevardul Duca nr. 3—11, aduc 
brazde de iarbă în portbagajul’ma
șinii, de la Sabar, să-mi fac dinain
tea casei mai frumoasă și ceea ce 
am realizat mai mult decît în visul 
meu, ceea ce 'mă face să fiu mai în
crezut este faptul că am o fetiță care 
curind va deveni doctor. Am o fa
milie care iși dorește oricine și pe 
deasupra țin și cu „Progresul"...

Nlcuță TANASE

Cui i-ar trece prin 
cap să numere de cite 
ori stringe, sau i se 
strînge, mina intr-o zi! 
Gest obișnuit, ca o 
haină de lucru. însoțit 
de cuvintele : „noroc 
bun", „să trăiești", „ce 
mai faci 7“ Ia după- 
amiaza aceea însă, 
maistrul Ioan Leitner, 
de la întreprinderea 
„Tehnometal" din Ti
mișoara, a avut moti
vele lui să o facă.

„...Mergeam spre în
treprindere, cînd aud că 
mă strigă cineva. Prima 
dată, românește. Apoi 
nemțește. „Ioane, zice, 
nu mă mai cunoști 7“ 
Un bărbat între două 
virste. Mi se părea cu
noscut. dar nu știam 
de unde să-1 iau. 
„Comloșu Mic". îmi 
zice. Ei, da. el era. 
Acolo învățasem mese
ria împreună. Pe urmă 
ne-am despărțit. El a 
plecat undeva, în Oc
cident... „Ei. bată-te să 
te bată, ii zic. tu ești?" 
Și dau șă-i string 
mina. Și-o retrage, de 
parcă aș fi avut ciu
mă. In schimb, mă 
pleznește cu dosul pal
mei peste mină, ros
tind : „să trăiești". 
„Asta s-a ticnit". îmi 
zic in gînd. Dar, mă 
rog, asa o fi moda pe 
acolo. Și-mi povestește 
vrute și nevrute. I-am 
spus si eu de una. de 
alta, mă cam grăbeam. 
Ei. la revedere — la 
revedere. Uitasem de 
gestul lui și dau să-i

string mina. Iar sare 
ars și-mi pleznește 
dosul palmei rostind : 
„să trăiești". Am lăsat 
la o parte graba. îmi 
venea să-1 iau de reve
re : „Mă. ăsta, tu îți 
bați joc 7“ „Nu. nu te 
supăra, zice el. dar 
strinsul ăsta de mină 
e semn . rău. A. tu n-al 
cte unde să știi. Acolo, 
de unde vin, mina ti-o 
strînge numai șeful 
sau directorul. Și asta, 
într-o singură împre
jurare : „Mulțumim
pentru serviciu, dar 
trebuie să ne înțelegi... 
I r altă parte, poate..." 
Adică, îți dai seama, 
pus pe iiber. Ei bine, 
e de-ajutts o singură 
stringere d-asta de 
mină și te-ai lecuit ! 
Iată de ce noi avem alt 
mod de a ne saluta 
cunoscutii : cu leapșa 
asta peste dosul pal
mei. Nu te supăra, 
n-am vrut să te jig
nesc".

Nu m-am supărat — 
ce vină avea el 7 — 
dar am simțit nevoia 
să plec, să stau de vor
bă cu unul de-al meu. 
Mi-am lăsat, si dosul 
palmei ; pleznit, am vă
zut pe celălalt trotuar 
un cunoscut. L-am'a- 
juns din urmă, „noroc- 
noroc". i-am strîns 
mina, el la fel. m-am 
uitat în ochii lui — ■ ni
mic neobișnuit. Am 
discutat cu el una- 
alta. la despărțire Iar 
i-am ștrîns mina. De 
două ori. deci. In sec
ție. la intrarea in

La adevăr nu se 
cu pumnul

schimb, di.i nou : „no- 
roc-noroc". Trei, pa
tru. cinci... Unul dii 
schimb n-a scăpat, 
Trece inginerul-șef, 
strînge-i mina, trece 
directorul — la fel. 
Treizeci ,și patru, trei
zeci și cinci de strîn- 
geri de mină... La ie
șirea din schimb, string 
mină portarului. mă 
uit la el. ninic neobiș
nuit : „noapte bună — 
noapte bună". Cu bă
ieții — la fel. Ajuns 
acasă, mă pufnește un 
ris numai la gindul 
ce-ar fi zis unul c in 
toți oamenii ăștia, fie 
directorul, fie porta
rul. dacă m-aș fi a- 
propiat de ei si i-aș fi 
pleznit așa. peste do
sul palmei : „să tră
iești" 7 Parcă-i aud : 
„Ce-i cu nea Leitner 
ăsta, mă, s-a țicnit 7“ 

Rldeam așa. de unul 
singur, dar în același 
timp imi ziceam că 
nu-i nimic de ris. Ve
deți. gestul ăsta sim
plu de la noi, stringe» 
rea de mină, te face 
alt om fără să-ți dai 
seama. Te uiți in ochii 
celui de lingă tine, iei 
parte, măcar un pic, 
ia niște gînduri ale lui 
spuse cu voce tare, el 
la fel. Să vrei și tot 
n-ai cum te simți sin
gur. Ei. uite, d-aia am 
numărat în după- 
atpiaza aceea, pentru 
prima și ultima oară, 
strîngerlle de mină"...

Laurentlu DUȚA

ajunge

■ ■ ■ ■ H ■ ■

Respectatul meu pro
fesor de psihologie 
imi spunea că a stat 
odată de vorbă cu un 
om destul de apreciat 
din punct de vedere 
profesional, dar care, 
cind „se înfierbînta", 
ajungea să-și brus
cheze soția.

— De ce-o lovești, 
omule 7

în casă domnea o 
atmpsferă de nesigu
ranță. Mereu o ame
nința cu divorțul. Mai 
Intri s-a prefăcut 
mirat :

— Eu s-o bat 7 Doar 
trăim deștul de bine ! 
(Firește, în măsura în 
care a trăi bine în
seamnă a avea un 
cîștig de peste 4 000 
lei pe lună, a avea 
ce să mănînci si cu 
ce să te îmbraci, el 
nu spunea decît ade
vărul !). Pe urmă a 
izbucnit cu o înver
șunare neașteptată :

— Pentru că eu spun 
una, ea alta ! Nu ne 
înțelegem !

Bine — ne între
băm — dar dacă în 
legătură cu un fapt 
nu sînteți de aceeași 
părere, ce faci 7 Ii 
arunci farfuria în 
cap 7

Toată ziua te Intîl- 
nești cu oameni și 
discuți : Ia serviciu, 
pe stradă, într-o șe
dință, cu un prieten.

Se confruntă păreri, 
se adună judecăți con
tradictorii, se trag 
concluzii, și dintr-o 
parte și din alta. Asta 
înseamnă că nu te în
țelegi cu oamenii 7 A 
discuta in contradic
toriu înseamnă cear
tă 7 într-o dispută, pe 
oricare temă ar fi ea 
și oricit ar fi ea de 
înverșunată, se ope
rează cu argumente, 
cu forța logicii. Omul 
nu poate abdică de la 
rațiune, el vrea șă 
ajungă ia un adevăr, 
dar acolo nu se ajun
ge cu pumnul 1 liidi- 
culizind absurditatea 
metodei, respectatul 
meu profesor, cu ani 
îndelungați de activi
tate pedagogică, a fă
cut o trimitere la bie
tul Filibaș, eroul lui 
Rebreanu. cel care iși 
schimba dispoziția in 
familie după cum ii 
mergeau lui treburile 
la serviciu. Femeia nu 
putea ști Ia ce s-o fi 
gindind soțul ei. ce 
ascundea muțenia Iui: 
un buchet de flori 
sau un par 7

Un maistru, acum 
pensionar, mi-a po
vestit această întim- 
plare :

— Eram pe șantie
rul de la Porțile de 
Fier, răspundeam de 
o gestiune și s-au de
gradat niște materia-

le. A trebuit să le 
plătesc. Și nu era o 
sumă mică. Eram pe 
punctul de a ne cum
păra o mașină și asta 
ne dădea înapoi. Soția 
nu știa nimic. Aproa
pe că nici nu-mi ve
nea să-i spun. Mun
ceam împreună, fă
ceam economii și, deo
dată. eu mă duc cu 
paguba. Cînd i-am po
vestit, ea a tăcut, ve
deam că o durea, dar 
apoi mi-a dat curaj :

— Bine că sintem 
sănătoși ! N-are rost 
să ne plingem. Om 
munci și-o să-i punem 
la loc. Nu ne-au fă
cut ei banii pe noi !

Oamenii sînt astfel 
mai bogați decît ni-i 
închipuim. De multe 
ori e de-a.juns un gest 
simplu : „lasă, o să 
vedem, găsim noi o 
soluție 1“ Sint astfel 
de atitudini calme, 
înțelepte, de o mare 
importantă in viața 
familiei. Soțul și 
soția au obligația 
fundamentală de a 
crea acel climat în 
care personalitatea 
fiecăruia și. implicit, 
a copiilor să se dez
volte firesc, formînd, 
în acest chip, o at
mosferă de înaltă ci- 
vilitate pentru intrea- 
ga noastră societate.

Vasile BARAN

DIALOG CU 
CITITORII
• CE ESTE AFECȚIUNEA. 

Referindu-se la ancheta socială 
publicată sub titlul -Nesema- 
nate. nerăsădite, florile afec
țiunii nu aveau cum să răsară», 
doctorul Diamant Petrescu, 
vechi observator al vieții din 
unghiul mai aparte situat la in
tersecția medicinii cu morala 
(publicist pe o tematică numită 
tn mod constant de dînsul 
„igiena mintală"), ne scrie : 
„Sînt convins că problema pe 
care atl ridicat-o. aceea a afec
țiunii. constituie una dintre pro
blemele fundamentale ale vieții 
omenești". Depășind stadiul a- 
cestei aprecieri, fără a polemiza 
cu titlul anchetei (cum ar părea 
la un moment dat), doar din 
dorința de a delimita multitu
dinea de semnificații ale acestui 
aparent simplu cuvînt, cores
pondentul nostru propune cîteva 
întrebări-jaloane pentru o even
tuală dezbatere : „Ce este de 
fapt afecțiunea 7 De ce unii au 
inima împietrită 7 Care sînt 
cauzele sau condițiile care o îm
piedică ori o usucă 7 Afecțiunea 
poate fi impusă prin constrîn- 
gere, prin vreo autoritate 7 
Poate fi rezultatul unui apel 7 
Ori poate fi implantată, ca un 
răsad, cultivată, ca o plantă 7 
Ar putea fi învățată, teoretic și 
practic, prin memorizarea unor 
regu’i, prin repetarea unor exer
ciții 7 Este un rezultat, e legată 
de vreun obiectiv 7 Trebuie mo
tivată ?“.

Se observă că unele din a- 
ceste întrebări sînt de fapt ex
clamații care și-au primit un 
semn de întrebare în scop reto
ric. dar majoritatea constituie 
adevărate teme de reflecție. Psi
hologul ar putea să răspundă 
mai simplu și mai repede, dar 
nici ancheta, nici cititorul ei nu 
s-au referit la noțiunea psiholo
gică respectivă, ci la mecanis
mul etic al afecțiunii, adică la 
corelațiile înscrierii ei în țesă
tura relațiilor interumane. Nu
mărul mare al întrebărilor pe 
care le ridică nevoia de afec
țiune și consecințele absentei ei 
ne sugerează să reluăm tema. 
Pînă atunci poate că înșiși citi
torii vor oferi cîte un răspuns, 
fie si partial, fie și numai la 
unele din întrebările ridicate.

