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ÎNDEPLINITE EXEMPLAR
Azi în obiectivul „Scînteii":

PRODUCȚIA FIZICA
3 miliarde zilnic - și prețul minutului!

• Pînă la sfîrșitul anului în fiecare zi în industrie se reali
zează o producție fizică de 3 miliarde lei. SĂ FOLOSIM DIN 
PLIN FIECARE ZI, SĂ PREȚUIM FIECARE CEAS, FIECARE MI
NUT, PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI LA 
TOȚI INDICATORII !

Sarcinile de plan pot fi depășite !
• FELICITĂRI COLECTIVELOR CARE AU DEPĂȘIT PLA

NUL LA PRODUSE DE MARE IMPORTANȚĂ PENTRU ECO
NOMIE : oțel aliat, aparataj electric, mijloace ale tehnicii de 
calcul și de automatizare, strunguri carusel, combine, locomo
tive diesel hidraulice ș.a.

...Iar restanțele - recuperate
• Printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, 

prin îmbunătățirea cooperării interuzinale, printr-o maximă

mobilizare a tuturor forțelor să facem totul pentru recupe
rarea restanțelor la : CĂRBUNE, LAMINATE, UTILAJE TEH
NOLOGICE PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ, LOCOMOTIVE 
ELECTRICE, AUTOBASCULANTE, VAGOANE DE MARFĂ, 
MOTOARE ELECTRICE și la alte produse strict necesare econo
miei naționale și exportului !

Azi se pregătește 1980
• Multe din problemele cu care s-au confruntat unele în

treprinderi în realizarea producției fizice în cursul acestui an 
se datorează pregătirii necorespunzătoare a fabricației. Expe
riența practică cere : concomitent cu eforturile pentru reali
zarea integrală a planului pe acest an, ACȚIONAȚI CU 
TOATĂ HOTĂRÎREA PENTRU ASIGURAREA UNEI BUNE 
PREGĂTIRI A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR — ULTIMUL AN 
AL CINCINALULUI ACTUAL I

în pagina a ll-a

FINĂ LA 15 OCTOMBRIE

TOATĂ RECOLTA IN HAMBARE! 
TOATE SUPRAFEȚELE iNSĂMlNȚATE!

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, luni, pe prințul moștenitor 
al Japoniei, Alteța Sa Imperială 
Akihito, care, împreună cu Alteța Sa 
Imperială prințesa Michiko, face 
o vizită oficială în țara noastră, în 
calitate de reprezentant al Maiestății 
Sale Hirohito, împăratul Japoniei.

Prințul moștenitor al Japoniei 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei . Elena 
Ceaușescu urări de multă sănătate 
și fericire din partea Maiestăților 
Lor Imperiale împăratul Hirohito 
și împărăteasa Nagako, de bunăstare 
și prosperitate poporului român, 
împreună cu dorința de dezvoltare, 
în continuare, a relațiilor prietenești 
existente între România și Japonia.

Mulțumind pentru urările expri
mate. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită, din partea 
sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Maiestăților Lor Imperiale împăratul 
Hirohito și împărăteasa Nagako 
cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de progres poporului ja
ponez, exprimînd dorința de a dez
volta pe multiple planuri raporturile 
de prietenie și colaborare româno- 
japonezâ.

Președintele. Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între

ținut cordial cu Altețele Lor Impe
riale. Oaspeții japonezi au exprimat 
întreaga gratitudine pentru invitația 
de a vizita România, pentru prilejul 
oferit de a cunoaște trecutul istoric 
și valorile create de poporul român 
de-a lungul existenței sale, realiză
rile obținute în ultimul deceniu de 
poporul român în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru ge
neroasa ospitalitate și atmosfera 
prietenească în care se desfășoară 
vizita în țara noastră.

în cadrul întrevederii dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
prințul Akihito au fost evocate cu 
satisfacție bunele raporturi de prie
tenie și cooperare dintre România 
și Japonia, care se dezvoltă con
tinuu, în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor convenite cu ocazia vizitei 
de stat efectuate in Japonia, în 1975, 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. Șeful 
statului român a arătat că își amin
tește cu plăcere de convorbirile fruc
tuoase pe care le-a avut la Tokio 
cu împăratul Hirohito, cu primul 
ministru japonez, convorbiri care au 
deschis perspective dintre cele mai 
favorabile relațiilor româno-japoneze.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții politice internaționale actuale, 
a fost exprimat interesul României 
și japoniei de a conlucra, alături de

alte state, pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării intre popoare, 
pentru rezolvarea marilor probleme 
cu care este confruntată omenirea, 
pentru înfăptuirea dezarmării, și in 
primul rind a dezarmării nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au retinut 
apoi la dejun pe Altețele Lor Impe
riale prințul Akihito și prințesa 
Michiko.

Au luat parte tovarășii Iile Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Pană, Ște
fan Andrei, Ion Coman, Constantin 
Stătescu, ministrul justiției, Aneta 
Spornic, ministrul educației și învă- 
tămîntului, Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, Radu Bogdan, 
ambasadorul României în Japonia.

Au participat, de asemenea, Kei- 
șuke Arita, ambasador în Ministerul 
Afacerilor Externe, Noubou Miya
moto, directorul diviziei a II-a „Țări 
șocialiste europene** din Ministerul 
Afacerilor Externe, Yuzuru Mura
kami, ambasadorul Japoniei în Româ
nia, și alte persoane oficiale care 
însoțesc pe Altețele Lor Imperiale.

în timpul dejunului, .președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul Akihito 
au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul au decurs 
frltr-6 atmosferă de caldă prietenie.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

Alături de culesul porumbului și ol celorlolte 
culturi tîrzii, însâmințarea griului constituie impe
rativul zilei in agricultură. Datorită faptului că in 
ultimele zile au fost eliberate suprafețe mari, s-a 

'yutut lucra mai intens la pregătirea terenului și 
’’semănat. Ca urmare, pină ieri, 8 octombrie, au 

V fost însămințate 1 128133 hectare cu grîu — 48 
la sută din suprafața prevăzută a se cultiva. Așa 
cum rezultă din harta alăturată, care reprezintă 
stadiul însămințării griului in cooperativele agri
cole, există diferențe mari in ce privește suprafe
țele insămințate între județe învecinate și cu 
condiții asemănătoare. Astfel, in timp ce în coo
perativele agricole din județul Tulcea au fost in- 
sămînțate 66 la sută din suprafețe, în cele din 
județul Constanța s-a realizat numai 37 la sută. 
Asemenea comparații pot fi făcute și între jude
țele Arad (42 la sută) și Timiș (22 la sută), Satu 
Mare (66 la sută) și Bihor (41 la sută). Aceasta 
se datoreșie, în principal, faptului ca în unele ju
dețe, deși timpul a fost bun de lucru, nu au fost 
atinse vitezele zilnice de lucru planificate. Trebuie 
acționat ferm; cu toate mijloacele pentru ca se
mănatul griului să se încheie pe toate suprafețele 
pină la 15 octombrie.

Situația însămințării griului la 8 octombrie 1979.
PAGINA A 111-A

MARAMUREȘ

LBISTRITA-NÂSĂUdJ

■ M'JREȘ
VASLUIHARGHITA

BACĂU

eOVASNA

GALAȚI

i HUNEDOARA i

TULCEA
CARAȘ-8EVERIN'

ARGEȘVÎLC6A

BUCUREȘTI

CONSTANȚA
ILFOV

DOLJ
TELEORMAN

BRAȘOV

IALOMIȚA

SUCEAVA

Altețe,
Aș dori să exprim bucuria noastră 

pentru vizita pe care o faceți in 
România, in numele împăratului Hi
rohito — și să vă urez bun venit pe 
păniintul patriei noastre.

îmi amintesc cu multă plăcere de 
vizita pe care am făcut-o, cu patru 
ani in urmă, în Japonia, de întâlni
rile și convorbirile avute cu acest 
prilej cu împăratul Hirohito, cu con
ducătorii statului japonez.

Trebuie să remarc cu multă satis
facție că relațiile româno-japoneze 
cunosc un curs ascendent. S-au dez
voltat puternic schimburile econo
mice, colaborarea științifică și teh
nică, relațiile culturale, precum și 
conlucrarea intr-o serie de probleme 

x internaționale de interes comun. 
S-au extins, de asemenea, vizitele de 
delegații la diferite niveluri intre 
țările noastre.

Apreciem vizita dumneavoastră ca 
o expresie a extinderii relațiilor dintre 
țările noastre. Dorim ca relațiile 
viitoare dintre România și Japonia 
să cunoască o dezvoltare tot mai

puternică șl considerăm că sînt con
diții favorabile pentru extinderea lor, 
atit in domeniul economic, inclusiv 
al cooperării in producție^ cit și in 
domeniul științei, tehnicii și culturii. 
Dorim ca dezvoltarea colaborării ro
mâno-japoneze să servească deopo
trivă intereselor celor două țări și 
popoare, cit și cauzei destinderii, co
laborării și păcii in lume.
,In viata internațională sînt multe 
probleme complicate. Omenirea este 
tot mai mult preocupată de solutio
narea problemelor crizei energetice, 
a petrolului, de realizarea unei noi 
ordini economice internaționale și, 
mai cu seamă, de oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
îndeosebi la dezarmarea nucleară. 
Ținînd seama de complexitatea a- 
cestor probleme, se impune o cola
borare activă a tuturor statelor, pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. Mai mult ca oricînd este ne
cesar să sc facă totul pentru solu
tionarea tuturor problemelor pe calea

tratativelor, pentru renunțarea Ia 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale.

Noi dorim ca România și Japonia, 
popoarele noastre să conlucreze activ 
și pe plan international pentru solu
ționarea problemelor în interesul 
dezvoltării libere și independente a 
tuturor popoarelor, al destinderii $1 
păcii. Dorim să conlucrăm activ pen
tru a pune cuceririle civilizației, ale 
științei și tehnicii in folosul popoa
relor, al bunăstării, independentei și 
fericirii lor.

Cu această dorință, urez o bună 
colaborare și conlucrare între Româ
nia și Japonia, atit pe plan bilateral, 
cit și internațional.

Doresc să toastez :
— Pentru bunăstarea . și fericirea 

poporului prieten japonez !
— în sănătatea împăratului Hiro

hito !
— în sănătatea Alteței Voastre șl 

a Alteței Michiko !
— în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor !
— Pentru colaborare șl pace 1, 

(Aplauze).

Toastul prințului moștenitor Akihito

Tipuri noi 
de transformatoare
La întreprinderea . „Electropu- 

tere“ — Craiova s-a incheiat fa
bricația la două tipuri de trans
formatoare de măsură mono și 
bifazate pentru tensiunea de 
22 kV. Realizate prin turnare in 
rășini sintetice, transformatoa
rele respective au dimensiunile 
și consumurile specifice de ma
teriale asemănătoare celor de 
20 kV.

Noi capacități 
de producție

în cadrul lucrărilor de dez
voltare a tinerei intreprinderi de 
mase plastice de la Drăgășani. 
s-a consemnat de curînd un nou 
eveniment de producție — pune
rea in funcțiune a încă două in
stalații industriale. Este vorba de 
o capacitate de fabricare a gra
nulelor din policlorură de vinii 
și una de prelucrare a acestora.

în aceeași perioadă, s-au ali
niat la startul producției noi linii 
tehnologice și la întreprinderea 
de prelucrare a mastelor plastice 
din Buzău, care execută filtre 
auto, și la întreprinderea de pro
fil de Ia Sf. Gheorghe, destinată 
fabricării foliilor de polietilenă.