• PE ACEEAȘI TEMA, mal 
exact referindu-se Ia același ar
ticol. ne-a trimis două scrisori 
și omul a cărui tristă senectute 
ne-a inspirat rindurile. Nu ne 
combate, dar nici nu ne apro
bă. E de înțeles, fiind atît, de 
implicat. îi repetăm, că biografia 
dînsului, o Viață de muncă, de 
acțiune, merită respect, că nu 
împărtășim nici pe departe ati
tudinea fiicei de a-1 renega, dar 
Că. fără să facem din erori un 
stigmat (se observă că am evi
tat și eVităm a divulga nume), 
nu puteam evita analiza acelor 
erori, care oferă atitea învă
țăminte.
• O SECUNDA ! Ioana Tu- 

faeff — București : Cunoaștem 
evoluția procesului respectiv. 
Nu prezintă interes publicistic 
mai mult decît pentru citatul la 
care vă referiți. George Nimi- 
geanu — Mediaș : Nepublicarea 
fotoreportajului dv. nu mar
chează o nereușită. De reținut 
doar că e cam monografic. Re
veniți cu încercări mai la scara 
omului, a microcolectivului.

Avea, n-avea treabă, 
Ionel Opincăspartă de la 
Vadul Berbecului, de unde
va din lumea asta, iși lua 
traista la spinare, cînd nu 
te-așteptai, și pleca la oraș.

— Unde pleci iară, măi 
Ionele 7 il întreba disperată 
nevasta, văzindu-1 cum se 
dichisește și se pregătește 
de drum. Nu vezi că n-ai 
nici o normă la cooperati
vă și tie iți arde să 
umbli teleleu, să bați calea 
minzului pe toate coclau
rile 7 Nu simți cum rîde 
tot satul de tine 7

— Mă duc și eu oleacă 
pînă la tirg, ca să am de 
unde veni, că mi se urăște 
numai aici în ogradă cu 
găinile și cu rațele.

— Păi, dacă-i așa, du-te 
și tu, ca oamenii așezați, la 
lucru, la cîmp, că și de-a- 
colo te poți întoarce, doar 
n-ai prinde numai tu ră
dăcini pe holde...

— Ia uite, domnule, la 
ea : un mut care vorbește 
exact cînd trebuie să tacă. 
Ia te uită, nenișorule. Tace 
toată ziulica ' lingă mine, 
ca peștele-n apă, și. cind 
să plec și eu undeva, mă 
toacă la cap. ca o meliță. 
Ascultă, femeie puțină la 
minte : nu mă trage de 
barbă că se rupe leuca, 
și-atunci să te ții la scăr
mănat... Mă duc și eu să 
văd ce mai face orașul, să 
văd cind are de gind să se 
mute la sat. Intîrzie, dom
nule. intirzie... a trecut 
destulă vreme șl el tot aco
lo,.cu ale lui. și noi tot aici, 
cu ale noastre.

începu să-și ia degetele 
de la’ mina stingă drept 
martori pentru problemele 
sale complicate care trebu
iau rezolvate la oraș.

— Unu. Iși inalță tacti
cos, din pumnul strîns, de
getul arătător. Trebuie să 
rezolv, la Notariat, contrac
tul pe casa moștenită de la 
bătrinli tăi 7

— Trebuie I zise femeia, 

mai mult mîrîind decît 
vorbind.

— Doi. Ridică acum două 
degete deodată incit vrînd- 
nevrind ieșeau trei pro
bleme de rezolvat. Trebuie 
să vorbesc la liceu, cu pro
fesorul de matematici să 
văd ce are de gind cu loa
za aia de fiu-tău...

— Și-al tău, adaugă repe
de femeia.

— Și-al meu... dar, unde 
e prost șl-ndărătnic, e nu
mai al tău, că eu am cap, 
domnule, nu glumă... Al 
tău nu prea e mobilat...

— Trei ! Acum deschise 
toată palma, ca o amenin
țare și continuă să întrebe 
satisfăcut : Trebuie, sau nu, 
să-i las doctorului ceva 
pentru certificatul de boa
lă, că doar nu-i frate cu 
mine să mi-I dea așa de
geaba. iar eu cîștig, har 
domnului, pe urma lui.

— Nu trebuie 1 — răs
punse femeia prompt și 
hotărît.

— Atunci să mi-1 dai tu. 
doctorițo, că de nu iți moi 
oasele, precum cinepa in 
tochilă, deșteapto ce ești... 
Te dă morala afară din pa
puci... Ziar trebuie să ci
tească omul 7 Să se infor
meze ce e in interior... ce 
e pe afară 7 O halbă de 
bere se cade să bea 7 Păi 
vezi, netoato 7 Așa merge 
lumea înainte, nu cum 
crezi tu. Numai muncă și 
muncă...

îmbrăcat curat și frumos, 
ca de oraș. Ionel Opincă-/ 
spartă trinti poarta și ieși 
in stradă, îndreptindu-se 
spre cursa de șase dimi
neața, care-1 aștepta in 
fața școlii. Se urcă in auto
buz. plăti tacticos biletul 
de 5 lei și se instală pa 
scaun, grav și plin de im
portanță, ca și cînd mer
gea să rezolve problemele 
cele mai de seamă ale în
tregului sat. Lumea începu 
să curgă grăbită in autobuz. 

Cei mai mulți erau munci
tori care mergeau la fur
nalele de la Hunedoara, la 
fabricile de la Orăștie și 
Cugir. Mergeau pină la 
gară cu cursa și de acolo 
unii iși luau trenul care 
încotro, iar alții continuau 
drumul spre oraș.

— ’Neața, nea Ionele ! 
Punctual la servici — ii 
zise unul fără urmă de 
glumă în glas, dar cu o iro
nie ascuțită care tăia ca 
briciul.

Visa-ce vis frumos !- 
că-l laudă tot satul...

— ’Neața ! Ce să facem 7 
Datoria... Contactul cu lu
mea. Trebuie să cunoaștem, 
nu putem muri proști...

— Să trăiești, Opincă- 
spartă, îl luă în primire 
altul mal îndrăzneț. Te duci 
să descui porțile orașului 7

— Măi, acesta, vezi că-ți 
depășești atribuțiile... Eu 
îs om liber... eu nu pontez 
ca tine la fabrică...

— Deși n-ar fi rău. nea 
Ionele, că prea umbli aiu
rea unde și-a dus mutu* 
iapa și dracul copilul, după 
Cheile raiului...

„Al dracului de mucos 
— se gindi el, neîndrăznind 
să vorbească tare — nici 
n-a făcut armată și-mi dă 
mie staturi, imi face mie 
critică, cum s-ar zice".

— Te duci la tirg, nea 
Ionele, iți cumperi pangli- 
câ-n pălărie sau ce-ți lip
sește?, îl întrebă șugubăț 
o fetișcană voinică și vi
oaie, care lucra ca tehni
cian zootehnist la I.A.S. 
Sargeția.

— îmi cumpăr pudră, 
domnișorico. pudră. Să-ți 
dau ție pe mustață, să nu 

ți se mai vadă. Da’ce drâcu 
v-a apucat pe toți 7 Ce-a- 
veți cu viața omului 7 
Parcă v-a pus nevastă-mea 
să vă ținpți de capul meu.

— Mai bine ți-ai cumpă
ra un pic de minte — re
plică un tînăr muncitor — 
că multă-ți mai lipsește, de 
vreme ce nu te mai as- 
tîmperi, să te așezi și tu, ca 
omul, la un loc de muncă...

— Mie, mă, se supără 
Ionel Opincăspartă, mie. 
care-am fost fruntaș in 

armată și puteam fi capo
ral dacă eram . acolo cînd 
s-or dat gradele... da’ m-or 
trimis in concediu tocmai 
atunci șl am scăpat oca
zia.

Cu o glumă, cu o vorbă 
de duh, autobuzul ajunse 
la gară, de unde rămase 
aproape gol pină la oraș. 
Ionel Opincăspartă era 
acum în largul lui. Privea 
peste cîmp și admira în 
stingă și-n dreapta :

— Lucră, lumea, lucră... 
Așa trebuie, să avem pîine 
și bucate, să simțim că-i 
lume nouă. Pîinea nu pică 
din cer.

Ajuns în oraș, se intere
să care-i ora de întoarcere, 
iși luă rămas bun de Ia 
șofer și porni in dorul lelii 
pe străzi. Ascultă cum bate 
solemn ceasornicul din 
turnul bisericii sașilor, ora 
8 și jumătate, se holbă în
tr-o vitrină cu materiale 
de sport, admiră undițele, 
peștișorii de tinichea, co
lorați în tel și chip, și porni 
mai departe spre Notariat. 
Intră sfios, ca și cind îi 
era interzis să pătrundă 

acolo, și întrebă de „dom
nul" notarăș public.

— Azi nu vine, ii răspun
se o femeie grasă, care tre
băluia pe culoar. Azi nu se 
lucrează la noi. Is duși toți 
la muncă patriotică, la Va
dul Berbecului, la strînsul 
porumbului.

— Ptii... Fir-ar să fie... 
Așa-i omul fără noroc. Am 
venit degeaba. Eu îi caut 
aici și ei mă caută pe mine 
pe-acasă„ Ce să-i faci... 
lume-ncurcată. Dete ziua 

bună și plecă spre spital. 
Ajuns in fața clădirii noi, 
impunătoare, iși făcu iar 
datoria de cetățean civili
zat :

— Să trăiți, domnule por
tar. 11 caut pe domnul doc
tor de plumini. Am venit 
să-mi dea un certificat, că-s 
tare beteag, de abia mă 
mai țin pe picioare.

— Oi fi venit matale, dar 
dumnealui nu-i aici. S-o 
dus cu noaptea-n cap, cu 
treburi de serviciu la Va
dul Berbecului.

— Ai dracului oameni... 
Ia te uită, domnule, cum 
nu-și -văd ei de treabă, cum 
își părăsesc ei serviciul și 
umblă în plimbare pe cîmp, 
prin sate, pe banii statului 
— se gindi acuzator Ionel 
Opincăspartă. Păi de-aia ii 
plătește statul cu lefuri 
grase, de-aia Ie dă birouri 
ca la miniștri, ca să umble 
ei ne la sate, să se ameste
ce în treburile oamenilor 7 
Ce mai 7 ! S-o-ntors lumea 
pe dos, nu alta...

Tuși a nemulțumire și-a 
critică aspră și porni spre 

liceul Industrial, să-și vadă 
băiatul și să stea de vorbă 
cu profesorul de matema
tici, că de... oameni sintem, 
cînd ungi, nu scirtiie roata. 
Pe drum își tot făcea la 
planuri cum să-1 atace, cum 
să-i pună problema cu alte 
cuvinte 7 Să-1 iau, oare, 
mai moale, mai cu duhul 
blindețli 7 Să-i arăt că sin
tem amărîți și mulți acasă, 
că băiatul a crescut greu, 
cu lipsuri mări, sau să-1 
iau de sus, în numele celor 
ce muncesc, și să-1 chem la 
ordine 7 Ori, mal bine, să-i 
fac ușor cu ochiul și să în
țeleagă că cine dă, lui își 
dă, și cu asta, basta... Ac
cepta cînd una, cind alta 
din aceste variante. Dar 
pînă la urmă se decise să 
aleagă pe prima. „Capul ce 
se pleacă, sabia nu-1 taie" 
— își aminti el o vorbă dih 
manualele de școală. Și i se 
păru că-i bine așa. Intră în 
curtea liceului, curtea pus
tie.. Țipenie de om nu se 
vedea și nu se auzea. Doar 
un pui de vînt se distra 
prin pulbere cu niște hîrtil 
rupte din caietele elevilor. 
Pătrunse în clădire și se în
dreptă spre cancelaria pro
fesorilor. Bătu sfios la ușă 
și așteptă. Nici un răspuns, 
nici un „Intrați, vă rog !“, 
cum s-ar fi cuvenit la o 
instituție serioasă de la 
oraș. Nimic. Bătu mai tare 
și așteptă timid, cu pălăria 
in mină, ca să fie poftit 
înăuntru. Nici un „Intră !“. 
Tăcere de mormint. Apăsă 
ușor, ușurel, pe clanța ușii. 
Ușa. încuiată.