Dezbaterile privitoare la 
problemele teoretice ale 
literaturii au dobindit la 
noi in ultimii ani o am
ploare și o profunzime 
care atestă competența 
specialiștilor noștri, fun
damentarea serioasă și. 
de cele mai multe ori, 
științific elaborată, a idei
lor prezentate. Publicarea 
spre dezbatere largă a 
documentelor Congresului 
al XII-lea al P.C.R. ofe
ră discuțiilor noastre un 
teren fertil, extrem de 
bogat, in centrul lor situ- 
îndu-se. desigur. desti
nul omului nou. liber, 
stâpin pe resursele sale, 
aflat in continuă perfec
ționare de sine, angajat 
in cucerirea celor mai 
înalte trepte ale cunoaș
terii umane, in înțelege
rea profundă a adevăru
rilor sociale, politice, ști
ințifice. Una dintre cu
ceririle de seamă ale 
dezbaterilor literare, ideo
logice este privirea o- 
perei literare în uni
tatea sa organică de 
rezultat al. unui proces de 
cunoaștere de tip specific, 
împlinit prin mijlocirea 
expresiei artistice auten
tice. de înaltă valoare, cu 
amplă capacitate de su

gestie. Tot atît de Impor
tant este faptul că unii 
oameni de știință din tara 
noastră, urmind exemplul 
fructuos al unor savanți 
cu renume mondial, ca

străbate evoluția celei 
dinții, efortul de separare, 
a modelului construit de 
ea despre realitate de 
inerția subiectivă a sen
zațiilor ’ și impresiilor

Universul de inspirație 
al scriitorului: viața, 
aspirațiile poporului 

----------------  Francisc PĂCURARIU ----------------
germanul Werner Heisen
berg sau românul Grigore 
MoisiL isi pun probleme 
foarte interesante și de 
mare importantă în le
gătură cu specificitatea 
cunoașterii artistice și de
osebirile ei față de cu
noașterea științifică.

Ceea ce deosebește în 
mod fundamental știința 
de artă este tendința de 
dezantropomorfizare care

noastre și ridicarea ei pe 
trepte tot mai înalte de 
abstracțiune (implicînd in 
aceiași timp catene lungi 
de consecințe practice, o- 
biective). și tendința ce
lei de-a doua de a privi 
realitatea din punct de 
vedere al omului. Princi
pala preocupare a scriito
rului și artistului este se
sizarea relației dintre om 
ca subiect și realitatea în
conjurătoare, obiectivă (e-

xistența. existenta so
cială, mediul etc.), trans
formarea reciprocă a 
realității înconjurătoare și 
a omului prin Rapaci
tatea prometeică a fiin
ței umane nu numai 
de a se adapta la natură 
și la ambianta socială, ci 
de a și acționa pentru 
modelarea și transforma
rea lor. transformindu-se. 
evoluind și el in acest • 
proces complicat.

în acest fel, realitatea 
pe care o înfățișează lite
ratura nu este una statică, 
încremenită, ci plină de 
mișcare, de dinamism, de 
ciocniri între diferite ten
dințe umane, de transfor
mările mediului, ale so
cietății. ale relațiilor din
tre oameni. Totodată, 
scriitorul nu este nu
mai un receptor (chiar 
dacă acest receptor e 
socotit activ, capabil să 
modeleze materialul re
ceptat). ci se transformă 
el însuși, sub influenta 
mersului de ansamblu al 
realităților pe care le in
tegrează și le prelucrea- 
'ză în conștiința sa.

Excelentă, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Stimați oaspeți,
Doresc să mulțumesc Excelenței 

Voastre și doamnei Elena Ceaușescu 
pentru primirea cordială pe care 
mi-ati rezervat-o astăzi, ca și pentru 
cuvintele calde de salut pe care 
le-ați rostit acum.

Este o mare- plăcere pentru mine 
de a fi avut șansa de a vizita tara 
dumneavoastră în calitate de repre
zentant al Maiestății Sale împăratul 
Japoniei, la invitația Excelentei Voas
tre, și de a fi avut ocazia să vă re
întâlnesc pe dumneavoastră, domnule 
președinte, și pe doamna Elena 
Ceaușescu.

Vizita Excelentei Voastre si a 
doamnei Ceaușescu in tara noastră, 
care a avut loc cu 4 ani în urmă, a 
constituit un moment de mare im
portantă in istoria raporturilor prie

tenești dintre țările noastre. Am re
marcat cu plăcere că relațiile dintre 
țările noastre s-au dezvoltat in anii 
care au trecut de atunci atît în do
meniul comerțului, cit și în cel al 
culturii. Sînt convins că expoziția de 
artă a Muzeului National din Româ
nia, care a fost de curînd organizată 
in Japonia, va contribui la adincirea 
înțelegerii și cunoașterii României de 
către un mare număr de cetățeni ai 
Japoniei.

Japonia și România sint situate Ia 
o foarte mare distantă una de cea
laltă, dar, cu toate că condițiile geo
grafice și cursul istoriei lor sint di
ferite, popoarele celor două țări au 
aspirații comune, care pornesc, din 
adineul inimilor lor. pentru pacea 
lumii, urmind căile de dezvoltare 
proprii pe care ele s-au angajat. Din 
acest punct de vedere, domnule pre
ședinte, țările noastre au poziții 
identice.

Cred că Excelenta Voastră, dom

nule președinte, a înțeles bine dorin
ța puternică de pace a poporului ja
ponez, cu ocazia vizitei pe care ați 
făcut-o in Japonia.

Poporul japonez cunoaște foarte 
bine că Excelenta Voastră acordă o 
importanță deosebită realizării păcii 
în lume și lărgirii cooperării interna
ționale. Faptul că popoarele împăr
tășesc aspirații comune constituie o 
bază obiectivă a adîncirii relațiilor 
strinse de prietenie dintre națiunile 
noastre.

Propun să toastăm cu toti cel pre- 
zenți aici pentru :

— Dezvoltarea raporturilor priete
nești dintre cele două țări ale 
noastre !

— în sănătatea Excelentei Sale 
domnul președinte și a doamnei 
Elena Ceaușescu '. ,

— Pentru prosperitatea si fericirea 
Republicii Socialiste România 1 (A-
plauze).