— Ei. fir-ar să fie 1 Ce 
mai e și asta 7 I

Un gind il fulgeră.atunci, 
ca o mustrare. „Te trezești 
c-or fi plecat și ăștia 7 1 Te 
trezești că azi se mută tot 
orașul la sat și eu umblu 
după cai verzi pe pereți, 
prin pustiul ăsta.. 7 1“

Nu-i bine, domnule, nu-i 
bine 1 — se plînse el unul 
„domn" imaginar, care ar fi 

putut rezolva, (ntr-un fel 
sau altul, starea asta de lu
cruri Proasta-proastă ne
vastă-mea, dar are răbda
re.. ce-i al ei, îi-al ei... Are 
răbdare, nu se grăbește 
s-aducă într-o singură zi 
orașul la sat și nici să ducă, 
așa tam-nisanp. satul la 
oraș, toată ziua. Fiecare 
lucru la vremea și la locul 
lui — spune ea adesea și 
văd că are dreptate.

Amărît, descurajat și ru
șinat. Ionel Opincăspartă 
se strecură pe străzile vechi 
și înguste ale bătrînului 
orășel, pină la Tîrgul de 
vite, unde-1 aștepta cursa, 
gata să plece la Vadul 
Berbecului. Iși cumpără 
biletul cu o vădită umilință 
și vinovăție și se așeză pe 
ultimul scaun, ca un școlar 
pedepsit și trimis în banca 
din fund a clasei, ti era 
sete. După toate intimplă- 
rile uitase să mai bea berea 
rece după care plecase, 
printre altele, la oraș. Ma
șina porni, încărcată cu 
muncitori navetiști și, în 
legănatul ei. Ionel Opincă
spartă ațipi ușor, cu bărbia 
căzută-n piept și cu gura 
căscată. Se visă pe cîmp, cu 
orășenii și consătenii lui. 
culegind voinicește porum
bul. Culegea, culegea, cu 
miinile ca priștinul, de se 
mirau toți de hărnicia Iui. 
și el se întreba cum de pu
tuse sta atita vreme de po
mană, alergind să piardă 
vremea prin oraș 7 Visa... 
și se bucura ca un copil, 
și. se știe, uneori viața este 
vis și visul devine viață...

P.S. Povestea aceasta, cu 
intimplări șt personaje în
chipuite, ar fi putut fi scri
să la fel de bine ca un re
porta), cu fapte Și oameni 
reali, ușor identificabili. Am 
preferat ficțiunea cu dorin
ța ca un atare personaj să 
rămină in lumea povești
lor...

Ion Dodu BALAN

— Și cum, în satul ăsta n-avețl nevoie de un 
Inginer agronom care nu vrea să plece din Bucu
rești ? Desene de Adrian ANDRONIC
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dumnea

voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român Și poporului 
român frate vecin cele mai cordiale salutări și urări de succese tot maj mari 
în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumnea
voastră, de dezvoltare și adîncire a prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre partidele și popoarele noastre frățești, de întărire a unității și coeziunii 
comunității socialiste in interesul cauzei socialismului .și păcii in întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

Pentru a participa la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a întemeierii 

Republicii Democrate Germane

0 delegație de partid si guvernamentală 
română a plecat la Berlin

Cu prilejul celei de*a XXX-a aniversări a stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre România și China

Cocteil la Ambasada R. P. Chineze

Cronica zilei
Primiri. Tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, a primit vineri după-amiază dele
gația Băncii .Centrale a Thailandei, 
condusă de guvernatorul acestei 
bănci, Snoh Unakul.

în cadrul convorbirii, ambele părți 
au remarcat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a s'chimburilor comerciale 
intre cele două țări, subliniindu-se, 
de asemenea, o serie de domenii in 
care se poate coopera pentru reali
zarea de obiective industriale și so
cietăți - mixte de desfacere și pro
ducție.

A fost prezent Vasile Voloșeniuc, 
președintele Băncii române de Co
merț Exterior.

★
Vineri dimineața, ministrul apără

rii naționale al Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion Coman, 
a primit delegația militară franceză, 
condusă de general de armată Guy 
Mery, șeful Statului Major al arma
telor franceze, care tace o vizită 
oficială in tara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
aețst prilej s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

\u luat parte Pierre Cerles. amba- 
sa lorul Franței la București, și colo
nelul Louis Gonnelle, atașatul mili
tar, aero și naval.

în cadrul programului rezervat, 
delegația militară franceză a vizitat, 
de asemenea, unități și instituții mi
litare de învătămînt ale armatei 
noastre, precum și obiective istorice 
și turistice.

fotografică din Capitală a avut loc, 
vineri, vernisajul expoziției „China 
azi", organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze.

Pe un panou special sînt prezentate 
aspecte 
vorbirile 
Ceaușescu 
rate anul 
rești, care 
filai mare 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Expoziția reunește peste 100 foto
grafii artistice, care înfățișează re
alizări. de seamă obținute de poporul 
chinez, sub conducerea partidului 
comunist, în edificarea socialistă a 
patriei.

La festivitate au luat cuvintul Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, și Chen Shuliang, ambasadorul 
R. P. Chineze Ia București,

Au particioat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației artiștilor fotografi, oameni 
de cultură Și artă, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R. P. Chineze la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

O delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-mînistru al guvernului, a Ple
cat. vineri după-amiază, la Berlin 
pentru a participa, la invitația con
ducerii de partid și de stat a 
R. D. Germane, la festivitățile prile
juite de cea de-a XXX-a 
a întemeierii Republicii 
Germane.

Din delegație fac parte 
Suzana Gâdea. membru 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Ștefan 
Pavel, membru al C.C. al P.C.R.. se-

aniversare 
Democrate

tovarășii
al O.C. al

cretar al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, și Gheorghe 
Tache. ambasadorul României lâ 
Berlin.

Pe aeroportul Otopeni delegația a 
fost condusă de tovarășii Virgi] Ca- 
zacu. Gheorghe Oprea. Ludovic Fa- 
zekas. Aneta Spornic, ministrul edu
cației 
Turcuș. 
C.C. al 
adjunct 
terne.

Erau 
ambasadorul 
București, membri ai ambasadei.

diplo- 
China, 
Bucu- 
vineri

de la întilnirile și con- 
dintl-e tovarășii Nicolae 
și Hua Guofeng. desfășu- 
trecut la Beijing și Eucu- 
au marcat momente de cea 
însemnătate în dezvoltarea

Recepție oferită

șj învățămintului. Dumitru 
adjunct de șef de secție la 
P.C.R.. Constantin Oancea, 
al ministrului afacerilor ex- 
prezenți dr. Siegfried Bock.

R. D. Germane la

(Agerpres)

de ambasadorul
R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul a- 
cestei țări la București, dr. Sieg
fried Bock, a oferit, vineri, o re
cepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C- al P.C.R., Ion Ditjcă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceorim- 
ministru al guvernului. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Minisțe-

Externe, Dumitru 
de șef de secție la 
Constantin Oancea, 

ministrului afacerilor

rul Afacerilor 
Turcuș, adjunct 
C.C. al P.C.R., 
adjunct al 
externe, general-colonel Marin Nico- 
lescu, adjunct al ministrului apă
rării naționale. Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, membri ai conducerii ținor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
vieții științifice, culturale și artis
tice, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de rnișiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

*
Vineri au avut loc convorbiri In

tre tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și tovarășul Huang 
Zhen, ministrul culturii al Republicii 
Populare Chineze, care face o vizită 
in țara noastră in fruntea unei dele
gații culturale guvernamentale.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de experiență cu privire la 
activitatea cultural-educâtivă desfă
șurată de organele de partid și de 
stat din cele două țări.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București.

Expoziție de fotografii
„China azi".La GaIe ia de artâ

★
Cu ocazia celei de-a 35-a aniver

sări a Armatei populare cehoslovace, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, a adresat o te
legramă de felicitare generalului de 
armată Martin Dzur, ministrul apă
rării naționale al Republicii 
cialiste Cehoslovace.

★
în perioada 25—31 octombrie 

vor desfășura în întreaga tară 
nifestările „Săptămînii economiei", 
în legătură cu acest eveniment, care 
coincide cu sărbătorirea „Zilei mon
diale a economiei", vineri a avut 
loc în Capitală o conferință de presă. 
Cu acest prilej, tovarășul Mircea Po- 
povici, președintele Consiliului de 
administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiurli, a făcut o expunere 
asupra activitălii și realizărilor ob
ținute de C,E.C., a obiectivelor și 
programului de desfășurare al „Săp
tămînii economiei".

(Agerpres)

So-

se 
ma-

0 etapă calitativ superioară pe calea progresului

(Urmare din pag. I)
sporurile de producție urmînd a fi 
realizate pe seama creșterii produc
tivității muncii. Totodată, pentru mai 
buna folosire a resurselor locale de 
materii prime și de forță de muncă, 
se va acorda o atenție deosebită dez
voltării industriei mici și artizanale, 
producția globală în acest sector ur- 
mind să crească de cel puțin 2 ori 
in "iitorul cincinal. De asemenea, în 
domeniul agriculturii, în repartizarea 
teritorială a producției vegetale și a 
ț ehniei se va urmări mobilizarea 
V\ igului potențial de producție al 
ăSkârei zone geografice.

Proiectul Programului-directivă în 
profil teritorial relevă limpede ideea 
centrală că dezvoltarea a-monioasă 
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul tării va determina transfor
mări profunde nu numai pe plan eco
nomic, dar și social, inscriindu-se ca 
un factor hotăritor al ridicării nive
lului de trai al tuturor oamenilor 
muncii. în cincinalul viitor se va 
ajunge in fiecare județ Ia un număr

de cel puțin 400 de persoane ocupate 
la 1 000 de locuitori ; vor fi transfor
mate în orașe agroindustriale încă 
140 de centre comunale, in fiecare 
județ existind cel puțin 9 centre ur
bane ; vor fi construite 1 100 000 de 
apartamente, numeroase școli, gră
dinițe, importante dotări edilitar-gos- 
podărești ș.a.

Avem, așadar, la îndemînă un nou 
document pe care conducerea parti
dului îl supune dezbaterii publice a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Studiind în profunzime pro
iectul Programului-directivă de dez
voltare economico-socială în profil 
teritorial, contribuind la îmbunătăți
rea lui prin sugestii și propuneri 
concrete, să acționăm cu toate forțele, 
cu Întreaga capacitate de muncă și 
inițiativă pentru ca prin 
noastră rodnică de zi cu 
gurăm din plin condițiile 
făptuirea insuflețitoareior
tive de înflorire și prosperitate con
tinuă a tuturor județelor și localită
ților țării.

activitatea 
zi să asi- 
pentru in- 
sale obiec-

Vernisajul expoziției de afișe 
„Istorie și contemporaneitate11

în cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a XXX-a aniversări a înte
meierii Republicii Democrate Ger
mane, vineri s-a deschis, la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, expoziția de afișe „Is
torie și contemporaneitate".

Organizată de Muzeul de Istorie 
germană din Berlin, expoziția cu
prinde peste 100 de lucrări, creații 
cu o bogată tematică militantă, re
voluționară. Astfel, o parte din afișe 
sînt dedicate memoriei întemeietori
lor socialismului științific, Karl Marx 
și Friedrich Engels, unor conducă
tori ai clasei muncitoare germane, 
rezistenței forțelor progresiste, in 
frunte cu comuniștii, îmootriva mili
tarismului și a terorii fasciste. Lu
crările înfățișează, de asemenea, re
alizările oamenilor muncii din R. D. 
Germană, sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania, în con
strucția socialistă.

1 Printre exponate se remarcă și o . 
suită de afișe oglindind prezențe 
culturale românești in viața spiri
tuală a R. D. Germane.

La vernisaj au particioaț Alexan
dru Szabo și Dumitru Turcuș, ad
junct! de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au luat parte dn Siegfried JBock. 
ambasadorul R. D. 
rești, și membri 
fost prezenți șefi 
mătice acreditați 
membri ai corpului diplomatic.

cu acest, 
,___ „. ___ .... directorul
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, și Ingo 
Materna, director adjunct al Muzeu
lui de istorie germană, au subliniat 
rolul esențial al întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker la dez
voltarea relațiilor 
Socialistă România 
mocrată Germană, 
Comunist Român și 
Unit din Germania.

In alocuțiunile rostite 
prilej, Nicolae Cioroiu,

dintre Republica 
și Republica De- 
dintre Partidul 

Partidul Socialist

(Agerpres)

Germane la Bucu- 
ai ambasadei. Au 
de misiuni dinlo- 

în tara noastră,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 octombrie. In țară: Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Innorărl mai accentuate 
se vor produce in vestul și nordul 
țării, unde vor cădea ploi slabe. 
Vlnt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuorinse între minus 3 și plus 7 
grade, izolat mal coborîte în depresiuni, 
și cele maxime între 13 și 23 de grade, 
local mai ridicate în 
nopți, Izolat condiții 
București: Vreme în 
ușoară. Cer variabil, 
peratura in creștere 
de brumă in primele

sud. In primele 
de brumă. In 

curs de Încălzire 
Vlnt slab. Tem- 
ușoară. Condiții 
nopți.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a' stabilirii relațiilor 
matice dintre România și 
ambasadorul R. P. Chineze la 
rești, Chen Shuliang, a oferit, 
seara, un cocteil.

Au luat parte tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant a] Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., generai- 
coionel Marin Nieolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Ion 
Popescu Puțuri, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
membri ai conducerii unor minis
tere, instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali si ofi
țeri superiori, alte persoane oficiale.

A toastat ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

A răspuns ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, care a relevat 
că stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări, imediat după 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze, a constituit începutul unei 
etape noi, calitativ superioare, în 
raporturile româno-chineze. în acest 
moment festiv — a spus el — do
rim să subliniem, încă o dată, im
portanța deosebită pe care au avut-o 
întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Hua Guofeng, desfășurate 
la Beijing și București, pentru Întă
rirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre partidele, țările șl popoarele 
noastre. Ne exprimăm 
că, 
de 
de 
se
reciproc, aj cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

convingerea 
în spiritul înțelegerilor stabilite 
cei doi conducători de partid și 
stat, colaborarea româno-chineză 
va extinde continuu, in interesul 

socialismului,

IN CURSUL ACESTEI LUNI VOR EFECTUA VIZITE OFICIALE
IN ȚARA NOASTRĂ

Ministrul federal de externe al R. F. Germania
La invitația ministrului 

externe al , Republicii 
România, Ștefan Andrei, 
federal de externe al Republicii Fe-

afacerilor 
Socialiste 
ministrul

derale Germania, Hans-Dietrich Gen
scher, va efectua o vizită oficială în 
România, in zilele de 11—12 octom
brie 1979.

externe al Mexicului
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
relațiilor externe al Statelor Unite
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8,30 Teleșcoală
Curs de limbă germană
Curs de limbă spaniolă
Roman foileton: Cel din Mogador. 
Episodul 3
Telecinemateca (reluare)
De la A la... infinit 
„Clubul tineretului".
Săptămîna politică internă și in
ternațională
1801 de seri
Telejurnal

9.30
9,55

10,15

11,15 
13,00 
17,50 
18,35

18,50
19.00

Mexicane, Jorge Castaneda, va efec
tua o vizită oficială in Republica 
Socialistă România intre 14 și 17 oc
tombrie a.c.

19.35
19.40
20.10

Urgențe in agricultură. PInă la 
15 octombrie, întreaga producție 
agricolă trebuie strinsă și depo
zitată 1
Avanpremieră 
Teleenclclopedia:
Film serial: Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 7 
Varietăți de simbătă seara21.00 .. __ _______ ______

21,35 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Pentru iubitorii de romanțe. 
Reportaj pe glob.
In ritmurile muzicii ușoare 
P.C.R. — arhitectul vieții noi. Plat
forme
Epoci și stiluri muzicale

19.00
19.20
19.35
19.35
20,25

20,50
21,35 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT
Tragerea la sorți în cupele europene la fotbal

Echipele noastre vor juca cu adversari 
dintre cei mai puternici

© F.C. Argeș — Nottingham Forest I ® Steaua —
Eintracht Frankfurt • Universitatea Craiova

ZURICH 5 (Agerpres). — La 
Ziirich a avut loc ieri tragerea la 
sorti a meciurilor din turul II al 
Cupelor europene de fotbal, fază în 
care, după cum se știe, sînt califica
te toate cele patru echipe românești.

în „Cupa campionilor europeni", 
echipa F.C. Argeș Pitești va întîlni 
formația engleză Nottingham Forest, 
deținătoarea trofeului, iar în „Cupa 
cupelor", Steaua București va juca 
împotriva echipei franceze F.C. 
Nantes.

în „Cupa U.E1F.A.", Dinamo Bucu
rești va întîlni formația vest-germa- 
nă Eintracht Frankfurt pe Main, în 
timp ce Universitatea Craiova va 
primi replica echipei engleze Leeds 
United.

Echipele Dinamo și Universitatea 
Craiova vor susține primul joc pe 
teren propriu, iar formațiile F.C. Ar
geș Pitești și Steaua vor evolua in 
prima manșă in deplasare.

Partidele tur se vor disputa Ia 24 
octombrie, iar meciurile retur sint 
programate Ia 7 noiembrie.

F.C. Nantes • Dinamo 
— Leeds United

0 IAȘI. A luat ființă o filială 
a noului institut de tracologie, 
recent constituit. Președintele 
filialei ieșene este prof. univ. 
dr. Mircea Petrescu-Dimbovița. 
0 Pictorul ieșean Val Gheor
ghiu participă cu cinci compo
ziții la o amplă expoziție de pic
tură românească contemporană 
ce se va deschide la Buenos 
Aires în cadrul schimburilor 
culturale între țara noastră și 
Argentina. (Manole Corcaci). 
0 NEAMȚ. La Piatra Neamț se 
desfășoară cea de-a Xl-a ediție 
a festivalului-concurs de mu
zică ușoară românească pentru 
amatori „Florile Ceahlăului1*. 0 
în holurile caselor de cultură 
din Piatra Neamț și Roman au , 
fost organizate expoziții per
manente cuprinzind cele mai 
valoroase creații tehnico-știinti- 
fice realizate în cadrul ce’ei de-a 
doua ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României** (Con
stantin Blagovici). 0 BACĂU. 
Muzeografii din Bacău au scos 
Ia iveală noi dovezi ale conti
nuității populației autohtone din

această zonă a tării. în cetatea 
dacică de la Răcătău, bunăoară, 
au fost găsite, în urma unor 
săpături arheologice, numeroa
se obiecte de uz casnic, vase 
ceramice de tradiție locală, po
doabe și unelte, care vorbesc 
despre civilizația geto-dacică din 
epoca Burebista—Dăcebai. Iar 
pe șantierul Izvoare-Bahna au 
fost descoperite 
locuințe dintr-o 
tinind epocii în 
nitivat procesul 
poporului român. Tot aici a fost 
scos la iveală un vas ceramic 
deosebit de interesant' prin for
ma și motivele sale ornamen
tale. vas pe care profesorul Ion 
Mltrea, directorul Muzeului ju
dețean de istorie și artă, il a- 
precla că datează din secolul al 
VIII-Iea e.n. și că evidențiază 
o puternică tradiție daco-roma- 
nă. (Gh. Baltă). O MUREȘ. La

pînă acum 17 
așezare apar- 
care s-a defi- 
de formare a

librăria „Universala" din Tg. 
Mureș a avut loc o întilnire a 
cititorilor cu scriitorul Nyârădi 
Szabo Zoltan, din a cărui operă 
poetul Vari Attila a prezentat 
volumul de versuri „In fața 
fiarei". © Galeria ,.Apollo" din 
Tg. Mureș găzduiește expoziția 
tînărului plastician amator Pu
pai Imre. (Gh. Giurgiu). © SATU 
MARE. în scopul permanentiză
rii activității brigăzilor artistice 
din întreprinderile și instituțiile 
din județ, pe scena clubului 
,.Unio“ din Satu Mare s-a des
fășurat o primă rundă a unei 
confruntări artistice intitulate 
„Dialogul brigăzilor", la care au 
luat parte 11 formații de acest 
gen ale sindicatelor din Satu 
Mare și Cărei. • „Toamna — in 
lucrările artiștilor plastici săt
măreni aflate în patrimoniul 
muzeului județean" este titlul 
unei inspirate expoziții deschise

în aceste zile la Galeria de artă 
din Satu Mare. (Octav Grume- 
za). 0 ARGEȘ. în cadrul „Șta
fetei artiștilor amatori pe șan
tierele cincinalului**, ansamblul 
de cintece și dansuri „Chindia** 
al Combinatului petrochimic din 
Pitești a susținut un aplaudat 
spectacol în fața muncitorilor 
constructori de hidrocentrale de 
la Pecineagu din Cheile Dîmbo
viței. 0 Casa de cultură a sin
dicatelor din Pitești găzduiește 
expoziția de goblenuri și pic
tură a Măriei Voicu Crețu, mem
bră a cenaclului „Ion An- 
dreescu**. 0 La Sala Studio 125 
a Teatrului de stat din Pitești 
a avut Ioc premiera „Hora 
sărutului" de dramaturgul en
glez A. Wesker. în regia Musatei 
Mucenic și scenografia lui Mu
gur Pascu. (Gh. Cîrstea). 0 TI
MIȘ. La Consiliul județean al 
sindicatelor Timiș a avut loco 
consfătuire cu tema: „Filmul 
de amatori — puternic ancorat 
tn problematica producției ma
teriale si educației socialiste". 
(Cezar Ioana).

Alte întîlniri mai importante: 
„C.C.E." : S.V. Hamburg r- Dinamo 
Tbilisi ; F.C. Porto — Real Madrid ; 
„Cupa cupelor" : Arsenal —- F.C. 
Magdeburg ; Valencia —. Glasgow 
Rangers ; „Cupa U.E.F.A." : Borussia 
Moenchengladbach — Internazionale 
Milano ; Steaua Roșie Belgrad — 
Carl Zeiss Jena ; Sporting Lisabona 
— F.C. Kaiserslautern ; Dynamo 
Dresda — V.F.B. Stuttgart ; Feyeno- 
ord Rotterdam — Malmoe ; P.S.V. 
Eindhoven — St. Etienne.

•fc

Așa cum s-a mai scris în cronicile 
noastre din aceste zile, echipele 
românești participante la prima 
manșă a cupelor europene interclu- 
buri s-au comportat în general bine, 
obținind în mod meritat calificarea 
pentru turul secund al respecti
velor competiții. în sensul acesta, se 
cer subliniate rezultatele echipelor 
F.C. Argeș și Universitatea Craiova, 
care au eliminat adversari mai pu
ternici, fără a subestima insă nici 
victoriile la scor ale echipelor Steaua 
și Dinamo, în fața unor formații mai 
slabe. Meritele rămîn merite și ele 
trebuie apreciate ca atare, constitu
ind un imbold la o pregătire temei
nică și ambițioasă a celor patru 
echipe românești pentru etapa viitoa
re a cupelor europene. Cu atît mai 
mult apare necesară pregătirea cea 
mai serioasă, cu cit în jocul tuturor 
echipelor noastre s-au manifestat 
neajunsuri destul de evidente de 
ordin tehnico-tactic. precum și din 
punctul de vedere al capacității de a 
menține un ritm susținut al acțiu
nilor pe parcursul întregii partide.