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Arad; Calea Romanilor
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Exploatarea minieră Șuior-Maramureș

PRODUCTUL ÎNALTE, LA NIVELURI CUNSTANTE

Cine dorește să cunoască modali
tățile prin care colectivul de la Ex
ploatarea minieră Șuior-Maramureș 
a reușit șl reușește să realizeze, în a- 
cest cincinal, producția fizică, ca de
altfel și ceilalți 
indicatori econo
mici, va trebui să 
se Intereseze ne
apărat de preocu
pările privind în
noirea tehnologi
că In domeniul 
lucrărilor miniere. 
Cu prilejul vi
zitei recente a 
secretarului general 
această unitate industrială i-au fost 
prezentate în detaliu modalitățile și 
soluțiile prin care cercetătorii, spe
cialiștii din centrală și din mină 
transpun în fapte indicațiile privind 
valorificarea complexă 
minereurilor neferoase, 
dului de mecanizare a 
subteran, elaborarea și 
unor tehnologii de mare productivi
tate. între acestea, de un interes 
aparte s-a bucurat noul sistem de 
deschidere sși exploatare a zăcămîn
tului, aplicat aici in premieră pe tară 
în domeniul mineritului de metale 
neferoase, avînd însă, prin rezulta
tele ce se conturează, putere de ge
neralizare și in alte mine cu condiții 
similare.

Cum a fost elaborat si aplicat con
cret acest nou și complex sistem de 
lucrări de deschidere și exploatare a 
zăcămîntului ? Răspunsul detaliat 
ni-1 oferă inginerul-șef al minei, to
varășul loan Dulfu :

— Zăcămîntul Șuior prezintă con
diții geologice și tehnologice de ex
ploatare deosebite. Etapă de etapă au 
fost elaborate și aplicate diverse mă
suri. s-au adoptat tehnologii care au 
vizat, din prima perioadă, un grad 
ridicat de valorificare a minereului, 
de recuperare a metalului. S-au ac
centuat preocupările pentru latura 
calitativă a întregii activități. In sen
sul găsirii și aplicării unei tehnologii 
care să permită obținerea unor pro
ductivități superioare, cu costuri de 
producție reduse, precum si asigu
rarea unor condiții de muncă mai 
bune în subteran.

Ca rezultat al colaborării dintre 
specialiștii centralei, ai institutului 
de cercetare și proiectare, ai minis
terului de resort, ai exploatării mi

nlere șl cadre de specialitate de 
la alte institute de oercetare si 
Invătămint superior din tară, s-a 
elaborat și materializat o nouă con
cepție de deschidere, pregătire si ex-

role, 6 500 bucăți role de susți
nere, 763 cartere ale ambreiaju- 
lui, 862 cartere transmisiuni in
termediare. 129 motoare cu natru ci
lindri. 144 700 bucăți taină de senilă.

128 000 bucăți 
zale, 22 400 pini- 
oane și multe al
tele.

Contractul pare 
a nu fi un anga
jament ferm, ci 
o simplă forma
litate și pentru 
alte întreprin
deri colaboratoa
re. Bunăoară ÎN
TREPRINDERE \ 

DE UTILAJ PE
TROLIER DIN 
PLOIEȘTI este 
datoare, față de 
întreprinderea de 
tractoare din 
Miercurea Ciuc 
cu 6 500 bucăți 
role reazem și 
6 200 bucăți role 

cu guler. ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DIN BUZĂU a totalizat o 
restanță de 1 383 bucăți cari e 
transmisiuni finale. Și exemplele e 
acest fel ar putea fi continuate.

Ce este de făcut în timpul sc_.-, 
care a mai rămas pină la sfirșitîfl 
anului 1 Oamenii muncii de la în
treprinderea de tractoare Miercurea 
Ciuc, in frunte cu comuniștii, sint 
deciși să nu se resemneze in fața 
greutăților. în lumina exigentelor 
formulate de conducerea partidului, ei 
au hotărît să răspundă în mod exem
plar chemării comitetului de partid 
al consiliului oamenilor muncii de 
a folosi la maximum 
vele și posibilitățile de 
Dar pe lingă ansamblul 
luate în întreprindere
dresarea producției, trebuie rezol
vate, în primul rind, problemele de 
fond care depășesc forțele proprii I

In primele 9 
tînărul colectiv_ _________  ____
cieni și ingineri de la întreprinderea 
de tractoare Miercurea Ciuc a reali
zat 2 800 de tractoare. Raportind 
această cifră la 
realizările peri
oadei similare din 
anul trecut, re
zultă- că același 
colectiv, cu o ca
pacitate de pro
ducție aproape 
identică, a reușit 
să livreze pină 
în prezent bene
ficiarilor interni 
și . externi 
peste 1 000 
tractoare 
mult. Cu alt, 
vinte, in 9 
din acest an 
realizat la aceas
tă întreprindere 
tot atitea trac
toare cite se rea
lizaseră în întreg 
anul 
și faptul că 
dere. concepută 
piese de schimb 
tru tractoare si 
zează astăzi in producție de serie un 
număr de 10 tipuri de tractoare ne 
senile destinate lucrărilor agricole in 
pantă, care se bucură de o bineme
ritată apreciere atit la noi în tară, 
cit și peste hotare.

în ciuda eforturilor stăruitoare ale 
colectivului de aici, întreprinderea a 
pășit pragul ultimului trimestru din 
cel de-al patrulea an al actualului

luni din acest an. 
de muncitori, tehni-

cincinal cu o nerealizare de 290 
tractoare.

— într-adevăr, așa stau lucrurile — 
ne spune tovarășul Deak Tibor, noul 
director al întreprinderii. Cu toate

avut o influență negativă asuora 
realizării producției fizice in acest an.