Rezultatele echipelor noastre din 
prima manșă a competițiilor inter- 
cluburi bucură firește pe amatorii de 
sport, dar ele nu trebuie să conducă 
la concluzii eronate si la o liniștire 
demobilizatoare. Dealtfel, după cum 
sîntem informați. Federația de fotbal,

împreună cu cluburile direct intere
sate. vor adopta în aceste zile mă
suri pentru ca echipele noastre parti
cipante la cupele europene, toți an
trenorii și jucătorii acestora, benefi
ciind șl de concursul unui larg activ 
de tehnicieni — să se pregătească 
intens, într-o ambianță sportivă sti
mulatoare, in vederea partidelor in
ternaționale viitoare. Deci, muncă 
fără preget, seriozitate și răspundere 
din partea tuturor antrenorilor și ju
cătorilor, nu incintare și automulțu- 
mire, care se fac simțite în unele 
cercuri sportive, și care pot provoca 
«țări demobilizatoare ! Așa cum re
zultă din știrea pe care o publicăm 
despre tragerea la sorți a meciurilor 
din turul secund, adversarii echipe
lor noastre sint dintre cei mai pu
ternici, cu palmares internațional, 
reprezentanți ai unor țări unde se 
joacă un fotbal de calitate superioară. 
Iată pentru ce efortul perseverent și 
ambiția sportivă cea mai tenace tre
buie să caracterizeze întreaga pre
gătire a fotbaliștilor noștri.

★
Federația română de fotbal a 

stabilit componenta lotului renrezen- 
tativ A. în perspectiva jocurilor de 
calificare la viitorul campionat mon
dial. Din programul de pregătire a 
lotului fac parte și întilnirile inter
naționale din toamna acestui an. cu 
formațiile U.R.S.S. (meci amical. în 
deplasare). Iugoslaviei si CiDrului 
(ambele în campionatul european) 
etc.

De asemenea, se prevede un nro- 
gram de întîlniri in tară si peste 
hotare în perioada de Iarnă si a 
primăverii următoare.

Lotul A este format din următorii 
jucători : Cristian. Bucu — Tilihol, 
Sameș. Ștefănescu. Păltlnisan. Mun- 
teahu II, Koller —' Bălăci. Stoica, 
Bbloni, Dinu. Nicolae, Fl. Grigore. M. 
Răducanu. Cămătaru, Cîrtu. Crisan.

Campionatele europene de volei
în primul meci, România — R.D. Germană 3—0

Aseară au început în Franța cam
pionatele europene de volei, una 
dintre cele mai importante compe
tiții sportive internaționale ale sezo
nului de toamnă. în turneul masculin 
(grupa de la Toulouse), in meciul

inaugural s-au întilnit selecționa
tele României și R. D. Germane. 
Prestind un joc de calitate, volei
baliștii români au obținut o victo
rie netă cu scorul de 3—0 (15—3,
15—12, 15—10).

• „A PATRA ARMĂ" 
ÎMPOTRIVA CANCERU
LUI. „Moralul constituie «a 
patra armă terapeutică» pentru 
a învinge cancerul sinului — 
după radioterapie, chimiotera
pie și chirurgie" — susține pro
fesorul francez Jean Tricoire. 
în consecință, pentru reușita 
tratațnentului este foarte im
portant să se incuraieze mora
lul pacientelor. Traumele psihi
ce pot favoriza aoari'la unor 
tumori — afirmă savantul fran
cez — remarcind că multi din
tre nacientli săi au dus o via
tă zbuciumată.

• DETECTOR DE 
BOMBE. Un nou aparat pen
tru detectarea explozibililor va

fi folosit. în viitorul apropiat, in 
regiunea Saar (R.F. Germania), 
unde se mai găsesc, ca vestigii 
ale celui de-al doilea război 
mondial, sute de tone de bombe 
neexplodate. Specialiștii, care au 
studiat fotografiile făcute din 
avion încă în anul 1945. afirmă 
că in solul din Saar s-ar mal 
găsi intre 300 și 800 de tone de 
muniții. Noul aparat este capa- 
bil să facă diferența între o 
bombă și alte obiecte metalice, 
îngropate in pămiut. Cu mijloa
cele clasice de detecție. opera
țiile de deminare ar mai fi 
durat incă 50 de ani.

© DEPISTAREA SUR
SELOR DE „MAREE NE
GRE". Căpitanii petrolierelor

care dispun curățirea tancurilor 
in largul mării, provocind astfel 
poluarea apelor, vor putea fi de 
acum înainte mai ușor depis
tați și pedepsiți pentru infrac
țiunea comisă. Chimistul brita
nic Jan Soutar a comunicat la o 
conferință tinută recent la 
Edinburgh că a pus la nunct o 
metodă sigură de identificare a 
provenienței petrolului deversat, 
respectiv a vasului vinovat de 
poluare. Omul de știintă a sub
liniat că trebuie stabilite pe
depse drastice împotriva infrac
torilor, avertizindu-i astfel să 
manifeste toată grija necesară,

• COPIII Șl... PLUM
BUL. Chiar și cantități in-

DE PRETmiNDFNI
fime de plumb, pătrunse în or
ganismul copiilor prin gazele de 
eșapament, alimente, ană de 
băut sau praf de ne stradă 
exercită o influentă negativă 
asupra inteligentei și comporta
mentului acestora. La această 
concluzie au dus studii compa
rative efectuate asupra unui 
număr de 3 000 de copii. După 
cum se relatează in revista vest- 
germană „Arztliche Praxis", au 
fost examinate două grupe de 
copii, dintre care una cu o con
centrare ridicată de nlumb în 
dinți, iar cealaltă cu o concen
trație scăzută. Ambele grupe au

fost supuse unul șir întreg de 
teste de inteligentă, vorbire, auz 
și văz. Dacă pînă nu de mult se 
putea stabili doar pe cale sta
tistică o legătură intre absorbția 
de plumb si randamentul inte
lectual. prin studiul de fată s-a 
dovedit clar că tinerii locuind în 
cartiere poluate au obtinut re
zultatele cele mai slabe la tes
tele respective. Dealtfel, conclu
ziile au fost confirmate si de 
rezultatele obținute de respec
tivii copil la școală.

• OPERAȚIUNEA „NI
PRU*. Academia de științe a
R.S.S. Ucrainiene a initiat un 
program complex de cercetări 
științifice privind amenajarea 
multilaterală a cursului Nipru- 
lui. cel mai mare curs de apă

din Ucraina și al treilea ca mă
rime din Europa, pe ale cărui 
maluri sînt situate 246 de oraș?. 
Cercetările au in vedere crearea 
condițiilor ca Niprul să satisfa
că mai bine nevoile crescînde 
de apă ale populației, ale indus
triei șl agriculturii. Se prevede 
astfel realizarea unei „salbe" de 
lacuri de acumulare, reducerea 
suprafeței bălților din jur, incit 
să scadă evaporarea apei, iar 
agricultura să recapete suprafețe 
considerabile de terenuri. în tre
cut inundate. Calculele arată că 
prin asemenea amenajări supra
fețele agricole pot fi mărite cu 
100 000 de hectare.

© O CARTE GIGANT.
La editura K.G. Saur din Miin- 
chen. se pregătește in prezent

publicarea unei cărți gigantice 
— a doua ca mărime din lume. 
E3te vorba de un catalog cu 
toate operele tipărite de „Bri
tish Library" din Londra, cu în
cepere din secolul XV. Prin cele 
circa șapte milioane de opere 
consemnate, catalogul este de
pășit ca amploare, potrivit ex- 
pertilor, doar de lucrarea in 600 
de volume. „National Union 
Catalogue" din S.U.A., în care 
sint inventariate stocurile de 
cărți din 1 100 de biblioteci ame
ricane. Pentru realizarea noii 
ediții complete, intr-un tiraj de 
1 000 de exemplare, va fi ne
voie de 650 de tone de hirtle 
și 65 de km de pinză de legă- 
torie. Prețul unui exemplar al 
cărții gigant va fi de 39 000 de 
mărci.

[FAPTUL; 
;DIVERS;
• Porumbelul

și cocoșul

Iln ograda gospodarului N. Io- 
nescu din comuna Olanu, jude- •

Ițul Vilcea, un cocoș s-a imprie- . 
tenit la... pinteni cu un porumbel.
Citu-i ziulica de mare sînt de I 
nedespărțit. Adeseori, cocoșul iși

I încearcă puterea cu un altul, din I 
vecini. Cind cei doi se încaieră, I»' 
ce credeți că face porumbelul ? 3*

I Porumbelul zboară roată pe dea- . 
supra lor și, oricit ar ține la I 
coechipierul său din ograda co- I

Imund, nu intervine in luptă.
Cei din jur consideră porum- | 
belul un arbitru imparțial, de o | 
corectitudine ireproșabilă.

ICe păcat că pe arenele sporti- ■ 
ve nu sînt toți arbitrii... porum- I 
bei. I

| Vâzuși, neică?
— Vai de mine și de mine, ce 

mă fac ? Mi s-a furat geanta cu 
bani. Ajutați-mă, oameni buni !

Auzindu-l pe Grigore Pirvu, 
I achizitor la centrul Întreprin

derii de industrializare a cărnii 
Bălcești — Vilcea, cum se văi-a 

Iși implora ajutor, oamenii din 
Livezi, unde acesta se afla cu 
treburi, au dat sfoară-n sat să 

Ivadă cerși cum, „că de furat la 
noi nu prea se obișnuiește" — 
i-au spus ei.

Lucrurile s-au lămurit mal 
(repede declt se aștepta păguba

șul. Două eleve — Aurelia Io- 
nescu și Doina Pătru — duseseră 

I la primărie o geantă în care se
aflau 9 900 lei. O găsiseră la... 
marginea unui lan de porumb, 
unde o uitase păgubașul.

| — Vizași, neică ?

Mos Martin...
I K.O.

Intimplarea a făcut ca. tocmai 
In ajunul împlinirii vîrstei de 
jumătate de veac. Gheorghe Că
lini din Parva (Bistrița-Năsăud) 
să aibă o întilnire neașteptată 
cti o namilă de urs cit toate zi
lele. Moș Martin* a trecut îndată 
la atac, dar și gospodarul, ne- 
avind încotro, a pornit la luptă 
dreaptă. Lupta a fost dreaptă, 
dar inegală, colosul pădurilor 
rănlndu-l grav. La strigătele de 
ajutor ale omului, aa sărit in 
grabă mai multi consăteni și 
l-au salvat. Nu înainte de a-l 
face pe Moș Martin... K.O.

Neglijență
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1 In fiiiă tiniii magazin alimen* 
tar de pe strada Dumbfava Roșie 
din Botoșani a oprit autobuzul 
31-BT-304. Șoferul acestuia. Mar
cel Răileanu, a tras frina ae 
mină, s-a dat jos de la volan și 
a intrat în magazin să-si facă 
unele cumpărături.

Intrucit drumul era in pantă, 
iar motorul nu fusese oprit, au
tobuzul a început să ruleze la 
vale. A trecut pe un trotuar, 
apoi peste gardul locuinței lui 
Aurel Muraru. Surprinsă de au
tobuzul care mergea singur, o 
fetiță de trei ani. care se juca 
in curtea omului, și-a pierdut 
viața.

Marile „senti
mente" nu pier 

tn gară la Alba Iulia lumea se 
uita ca la circ. Dumitru Lup (29 
ani) s-a repezit ca... lupul spre 
Elena O. din Alba Iulia.

— Nu știai că mor după tine ?
— Mori, dacă vrei, dar de ce 

ești gelos ?
— Sint. pentru că te iubesc. 

Decit să te văd cu altul, mai 
bine te tai, te omor, te spînzur !

Și, nici una, nici două, s-a re
pezit asupra iubitei, lovind-o. 
Apoi, cu un gest teatral. Lup a 
scos un cuțit și s-a „crestat" sin
gur cu el.

Pină la urmă, amîndoi au scă
pat cu viață și sint bine mersi. 
Marile sentimente nu pier nici
odată.

Ineluș-înVîrtecuș...
In fața casei lui Ion Ungur 

din comuna Chiuza, județul Bis
trița-Năsăud, s-a oprit un auto
turism. Cel de la volan a des
chis larg ușile mașinii si a 
început să etaleze spre vinzare 
tot felul de mărunțișuri. Crezind 
că i-a sosit... chilipirul la poartă 
pe patru roți, gospodarul a între
bat cit costă una. cit face alta. 
„Pentru că te văd om serios și 
îmi ești simpatic — i-a spus mu
safirul — am pentru matale un 
chilipir fain. Ia de ici un inel de 
aur curat, marcat și garantat, că 
o să mă pomenești cit ii trăi". 
Omul a dat pe inel 1100 lei, iar 
după plecarea musafirului, chiar 
că l-a... pomenit în niște cu
vinte imposibil de reprodus. 
Pentru că respectivul ineluș- 
invirtecus era... tinichea curată.

Ce mai, curat chilipir !

Ca pe roate,
| și nu prea
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Amîndoi aveau meserii 
moașe : Alexandru Dragomlr 
era lăcătuș, iar Vasile Cornea 
— mecanic auto. Amîndoi din 
Călimănești. Amîndoi cîstigau 
bine. Atunci de ce dădeau 
tircoale autoturismelor parcate 
Pe străzi mai dosnice ? Păi. iată 
de ce : unul stătea la pindă, i tr 
celălalt, cu chel potrivite, des
chidea portbagajele mașinilor și 
amîndoi luau din ele roțile de 
rezervă.

Sesizată de cele intimplate, a 
organizat și miliția o pindă. Și 
i-a prins pe cel dot în flagrant, 
tocmai cind încercau să dea o 
roa‘ă de-a dura... Acum, amîndoi 
„staționează". în timp ce dosa
rul de cercetare merge... ca pe 
roate, pină va ajunge la tribunal.

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli^j

fru-
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Bun venit primului ministru

ui Noii Zee Iun tie, Robert Muldoon!
Astăzi sosește la București primul 

ministru al Noii Zeelande, Robert 
Muldoon, care. împreună cu soția, va 
efectua o vizită oficială de prietenie 
in tara noastră la invitația primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ilia 
Verdeț.

Robert Muldoon s-a născut la 21 
septembrie 1921, la Auckland. După 
absolvirea colegiului din localitate, 
urmează cursurile Institutului natio
nal de contabilitate si apoi cursurile 
Institutului de preturi și administra
ție financiară din Londra. Devine 
președintele Institutului national de 
contabilitate și membru al conducerii 
mai multor organisme financiare din 
Noua Zeelandă.

își inaugurează cariera politică în 
1960, cind este ales membru al Ca
merei Reprezentanților pentru cir
cumscripția Tamaki, pe listele Parti
dului Național. In perioada 1964—1967 
este subsecretar parlamentai’ la Mi
nisterul Finanțelor -și președinte al 
Comitetului pentru cheltuieli publice 
al Camerei Reprezentanților. Devine 
membru al guvernului în 1967. defi
nind portofoliul finanțelor, iar în fe
bruarie 1972 este numit viceprim- 
ministru, funcție pe care o deține 
pină in luna noiembrie a aceluiași 
an. cind Partidul Național intră in 
opoziție.

în perioada 1967—1972 și începînd 
din 1975. Robert Muldoon este guver
nator din partea Noii Zeelande la 
Fondul Monetar International și la 
Banca asiatică pentru dezvoltare. în 
■cursul anului 1979. Robert Muldoon 
îndeplinește funcția de președinte al 
(Consiliului guvernatorilor al Fondu- 
ijui Monetar International si al Băn
icii Mondiale.

în iulie 1974 este ales lider al Par
tidului Național, iar în urma alegeri
lor încheiate cu victoria acestei for
mațiuni politice devine, la 12 decem
brie 1975, prim-ministru al țării, mi
nistru de finanțe și ministru împu
ternicit cu conducerea departamente
lor legislativ, de control financiar și 
a serviciului de securitate. Este rea
les în aceste funcții în decembrie 
1978.

Vizita întreprinsă la București de 
primul miniștrii Robert Muldoon, a 
doua vizită a unui șef de guvern neo
zeelandez în România, se înscrie în 
contextul larg al politicii externe 
românești de dezvoltare a raporturi
lor multilaterale cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire politică și so

cială. După 1969. cind între România 
și Noua Zeelandă s-au stabilit relații 
diplomatice, raporturile de prietenie 
și conlucrare reciproc avantajoasă 
dintre cele două țări au înregistrat o 
dezvoltare continuă, în domenii mul
tiple, impulsionate de contactele și 
de convorbirile desfășurate Ia diferi
te niveluri. în spiritul eforturilor co
mune de a acționa pentru evoluția 
ascendentă a acestor bune relații de 
prietenie și colaborare rodnică, în 
1979 a fost semnat, la Wellington, a- 
cordul comercial și de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică pe ter
men lung între Guvernul României și

Guvernul Noii Zeelande. care pre
vede, între altele, acordarea reciprocă 
a clauzei națiunii, celei mai favori
zate. intensificarea cooperării econo
mice industriale și tehnice, precum și 
constituirea unei comisii economice 
mixte. Sferele colaborării au fost lăr
gite, totodată, prin includerea unor 
noi domenii, printre care știința și 
tehnologia, educația, cultura și arta.

România și Noua Zeelandă conlu
crează activ pe plan international 
prin afirmarea voinței comune de a 
acționa pentru abordarea responsa
bilă și soluționarea echitabilă a ma
rilor probleme cu care este confrun
tată astăzi întreaga omenire.

„Deși România și Noua Zeelandă 
sînt situate la mari distanțe geogra
fice — menționa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită cu 
prilejul primirii scrisorilor de acre
ditare a ambasadorului Noii Zeelan
de — relațiile comerciale dintre sta
tele noastre au cunoscut o anumită 
dezvoltare, dar ele nu reflectă nici 
pe departe marile posibilități pe care 
le oferă, in această privință, economii
le celor două țări. De aceea, consi
der că este necesar ea, prin eforturi 
comune, să găsim noi căi și mijloa
ce prin care să asigurăm extinderea 
tot mai puternică a colaborării, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Noua Zeelandă".

La rîndul său, guvernatorul gene
ral al Noii Zeelande, Keith Holyoake, 
exorima, în telegrama transmisă cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
zilei de 23 August, dorința ca „spiri
tul de cooperare care s-a dezvoltat 
între Noua Zeelandă și România în 
ultimii ani să fie continuat și ampli
ficat in viitor".

Nutrind profunda convingere că vi
zita premierului Robert Muldoon în 
țara noastră, dialogul la nivel inalt 
ce va avea loc cu acest prilei vor con
tribui la consolidarea bunelor relații 
bilaterale, la identificarea unor noi 
domenii de colaborare, poporul ro
mân il intimpină ne distinsul oaspete- 
cu tradiționala urare de „Bun venit 
pe pămintul României 1“

Coordonate ale dezvoltării 
neozeelandeze

An de an. la Masterton, o așe
zare tihnită in partea de nord a 
Noii Zeelande, se organizează o 
importantă manifestare : „Expozi
ția linii". Tot atunci are loc și tra
diționala competiție populară — 
„tunsul oilor" — cu participarea 
unor adevârați „artiști" ai acestei 
meserii de mare tradiție in tara de 
la. antipozi, ți. un ltRțrp ,bjj)£ cpnpș- 
cut că în Noua Zeelandă. cu ale 
sale mănoase pășuni și terenuri 
roditoare, creșterea animalelor — 
oi și bovine in primul rind — ca 
și practicarea agriculturii au re
prezentat dintotdeauna îndeletni
ciri de prim rang. Raportat la nu
mărul de locuitori. Noua Zeelandă 
posedă, dealtfel, șeptelul cel mai 
numeros din lume ; ea se situează, 
totodată, pe primul loc în lume în 
comerțul mondial la produse lac
tate si carne de ovine și al doilea, 
după Australia, la lină. Și astăzi, 
zootehnia și agricultura. puternic 
mecanizate, în care lucrează 12 la 
sută din întreaga populație activă, 
rămin in continuare resurse de 
bază ale tării. Renumite prin ca
litatea lor. produsele agroalimen- 
tare furnizează peste 70 la sută din 
încasările de la export.

în același timp, această țară 
alcătuită din două insule mari și 
alte citeva mai mici — cu un'pei
saj din cele mai pitorești (masive 
muntoase cu ghețari în sud. zone 
deluroase, gheizere și porturi na
turale în nord), avînd o suprafață 
totală de 268 704 kmp și peste 
3 milioane de locuitori, dintre 
care aproximativ 250 000 repre
zintă populația băștinașă maori, 
a depus eforturi deosebite, in 
special în anii din urmă, pentru 
afirmarea și a sectorului, mai re- 
strins în trecut, al industriei. Uti- 
lizînd 25 la sută din populația ocu
pată și asigurînd o treime din pro
dusul național brut, industria neo
zeelandeză asigură. în primul rind, 
necesitățile » interne. în avanpostul 
industrial se situează ramura pre
lucrătoare a produselor agrozoo
tehnice. la Wellington, capitala ță
rii. aflindu-se o serie de mari în

treprinderi de industrializare a lap
telui, a cărnii și de panificație. 
Un loc important revine și indus
triei hîrtiei, cu o pondere de 10, 
la sută in volumul total al expor
turilor. în cadrul preocupări
lor legate de diversificarea indus
triei s-au dezvoltat și ramuri pre

cum metalurgia neferoasă (alu
miniu), materialele de construcții, 
iar din domeniul industriei ușoare 
— în special confecțiile și încălță
mintea.

în contextul penuriei mondiale 
de țiței, Noua Zeelandă, de ase
menea. se arată tot mai preocu
pată de problematica energetică și 
a materiilor prime. în paralel 
cu resursele hidroenergetice ex
ploatate, încă din trecut, in bună 
măsură, urmează să se acorde o 
atentie sporită resurselor carboni
fere și Celor geotermice. doar par
tial valorificate pină acum. Tot
odată. prospecțiunile geologice au 
identificat recent zăcăminte de

fier, bauxită, uraniu etc., iar loca
lizarea unui important zâcămînt de 
gaze naturale la Kapuri — al cin
cilea ca mărime din lume — va 
permite. după cum se scontează, 
reducerea in proporție însemnată 
a importurilor petroliere.

în urma a o serie de mutații, 
survenite pe plan intern, ca și in 
contextul mai larg al schimbărilor 
la nivel mondial, se evocă cu in
sistentă in Noua Zeelandă' faptul 
că economia a ajuns la „o fază de 
cotitură". Obținînd. in vremea din 
urmă, o serie de rezultate Pe linia 
redresării economice. guvernul 
neozeelandez are în vedere nece
sitatea unor noi orientări privind 
dezvoltarea pe mai departe a tării, 
în cadrul acestor eforturi, remar
cabil este faptul că această tară 
promovează o deschidere tot mai 
largă spre lume. O atentie cres- 
cîndă se acordă intensificării rela
țiilor cu țările socialiste, concomi
tent cu susținerea, în forurile in
ternaționale, a unor idei realiste și 
poziții constructive de mare actua
litate. cum ar fi lichidarea decala
jelor economice, sporirea rolului 
țărilor mici și mijlocii, rezolvarea 
problemelor majore ale contempo
raneității cu participarea de pe 
poziții de egalitate a tuturor state
lor. necesitatea consolidării destin
derii și păcii în lume.