Evident, sint și alte cauze de ordin 
Intern care au generat restante in 
realizarea planului producției fizice

întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc

spori gradul de securitate a mun- 
în subteran,

Avîndu-se in vedere faptul că noua 
concepție tehnologică presupune in
troducerea unor utilaje de mare pro

ductivitate. care 
n-au fost folosite 
pină acum, se 
acordă o atenție 
sporită policalifi
cării și perfecțio
nării pregătirii 
profesionale atit 
a personalului 
tehnic, cit și a 
muncitorilor, ast

fel Incit aceștia să fie și mecanici, 
deci să fie capabili nu numai să ex
ploateze noile utilaje, dar si să le în
trețină corect, să le repare. De ase
menea, la materializarea tuturor so
luțiilor preconizate participă efectiv 
cadre tehnice, foarte mulți muncitori, 
care contribuie la îmbunătățirea apli
cării unor idei tehnice.

va 
cii

• Înalte randamente - prin mecanizare • O 
„premieră" pe țară își arată eficacitatea • Con
cret, cîteva aspecte din experiența minerilor 

maramureșeni

al partidului In

și integrală a 
creșterea gra- 
lucrărilor din 
generalizarea

ploatare a zăcămîntului de metale 
neferoase, avînd la bază ideea de a 
crea spatii mari în subteran, care să 
permită folosirea utilajelor de mare 
capacitate pe tot fluxul de nroductie. 
Este vorba de înlocuirea deschiderii 
clasice — prin galerii de profil re
dus, puțuri de exploatare. abataje 
cu spatii reduse — cu un sistem de 
deschidere a zăcămîntului prin plan 
Înclinat care să permită transportul 
minereului din subteran cu mijloace 
de mare capacitate, în prima fază, 
vizînd, de asemenea, posibilitatea ca 
în viitor să se folosească varianta 
transportului continuu cu bandă sau 
alte mijloace cu consum mai mic de 
energie șî combustibil.

Prin aplicarea acestui sistem, dis
tanta de transport se reduce, în pri
ma fază, cu circa 60 la sută, lai- pro
ductivitatea muncii la transport 
crește de 3—4 ori, lungimea lucrări
lor de deschidere și întreținere fiind 
micșorată cu circa 4 000 metri. în 
acest fel, investiția pentru actualul 
cincinal se reduce cu 45 milioane lei. 
Pe lingă aceasta, soluția adoptată 
contribuie foarte mult la îmbunătă
țirea aerajului în subteran.

Lucrările de pregătire si 
tare sint concepute. în noul 
cu profile mari, 
mijloacelor de ___ ___  ___ __
abataje, și introducerea utilajelor de 
mare productivitate, cum ăr fi căru
ciorul de perforat cu două brațe, 
mașina de încărcat cu cupă de 
1,5—2,5 nic, autodumpere. Aceasta va 
face ca în final șă sp obțină1 o sim
țitoare creștere a gradului de con
centrare a producției, o sporire a 
productivității muncii de 10—13 ori 
în abataj și de două ori pe întregul 
subteran ; în același timp, va influ
ența favorabil condițiile de muncă și

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii

înlesnind 
transport

exploa- 
sistem. 
accgsul 
nină la

La exploatarea minierâ Șuior-Maramureș

cu 
de 

mai 
cu- 

luni • O restanță de 300 de tractoare, 60 de furnizori ...și cam toți certați cu 
punctualitatea • „Pionierul" producției de tractoare - Brașovul - pe un 
neonorabil loc prim ® Mai multă rigurozitate în cooperarea interuzinală

de relevat este 
întreprin

să producă

1978. Demn
această
initial 

si subansamble pen- 
autocamioane. reali

măsurile luate, am intrat în ultimul 
trimestru al anului cu o restantă în
semnată. De bună seamă, vina pentru 
situația creată o purtăm și noi. Se 
cunoaște faptul că întreprinderea 
noastră isl desfășoară activitatea în 
două incinte distincte, situate la o 
distanță de aproape 5 km. Cu trans
portul se pierde timp prețios. Tre
buie să facem mult mai mult pen
tru optimizarea transportului. De 
asemenea, n-am reușit să dotăm 
atelierul de sculărie cu utilaiele ne
cesare Si cu masini-unelte indispen
sabile realizării SDV-urilor pentru 
producția proprie. Toate acestea au

statistică Ia început de trimestru

la întreprinderea de tractoare din 
Miercurea Ciuc. Judecind însă lucru
rile în mod realist, cauza principală 
a rămînerilor în urmă la producția 
fizică rezidă in faptul că nu s-a 
asigurat o conlucrare și o cooperare 
corespunzătoare între toate cele 60 
de întreprinderi care contribuie la 
realizarea tractoarelor în această 
unitate. Șeful biroului plan-dezvol- 
tare. tovarășul Szakacg Attila, ne 
pune la îndemină o evidență privind 
modul in care sint respectate terme
nele de livrare a semifabricatelor și 
subansamblelor de 
rile colaboratoare, 
lor și a restantelor 
incit spațiul nu ne 
producem aici ne toate. ... ______
rind, ÎNTREPRINDEREA I)E TRAC
TOARE BRAȘOV, principalul furni
zor, onorează comenzile cu mari 
întîrzieri, contribuind la deregla
rea întregului proces de pro
ducție. Concret, față de prevederile 
graficelor de livrare pe 9 luni, între
prinderea brașoveană a rămas în 
restantă cu 40 000 bucăți suport

către întreprinde- 
Lista restantiere- 
este atit de lungă 
permite să le re- 

în primul

de teren au râ-

mineralâ ; 6 660 
care numai pa

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii*

toate rezer- 
care dispun, 

de măsuri 
pentru re-

Scurtă privire

înregistrat res-

din in- 
de la

st maghiari 
au realizat
prezent Importante 

prevederile planului

• Oamenii muncii români 
dustria județului Harghita 
începutul anului și pină în 
sporuri de producție peste 
la producția fizică, Astfel, au fost livrate supli
mentar, între altele, 735 tone fontă, 2425 tone 
pirită, 28 tone cupru in concentrate, 199 tone ut.- 
Ia| tehnologic pentru industria metalurgică, 438 
tone utilaj tehnologic pentru industria chimică, 
aparataj electric de joasă tensiune.

e Colectivele de oameni ai muncii din econo
mia județului Galați au reușit4 ca în cele trei tri
mestre aip anului sâ obțină importante sporuri de 
producție, printre care: circa 100 000 tone oțel 
aliat, 190 000 MWh energie electrică, 7 000 tone 
tablă subțire, aproape 5 500 tone profile formate 
la rece, 1 350 tone mașini și utilaje pentru indus
tria metalurgică.