România si Noua Zeelandă. deși 
aflate la mari distante geografice, 
au acționat, după stabilirea relațiilor 
diplomatice în 1969. pentru dezvol
tarea continuă a colaborării ne 
baze reciproc avantajoase, in sfere 
din cele mai diferite.

Toate acestea constituie premise 
din cele mai .favorabile pentru 
adîncirea și lărgirea pe mai depar
te a cooperării pe diverse planuri 
dintre România si Noua Zeelandă, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, ale cerințelor fundamentale 
de promovare a colaborării și Prie
teniei între toate statele lumii, de 
întărire a păcii și securității în 
lume.

Dan OZERANSCHI

DIN ACTUALITATEA POLITICA
Tendințe și orientări la conferința partidului 

laburist britanic
La Brighton. localitate de pe țăr

mul de sud al Marii Britanii, s-au în
cheiat lucrările celei de-a 78-a con
ferințe anuale a partidului laburist, 
principalul partid de opoziție din 
tară, care reprezintă aproape șapte 
milioane de membri. La citeva zile 
după forumul laburist se va întruni 
conferința anuală a • partidului con
servator, partidul de guvernămint, 
oferindu-se astfel opiniei publice 
britanice posibilitatea să ia cuno
ștință de intențiile de viitor ale celor 
două principale formațiuni politice, 
care se succed, la intervale diferite 
de timp, la cirma țării.

Conferințele anuale ale partidelor 
laburist și conservator se desfășoară 
in condiții de puternică efervescentă 
socială, datorită deteriorării situației 
economice, a creșterii inflației și șo
majului. Este lesne de ințeles preo
cuparea celor două partide de a 
căuta să dea răspuns — fiecare po
trivit poziției actuale (la guvernare 
sau in opoziție) și concepțiilor lor 
politico-economice — la problemele 
care confruntă tara. Este semnifica
tiv în acest sens marele număr de 
proiecte de moțiuni, care au fost 
înaintate de organizațiile locale. în 
care sint vizate problemele actuale 
ale economiei britanice.

în ce privește partidul laburist, 
care are, în rindurile sale. în calitate

de „membri colectivi", peste 6 mi
lioane membri ai sindicatelor, acesta 
a trebuit să tină seama de revendi
cările care s-au făcut puternic re
simțite la recenta reuniune anuală 
a Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.) in sensul unei „repartizări 
mai echitabile a poverilor economi
ce".

în legătură cu aceasta, un șir de 
moțiuni, prezentate de organizațiile 
locale ale partidului, recomandă 
ca „monopolurile să plătească, 
în mod proporțional cu profitu
rile realizare. pentru repunerea 
pe picioare a economiei". Por- 
nindu-se de la constatarea că. în ulti
mele două luni, rata inflației a atins 
un ritm de peste 15 la sută, iar nu
mărul oamenilor fără lucru a depășit 
un milion și jumătate, o serie de mo
țiuni recomandă să se întreprindă 
acțiuni ferme cu scopul de a se com
bate practica închiderii unui șir de 
fabrici și concedierea a zeci și zeci 
de mii de salariati.

Desigur, conferința laburistă nu 
a putut ignora faptul că partidul a 
pierdut alegerile de la 3 mai a.c„ 
după ce s-a aflat la putere timp de 
cinci ani. Vorbind despre aceasta, 
secretarul general al partidului. Ron 
Hayward, a subliniat că infringerea 
electorală a laburiștilor, cea mai 
serioasă din 1945. s-a datorat faptu

lui că in timpul guvernării din pe
rioada martie 1974—mai 1979 cabi
netul laburist n-a tinut seama de 
orientările politice elaborate de con
ferințele anuale, ceea ce a dus la 
grave nemulțumiri in rindurile sin
dicatelor, nemulțumiri concretizate 
prin marile greve declanșate în iarna 
trecută. Tocmai de aceea, numeroși 
delegați la conferință au primit 
mandat din partea organizațiilor lo
cale să acționeze în direcția ca. in 
cadrul forumului de la Brighton, 
partidul laburist „să-și caute pro
priul chip intr-un climat nou". Esen
țial — se arăta intr-un proiect de 
moțiune — este ca, atunci cind va 
reveni la putere, „partidul laburist 
să-și îndeplinească obligațiile asu
mate în vederea unei deplasări fun
damentale și ireversibile a puterii 
și a avuției naționale in favoarea 
oamenilor muncii și a familiilor să
race". Participanții la conferință au 
criticat programul economic al gu
vernului conservator, pronuntîndu-se 
pentru renaționalizarea întreprinde
rilor trecute de cabinetul actual din* 
proprietate publică in propietate 
particulară, pentru naționalizarea — 
în cazul în care laburiștii vor reveni 
la putere — a industriilor vitale ale 
țării, a marilor monopoluri și insti
tuții financiare.

România în lume
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Președintele Nicolae Ceaușescu - 
promotor neobosit al dezvoltării României, 

al păcii și colaborării internaiionaie
Un articol din revista greacă „Mesoghiaki Alilenghii"

ATENA 5 (Agerpres). — Prestigi
oasa revistă de politică externă „Me
soghiaki Alilenghii" („Solidaritatea 
mediteraneană"), care apare la Atena, 
a dedicat ultimul său număr Româ
niei și președintelui său, Nicolae 
Ceaușescu. Editorialul numărului 
special subliniază : „Tradiții mile
nare de prietenie și colaborare ne 
leagă de poporul român. Grecii și ro
mânii au colaborat întotdeauna paș
nic, în istoria lor existind numeroase 
lupte comune pentru cucerirea inde
pendenței". „în prezent — relevă 
editorialul — cele două țări fac 
schimburi de experiență și de măr
furi, relațiile lor fiind fundamentate 
pe principiile coexistenței pașnice, 
egalității, respectului suveranității 
naționale și neamestecului in trebu
rile interne".

„Mesoghiaki Alilenghii" publică pe 
mai multe pagini date biografice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Președintele României — scrie 
revista — este un luptător lucid, ac
tiv și dinamic, o personalitate înzes
trată cu calități deosebite, manifes
tate in cursul unei activități revolu
ționare de peste patru decenii. El 
și-a consacrat întreaga viată și toate 
forțele luptei pentru răsturnarea re
gimului burghezo-moșieresc, pentru 
eliberarea națională și socială, pen
tru făurirea unei vieți noi în Româ
nia". Alegerea sa ca secretar general 
al Partidului Comunist Român și

președinte al țării „încununează bo
gata activitate revoluționară și pa
triotică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, personalitate care și-a 
consacrat întreaga viață ridicării Ro
mâniei pe culmi tot mai inalte".

Relevind creșterea prestigiului Ro
mâniei în întreaga lume, personalita
tea puternică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, revista dă o înaltă apre
ciere politicii românești față de ță
rile in curs de dezvoltare, inserind 
ample pasaje din interviurile și cu- 
vintările șefului statului român, ros
tite cu diferite prilejuri.

în capitolul „Colaborarea econo
mică cu țările nealiniate", revista re
levă concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu referitoare la căile de dez
voltare a acestor țări, necesitatea li
chidării subdezvoltării și a făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale, subliniază ajutorul acordat de 
România țărilor in curs de dezvoltare, 
colaborarea fructuoasă, pe multiple 
planuri, cu aceste state.

Alte capitole scot în evidență po
ziția președintelui României privind 
rolul statelor mici și mijlocii în re
zolvarea problemelor internaționale, 
importanța pe care România, pre
ședintele său o acordă negocierilor, 
metodelor pașnice pentru rezolvarea 
stărilor conflictuale din lume, grija 
pentru pacea lumii, pentru dreptul 
popoarelor la o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a stabilirii

relațiilor diplomatice dintre România și China

Recepție la Beijing
BEIJING 5 (Agerpres). — Cu oca

zia împlinirii a 30 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre 
România și China,' ambasadorul țării 
noastre la Beijing. Florea Dumitres
cu. a oferit o recepție, la care au 
participat Ji Pengfei, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
șef al secției relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez. Huang Hua. ministrul 
afacerilor externe, Ci Hao-tien, loc
țiitor al șefului Marelui Stat' Major 
al armatei, Xie Bangcling. vicepre- 

' ședințe al Asociației poporului chi
nez pentru bfietenia CU străinătatea, 
alte persoane oficiale. cadre cu 
munci de răspundere din ministere și 
instituții centrale, din întreprinderi.

Ambasadorul roman a rostit un 
toast.

Răspunzind. ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze a arătat că 
„stabilirea relațiilor diplomatice dln-

tre China și România este un eve
niment de mare însemnătate în cro
nica relațiilor dintre cele două po
poare. In cei 30 de ani care au trecut 
de la acest remarcabil eveniment, 
intre China și România s-a realizat 
o- largă colaborare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific si in alte 
domenii". „Vizitele reciproce efec
tuate anul trecut de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hua Guofeng, a subliniat vorbitorul, 
au ridicat relațiile de prietenie, aju
tor reciproc și colaborare dintre cele 
tiouâ partiție, țâri si popoare pe o 
treaptă nouă, au deschis lărgi per
spective dezvoltării multilaterale a 
relațiilor chino-române. Prietenia și 
solidaritatea revoluționară dintre 
Partidul Comunist Chinez si Partidul; 
Comunist Român, dintre cele două 
țări și ponoare se vor întări și se 
vor dezvolta necontenit".

Inițiativele României în domeniul dezarmării 

prezentate în cadrul mesei rotunde de la Stockholm

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — In 
capitala Suediei s-au desfășurat lu
crările unei mese rotunde, la care au 
participat specialiști din cadrul Insti
tutului Internațional pentru Cerce
tarea Păcii din Stockholm (SIPRI) 
și oameni de știință și cercetători 
români, consacrată problemelor dez
armării și dezangajării militare. 
Participantei români au prezentat 
referate, care au fost urmate de un 
amplu schimb de păreri cu privire la

concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poziția și inițiativele 
României vizind încetarea cursei în
armărilor, trecerea la' adoptarea unor 
măsuri efective de dezangajare mili
tară și dezarmare.

Participanții la masa rotundă au 
evidențiat importanța și actualitatea 
acestor propuneri ale României pen
tru continuarea cursului spre destin
dere, pentru .întărirea păcii și secu
rității in Europa și in intreaga lume.

Sprijin ferm luptei de eliberare a popoarelor 

din Africa australă

în cadrul lucrărilor Comisiei Adu
nării Generale a O.N.U. pentru pro
blemele sociale, umanitare si cul
turale s-a . trecut la examinarea 
punctelor agendei privind eliminarea 
oricăror forme de discriminare ra
sială și abolirea politicii de apart
heid.

Luind cuvlntul in cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul țării noas
tre, a arătat că România va continua 
să sprijine activ lupta . popoarelor

din Zimbabwe și Namibia pen
tru independenta națională si lupta 
poporului din Africa de Sud îm
potriva apartheidului si. rasismu
lui, considerind ‘ că actuala situație 
din Africa australă este favorabilă 
desfășurării cu succes a luptei de 
eliberare pentru cucerirea într-o pe
rioadă nu prea îndepărtată a depli
nei independențe naționale de către 
popoarele din această parte a lumii.

Cooperarea

tehnico-științifică

între România și U.R.S.S.

MOSCOVA 5 — Corespondentul
Agerpres. Mihâi Corul, transmite : 
La Moscova s-au desfășurat lucrările 
sesiunii subcomisiei pentru colabo
rare tehnico-științifică a Comisiei 
interguvernamentale româno-sovieti
ce de colaborare economică și teh
nico-științifică. Au fost examinate 
probleme legate de dezvoltarea coo
perării bilaterale pe plan tehnic și 
științific și ridicarea eficienței aces
teia in ramuri de primă însemnătate 
ale economiilor naționale ale Româ
niei și U.R.S.S., între care industria 
electrotehnică și . agricultura. în 
cursul sesiunii s-a convenit asupra 
tematicii și domeniilor care vor for
ma obiectul colaborării pe perioada 
1981—1985, ca și asupra schimbului 
de documentații tehnice corespunză
toare pentru asimilarea fabricației de 
noi tipuri de mașini și utilaje, in
troducerea de procese tehnologice 
avansate, modernizarea unor unități 
economice existente și crearea altora 
noi și a viziteldr reciproce de spe
cialiști pentru schimb de experiență 
și asistentă tehnică.