• Minerii din cariera Beterega au extras, în 
plus, de la începutul anului 278 000 tone cărbune, 
din care 80 000 tone numai în ultima lună.

© Muncitorii, tehnicienii și inginerii din unitățile 
întreprinderii electrocentrale Mlntia-Deva au obți
nut în ultimul timp cei mai ridicați indici de uti
lizare a agregatelor și instalațiilor. Cu realizările 
din luna încheiată recent ei au majorat la 320 

' milioane kWh producția de energie electrică fur
nizată sistemului energetic național peste preve
derile de plan pe nouă luni. )

O Harnicul colectiv al întreprinderii mecanice 
pentru agricultura și industria alimentară din Balș 
anunță onorarea, cu aproape 3 luni înainte de 
termen, a sarcinilor de plan revenite pe cei patru 
ani ai actualului cincinal.

® întreprinderea „Electrotimiș" Timișoara are o 
restanța de 350 tone mașini și utilaje tehnologice 
pentru industria metalurgica.

® întreprinderea mecanică Timișoara este în 
restanță cu 154 bucăți poduri rulante electrice cu 
sarcina utilă intre 5—35 tone.

© întreprinderea de materiale izolatoare Vaslui 
a înregistrat în cele, trei trimestre care au trecut 
din acest an nerealizări la producția fizică la 
principalele produse, concretizate în 14 666 000 
metri pătrați carton bitumat; 3 343 000 bucăți că
rămizi ceramice; 1 982 tone vată 
mc de prefabricate din beton, din 
nouri mari 4 254 metri cubi.

® Combinatul chimic Craiova a
tanțe de 73 694 tone amoniac de sinteză și 74 078 
tone echivalent substanță activă sută la sută.

• în primele trei trimestre se înregistrează în
grijorătoare nerealizări de plan de către întreprin
derile producătoare de mașini și utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică, pentru lucrări mi
niere și pentru industria alimentară ;

® Constructorii de autoturisme
mas în restanță cu peste patru mii de bucăți ; 
la „concurență", colegii lor, care realizează auto
turismele de oraș, au o rămînere în urmă de două 
ori mai mare.

® Restanțele înregistrate la producția fizică de 
către Combinatul de celuloză și hîrtie Drobeta- 
Turnu Severin au ajuns la niște cifre deloc de 
invidiat: 8 662 tone celuloză și semiceluloză ; 51,5 
milioane metri pătrați hîrtie; 1 995 tone cartoa
ne ; 500 tone confecții din carton ondulat.

O ÎNTREBARE PE ADRESA ÎNTREPRINDERII „AUTOBUZUL" 
BUCUREȘTI Șl A UNITĂȚILOR COLABORATOARE: 

Cînd veți livra cele 425 de autobuze restante?

în ultimii ani, întreprinderea bucureșteană „Autobuzul" a trecut prin- 
tr-un amplu proces de modernizare și înnoire a fabricației ; au fost asi
milate mașini noi, dotate cu motoare diesel. Din păcate, ritmul producției 
fizice nu este pe măsura acestui proces înnoitor : in trei trimestre din 
acest an s-a înregistrat o restanță de 425 autobuze, cu motor diesel, de 
mare capacitate. Sint produse necesare economiei naționale. Cauza prin
cipală a apariției acestor restanțe rezidă in neonorarea de către unitățile 
colaboratoare a obligațiilor contractuale.

------------------- IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XR-LEA AL P. G R.---------------------

adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Sub semnul exigenței partinice: rezultatele bune 
ale oțelarilor puteau fi mai bune

Evidențiind bunele rezultate eco
nomice obținute în ultimul timp — 
între care la loc de frunte se situ
ează îndeplinirea cu regularitate a 
sarcinilor de plan în ultimii doi 
ani — conferința de partid a comu
niștilor de la otelăria electrică a 
pus pe primul plan al dezbaterilor 
inalta exigentă partinică ce trebuie 
să caracterizeze activitatea comi
tetului de partid, munca fiecărui 
comunist. în acest sens s-a subliniat 
că rezultatele ar fi fost mult mai 
bune dacă vechiul comitet n-ar fi 
..închis ochii" la unele deficiente, ca 
slăbirea grijii pentru calitatea pro
ducției. neincadrarea in consumurile 
normate la energie electrică. înregis
trarea de depășiri la consumul de e- 
lectrozi de grafit, utilaj de turnare, 
gaz metan, cărămizi bazice, toate aces
tea avînd drept consecință depășirea 
prețului de cost planificat cu 16.9 
milioane lei. A fost criticată, de a- 
semenea, lipsa de intransigență a 
comitetului de partid fată de aba
terile de la disciplina muncii și a 
producției, ceea ce s-a materializat 
pină la urmă în faptul că utilizarea 
fondului de timp a atins anul trecut 
abia coeficientul de 68,5 la sută.

Fără excepție, vorbitorii — printre 
care maiștrii Vasile Pascu, Mlrcea 
Telescu, Nicolae Mihai, electricia
nul Costică Gavrilescu, inginerul 
Ilie Nistor și alții — au supus unei 
critici argumentate deficientele ce 
s-au manifestat în munca fostului 
comitet de partid, absența unei 
conlucrări între membrii acestuia, 

i“ muncii de unul singur

practicată de fostul secretar Nicolae 
Preda, subliniindu-se că printr-o 
activitate mai susținută s-ar fi pu
tut dinamiza în folosul producției 
bogatul potențial uman care există 
aici, valorificîndu-se în mai mare 
măsură importantele rezerve de idei 
și inițiative ale comuniștilor, ale ce-

La otelăria electrică 
a Combinatului siderurgic 

, Galați

lor mal buni muncitori, Ingineri și 
tehnicieni.

Cel puțin bizar a apărut unul din
tre motivele invocate în darea de 
seamă pentru explicarea și scuza- 
rea acestui defectuos stil de muncă 
— și anume faptul că, incepînd din 
iunie 1978, ședințele comitetului 
de partid de aici nu s-au mai putut 
ține fu regularitate deoarece pe 
locul ' vechiului sediu al acestuia 
a... luat ființă laboratorul rapid al 
otelăriei. Pe bună dreptate, un mare 
număr de participant! la dezbateri 
au arătat că „sediul" autentic al mun
cii politice al comitetului de partid 
trebuie să-1 constituie întreaga oțe- 
lărie, iar na perimetrul celor cîțiva 
metri pătrați unde se păstrează do
cumentele sau se țin ședințele.

S-a accentuat, în cadrul discuției,

asupra faptului că o bună parte din
tre lipsurile semnalate s-ar fi putut 
evita ori înlătura mai devreme dacă 
comitetul de partid și-ar fi desfășu
rat în mai mare măsură activitatea 
în mijlocul celor ce muncesc, acolo 
unde se decide soarta producției, 
dacă ar fi cunoscut mai temeinic 
situația exactă a îndeplinirii indici
lor calitativi și, în consecință, dacă 
ar fi acționat cu mai multă prompti
tudine și eficiență, prin mijloacele 
muncii politico-educative de masă, 
pentru mobilizarea tuturor energiilor 
în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan la toți indicatorii. A fost criti
cată, de asemenea, pasivitatea cu 
care unii membri ai comitetului de 
partid s-au complăcut in starea de 
toleranță fată de neajunsuri, de „mo
liciune" și îngăduință față de unele 
abateri de la disciplină, ceea ce a 
dus la perpetuarea acestora.

Există toate premisele pentru ca 
noul organ de partid, al cărui se
cretar a fost ales maistrul Nicolae 
Mihai, să-și mute cu adevărat cen
trul de grputate al întregii activi
tăți de partid acolo unde îi este 
locul, în mijlocul oamenilor, deter- 
minind astfel o schimbare radicală 
a opticii tuturor birourilor organi
zațiilor de bază în ce privește acti
vitatea politico-educativă in sensul 
subordonării ei integrale telului de 
înaltă răspundere de a perfecționa 
întreaga activitate de producere a 
otelului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

în atenția comuniștilor - 
calitatea produselor

La întreprinderea de confecții și tricotaje București

Conștiință și responsabilitate 
în ocrotirea sănătății populației

La Spitalul clinic Tg. Mureș
• Comuniștii de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București sint, 
pe drept cuvint, mîndți de faima 
produselor ce poartă „marca fa
bricii" lor — un adevărat blazon de 
noblețe al acestui mare și harnic 
colectiv, cunoscut în țară și peste 
hotare. Așa cum s-a arătat în con
ferința de dare de seama și alegeri, 
sint puține țări în lume pe ale că
ror piețe să nu se găsească con
fecții produse în această veritabilă 
citadelă a îmbrăcăminții. Pentru 
a-și cuceri un loc pe piața mon
dială, în condițiile concurenței unor 
firme din țări cu tradiție in această 
direcție, colectivul, în frunte cu co
muniștii, și-a Îndreptat întreaga 
atenție spre calitate. Rezultatele smt 
notabile. Darea de seamă prezentată 
conferinței a evidențiat faptul că, 
în acest an, nu s-a înregistrat nici 
un refuz la calitate.

Deși bilanțul muncii este pozitiv, 
comuniștii — făcînd dovada unei 
exigente sporite, a unfei înalte con
științe muncitorești — au amintit 
prea puțin, in cuvintul lor, de suc
cese. Cu gîndul la sarcinile mari ce 
le revin in ducerea la bun sfirșit a 
obiectivelor planului cincinal actual 
și, mai departe, a prevederilor din 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XII-lea al partidului, vor
bitorii s-au referit cu precădere 
la rolul crescînd pe care sint che
mate să-1 îndeplinească organizați
ile de partid în cultivarea responsa

bilității fiecăruia pentru calitatea 
produselor.

— Faptul că produsele noastre 
merg să ne reprezinte în zeci de 
țări ale lumii — spunea Tudorița 
Seciu — ne obligă la o exigentă 
neslăbită față de calitate, eu toate 
implicațiile ce derivă din aceasta : 
aprovizionare ritmică, ordine, dis
ciplină și, nu în ultimul rind, nivelul 
pregătirii profesionale a oamenilor.

Gheorghe Motică, Aurelia Dumi
trescu, Aneta Pîrvoi, Maria Stan, 
Florența Mardare și alții s-au referit 
la acele cauze concrete ce trebuie 
înlăturate pentru ca indicatorul de 
calitate să fie realizat fără nici o 
abatere, iar Lidia Tiru a vorbit des
pre aportul pe care cercetarea il 
poate aduce la îmbunătățirea ca
lității. „Să nu uităm că o calitate 
nouă, superioară a muncii noastre, 
așa cum ne cere secretarul general 
al partidului, nu se poate obține 
decit cu un om nou. De aceea, con
sider că întreaga muncă politico- 
educativă a organizațiilor de partid 
trebuie să fie subordonată acestui 
obiectiv major" — arăta in cuvintul 
său Aurelia Bratu.

în același context, tovarășa Gher
ghina Ionescu, președinta comi
tetului sindicatului, arăta că prin
tre obiectivele principale ale între
cerii socialiste calitatea produselor 
se va situa, în continuare, la loc 
de frunte.

Rodica ȘERBAN

Dezbaterile celor peste 200 de co
muniști de la Spitalul clinic munici
pal Tg. Mureș s-au caracterizat 
printr-o analiză exigentă a modului 
în care au acționat pentru traducerea 
în practică a politicii partidului în 
domeniul ocrotirii sănătății.