Cu prilejui sesiunii a fost semnată 
convenția privind colaborarea dintre 
România și U.R.S.S. in domeniul te- 
ledetecției din Cosmos a resurselor 
naturale terestre. Documentul a fost 
semnat de Iosif Tripsa, vicepreședin
te al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și de S. M. Ti
homirov, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Știință și Tehnică 
al U.R.S.S.

Vizita delegației de activiști

de partid a armatei

în Bulgaria

SOFIA 5 (Agerpres). — Delegația 
de activiști de partid a armatei Re
publicii Socialiste România, condusă 
de general-locotenent Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, care se 
află intr-o vizită pentru schimb de 
experiență în R.P. Bulgaria, a fost 
primită vineri de tovarășul Grișa Fi- 
lipov, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C. Bulgar.

in timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.B., dintre România și Bulgaria, 
relații.puternic Impulsionate de frec
ventele intilniri. dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

în aceeași zi delegația a fost primi
tă de general de armată Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării populare a 
R.P. Bulgaria.

★
în garnizoana Blagoevgrad a avut 

loc un miting al prieteniei româno- 
bulgare. Șeful delegației române și 
generalul-colonel Kiril Kosev, șeful 
Direcției Superioare Politice a Arma
tei populare bu'gare, au evocat re
lațiile prietenești româno-bulgare. ce 
se dezvoltă pe multiple planuri, in
clusiv în domeniul militar.

ÎNTiLNIRE
L. BREJNEV-E. HONECKER

BERLIN 5 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o intilnire între Leo-r 
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului' 
Sovietului Suprem ăl U.R.S.S., și 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale sovietice, aflată aici cu 
prilejul celei de-a XXX-a aniversări 
a creării R.D.G., cu Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și cu membri si mem
bri supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.

Cu acest prilej, relatează agențiile 
A.D.N. și T.A.S.S., s-a acordat o 
atenție deosebită consolidării in con
tinuare a relațiilor multilaterale din
tre cele două partide și state. Atf 
fost examinate, totodată, o serie de 
probleme internaționale. Părțile și-au 
reafirmat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru adincirea destin
derii, asigurarea colaborării statelor 
cu sisteme sociale diferite pe baza 
principiilor coexistenței pașnice,

Conferința în problema 
rhodesiană

Frontul Patriotic Zimbabwe 
respinge proiectul de constituție 

propus de Marea Britanie
LONDRA. 5 (Agerpres). — în ca

drul conferinței in problema rhode
siană. care se desfășoară la Londra, 
ministrul de externe al Marii Brita
nii, lord Carrington, a prezentat un 
nou proiect de constituție pentru vii-, 
torul stat independent Zimbabwe.

într-un interviu acordat agenției 
France Presse, Robert Mugabe; «o-i 
președinte a.1 Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a respins proiectul lbri-1 
tanic. care, a spus el. nu este inXVlcP 
un caz in măsură să soluționez > irr 
mod real problema rhodesiană. :<Nu 
vom accepta nici un fel de amenin
țări și ybm respinge orice aspect al 
documentului pe care il vom consi
dera inacceptabil".

Pe de altă parte. Robert Mugabe a 
acuzat Marea Britanie că ar incerca 
să ajungă la Un acord bilateral cu 
regimul-marionetă de la Salisbury, 
condus de Abel Muzorewa. și a subli
niat că. in acest caz. Frontul Pa
triotic Zimbabwe este hotărit să-și 
continue lupta pentru obținerea unei 
independente reale a tării.

încheierea reuniunii F.M.I. 
și B.I.R.D.

BELGRAD 5 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat vineri lucrări
le adunării anuale.â Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) și ale 
Băncii Internationale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), la 
care au participat aoroape 2 500 de 
delegați din 138 de țări membre, in
tre care si România., Timp de patru 
zile, au fost examinate probleme ale 
economiei mondiale. îndeosebi per
turbările. în r.elatiile financiare , și 
monetare internaționale, relevă a- 
gentia Taniug.

în ședința finală. Ronnie de Mei, 
ministrul finanțelor din Sri Lanka, a 
prezentat raportul comitetului de 
procedură și a comunicat că s-a 
ajuns la un compromis in ce priveș
te propunerea „Grupului celor 77“ 
ca Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) să participe la 
lucrările anuale in calitate de obser
vator.

r

Wagențiile de PRESA
- pe scurt

“| 
O.E.P. ȘI SITUAȚIA DIN SUDUL LIBANULUI. Mahmoud Labadi, 

purtătorul de cuvint oficial al O.E.P., a declarat că „forțele israelierțc iși | 
continuă agresiunea împotriva populației civile palestiniene și libaneze ift I 
sudul Libanului". Ca urmare a acestei agresiuni — a spus ei — peste -1 
600 090 de persoane și-au părăsit locuințele. Pe de altă parte, Labadi a 
declarat că O.E.P. „se angajează să respecte încetarea focului in sudul î 
Libanului, propusă luna trecută de O.N.U., dată fiind preocuparea sa I 
profundă pentru securitatea, stabilitatea și integritatea Libanului".

CAMPANIE LANSATA DE P.C. 
DIN DANEMARCA. Din Inițiativa 
comuniștilor, in intreaga tară au 
început să fie strînse semnături pe 
un apel ce va fi înaintai guvernului 
danez si in care se cere să se pună 
capăt acțiunilor necontrolate ale 
monopolurilor petroliere ce conti
nuă să urce preturile la combusti
bilul lichid cteind o penurie artifi
cială de petrol pentru a obține 
profituri cit mai mari.

PREMIERUL GREC LA BUDA
PESTA. La 5 octombrie. Ia Buda
pesta a sosit intr-o vizită oficială 
primul 
stantin Caramanlis. El 
convorbiri __ ___ ___
maghiar. Gyorgy Lâzâr, in probleme 
vizind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări 
internaționale

ministru al Greciei, Con- 
va avea 

cu primul ministru

și in unele probleme 
de interes comun.

INTERYEMENITE.
Observatorii politici britanici au 

apreciat ca un succes deosebit al 
curentului de stingă aprobarea de 
către conferință a moțiunii pri
vind stabilirea platformei politi
ce a partidului laburist (manifes
tul electoral cu care partidul se 
prezintă în alegeri), nu de către 
un grup restrins. de membri ai 
conducerii, așa cum se făcea pină 
acum, ci de către Comitetul Execu
tiv Național, compus din 29 de 
membri, organ ales in fiecare an de 
conferințele partidului, pentru ca 
documentul respectiv să reflecte cit 
mai fidel aspirațiile membrilor de 
rind. O altă hotărire semnificativă 
este aceea ca in operația de desem
nare a candidaților laburiști pentru 
alegerile parlamentare cuvintul ho- 
tăritor să-l aibă membrii organiza
țiilor locale ale partidului. O decizie 
definitivă asupra acestor două pro
bleme urmează a fi luată la confe
rința de anul viitor. Pe de altă 
parte, majoritatea celor peste 1 100 
de delegați la conferință n-a font 
de acord să modifice procedura 
de alegere a liderului partidului, 
acesta urmind să fie desemnat in 
continuare de grupul parlamentar 
laburist, și nu de un corp electoral 
lărgit, așa cum s-a propus.

In cuvintarea rostită la Brighton, 
liderul partidului laburist. James 
Callaghan, a făcut apel la întărirea 
unității rindurilor partidului, subli
niind necesitatea intensificării efor
turilor in direcția contracarării efec
telor negative ale măsurilor cabine
tului conservator asupra vieții eco
nomice și sociale a tării, pentru Îm
bunătățirea condițiilor de trai ale 
maselor populare, pentru apărarea 
dreptului Ta muncă și a celorlalte 
drepturi și libertăți democratice.

Nicolae PLOPEANU

Puseurile febrei 
la bursa aurului

Imaginea de mai sus nu a 1'ost rea
lizată, așa cum s-ar părea la prima 
vedere, intr-o centrală telefonică. 
Fotografia a fost inregistrată in aceste 
zile la bursa din Frankfurt pe Main, 
unde — ca și la celelalte burse occi
dentale — domnește o atmosferă de 
tensiune. Telefoanele anunță fără în
cetare cotele tot mai ridicate ale 
„febrei aurului", simptom caracte
ristic al deprecierii unor monede 
occidentale, sub acțiunea corozivă 

tot mai intensă a inflației

RELAȚIILE TURCO-ALBANEZE. 
Ministrul comerțului exterior al Al
baniei. Nedim Hoxha. a sosit la An
kara. El a declarat ziariștilor că 
este primul reprezentant al guver
nului albanez care vizitează Turcia 
și și-a exprimat speranța că. rela
țiile dintre cele două țări se vdr 
dezvolta nu numai pe plan comer
cial, ci și in alte domenii.

CONTACTE
Primul ministru al R.D.P. Yemen, 
Aii Nasser Mohammed, si-a înche
iat vizita oficială in R.A. Yemen. 
Comunicatul 
Sanna arată 
eforturile in 
două țări.

comun 
că vor 
vederea

publicat la 
fi continuate 

unificării celor

DEMISIE.
ministrul de 
și-a prezentat demisia.

Fefimi Gunes,Hassan . ....... 
interne al Turciei,

CONSERVAREA ENERGIEI este una dintre cele mai urgente sarcini 
aflate în fața omenirii — a declarat guvernatorul general al Canadei, 
Edward Schreyer, deschizînd. la Toronto, lucrările unei reuniuni de .ex* 
perți în domeniul energetic. Am început o cursă contra cronometru 
cu implicații majore pentru următoarea generație, a adăugat el. arătînd 
că problema energetică amenință potențial stabilitatea națiunilor, pacea 
și securitatea internațională ; de aceea, cooperarea în acest domeniu 
este de importanță crucială.

LIDER POLITIC REVENIT LA 
BANGUI. Ange Patasse, lider al 
Mișcării de eliberare a poporului 
centrafrican și fost prim-ministru 
al țării intre 1976 și 1978. aflat in 
exil la Paris, s-a reîntors joi la 
Bangui, capitala Republicii Ceii- 
trafricane.

CONVORBIRI IT ALO-BRITANI
CE. Primul ministru al Marii Bri
tanii. Margaret Thatcher, și-a în
cheiat vizita de lucru la Roma. în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
premierul Cossiga cu privire Ia re
lațiile italo-britanice și la proble
me ale Pieței comune.

ALEGERI ÎN BENIN. Postul de 
radio „Vocea revoluției" a anunțat 
că primele alegeri generale din 
Republica Populară Benin vor avea 
loc la 20 noiembrie 1979. Cu acest 
prilej vor fi aleși 336 de deputat i 
in Adunarea Națională Revolu
ționară.

O PUTERNICA FURTUNA s-a 
abătut asupra unor zone din statul 
american Connecticut, provocind 
moartea a trei persoane și rănirea 
altor citeva sute. Pagubele mate
riale se ridică la aproape 250 mi
lioane dolari. Președintele Carter a 
declarat orașele Windsor Locks și 
Windsor zone de dezastru.

I

PROMOVAREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ÎNTRE ȚĂRILE IN I 
, CURS DE DEZVOLTARE. Reprezentanții guvernelor Boliviei, Columbiei, | 

Costa Ricăi, Ecuadorului, Republicii Panama, Perului, Republicii Domini- 
Icane și Venezuelei au semnat, la Ciudad de Panama, o declarație prin I 

caro își reafirmă hotărîrea de a depune noi eforturi pentru intensificarea | 
schimbului de informații și comunicații între țările în curs de dezvoltare.
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