Subliniindu-se că organizația de 
partid din spital a obținut în 
acest sens unele rezultate meritorii, 
s-a relevat faptul că. numai în se
mestrul I al acestui an, au fost acor
date 123 385 îngrijiri medicale și peste 
20 000 tratamente stomatologice, sol
date în bună parte cu prevenirea 
unor .îmbolnăviri și recuperarea ca
pacității de muncă a numeroși bol
navi. Aceste rezultate au la bază 
eforturile materiale consecvente fă
cute de partidul și statul nostru in 
domeniul ocrotirii' sănătății : numai 
in acest an, unitățile sanitare ce 
aparțin spitalului clinic au fost în
zestrate cu aparatură medicală in 
valoare, de peste un milion lei. De 
aici, recomandarea pentru comitetul 
de partid nou ales de a controla 
îndeaproape folosirea deplină a bazei 
materiale.

Deși rezultatele obținute de comu
niștii din această organizație — me
dici si cadre medii sanitare — sint. 
în multe privințe, bune, ele n-au de
terminat o stare de automultumire.

s
Au fost supuse analizei critice și 
unele neimpliniri, legate îndeo
sebi de efortul insuficient pentru 
perfecționarea pregătirii profesiona
le. De asemenea, participanții la 
dezbateri n-au omis să nominalizeze 
și unele abateri de la etica medica
lă : acte de indisciplină, tendințe de 
căpătuială, manifestarea unor prac
tici mistice-religioase. S-a recoman
dat. de aceea. în mod firesc ca, pen
tru înlăturarea unor astfel de feno
mene, comitetul de partid nou ales 
sâ-și sporească exigența și răspun
derea, spre a forma la toți medicii, 
tineri și virstnici. o concepție înain
tată despre înalta, conștiință și res
ponsabilitate în practicarea nobilei 
profesiuni pe care și-au ales-o.

★
Și in cadrul acestor conferințe, ca și 

în alegerile și conferințele de pe tot 
cuprinsul țării, comuniștii au dat glas 
cu entuziasm voinței nestrămutate a 
întregului nostru partid, a întregu
lui popor român, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar ge
neral al P.C.R. — chezășie a înain
tării neabătute a României ps dru
mul edificării orînduirii comuniste.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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Toată recolta în hambare!
Toate suprafețele însămînțate!
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Sediul organizațiilor de partid 
de la sate-ÎN CÎMP!

CA UN VERITABIL 
STAT MAIOR...

Așa lucrează în aceste zile comitetul de partid 
de la C. A. P. Cumpăna — Constanța

Redăm cîteva fragmente din inter
vențiile membrilor comitetului de 
partid de la C.A.P. Cumpăna, județul 
Constanta. în ședința care a avut loc 
sîmbătâ, 6 octombrie, după ora 20, 
și în'cadrul căreia au fost redistribui
te forțele pentru încheierea lucrărilor 
de recoltat.

„Avem șapte combine la recoltat 
porumbul și de o lună de cînd lucrăm 
ar fi trebuit să avem pină acum 630 
hectare recoltate din 700. Or, . noi 
abia am recoltat 500. E adevărat, re
colta e bună, motiv pentru care în
registrăm și unele defecțiuni la ma
șini. dar nici mecanizatorii tovarășu
lui Gheorghe Bratu nu folosesc tim
pul de lucru cum trebuie. Fiecare 
combină lucrează sub plan cu o ju
mătate de hectar pe zi. Șeful secției 
mecanizare să ia imediat măsuri pen
tru creșterea ritmului".

„Pentru ca să ne încadrăm In ter
menul stabilit, de a termina recolta
tul la 15 octombrie, să trecem de mlt- 
ne și la cules manual, cu forțele care 
ne*au rămas disponibile de la grădi
na de zarzavat. Eu mă angajez să 
mobilizez încă 150 de locuitori din sat, 
care nu sint cooperatori, la această 
lucrare".

Cei 11 membri ai comitetului veniți 
toți din cîmp. după o zi-lumină de 
muncă, și-au spus părerea pe scurt, 
au făcut propuneri la obiect și au 
căzut de acord asupra celor mai bune 
soluții, iar a doua zi dimineață, îna
inte de ivirea zorilor, au fost din nou 
fiecare în sectorul de care răspund. 
Pentru că aceasta este condiția esen
țială in mobilizarea oamenilor la 
muncă : să fii în mijlocul lor, în 
frurttea lor. ne spune secretarul co
mitetului de partid al cooperativei, 
Aurel Ilioiu. Iar noi ne-am împărțit 
răspunderile după urgențele campa
niei și după priceperea și competența 
fiecăruia. Recoltatul legumelor, fiind 
lucrare prioritară, a revenit secreta
rului comitetului de partid. împreună 
cu alți doi membri ai comitetului, 
Maria Gîju și Memet Abil, care au 
raportat în cadrul ședinței terminarea

culesului tomatelor de pe întreaga 
suprafață de 100 hectare, cultură la 
care au realizat peste plan 5 000 tone. 
De culesul porumbului răspund to
varășii Dumitru Chirescu, care e și 
secretarul consiliului popular, și Ilie 
Didea, secretarul comitetului U.T.C. 
Ei au reușit să mobilizeze zilnic. în 
afara celor 120 de cooperatori, alți 
250 de locuitori din comună, femei 
casnice sau oameni al muncii de la 
alte unități, care au venit în timpul 
lor liber să dea o mină de ajutor. 
Inginerul șef al cooperativei. Lucian 
Mitru, răspunde de însămînțatul griu
lui. lucrare care deocamdată este ră
masă în urmă : au semănat doar 130 
hectare din 400.

Dar, oricît de bine ar răspunde 
membrii comitetului de sarcinile pe 
care și le-au asumat, pîrghia impor
tantă in această acțiune o constituie 
exemplul comuniștilor, care are un 
puternic efect mobilizator. Cei 240 de 
comuniști din cadrul cooperativei, a- 
vînd fiecare răspunderi concrete în 
cadrul formațiilor de lucru, au reușit 
să mobilizeze de la 1 septembrie șl 
pină în prezent cite 1 000 de oameni 
zilnic la cîmp, de cîteva ori mai 
mulți decit numărul membrilor coo
peratori. Printre acești pioni de bază 
ai activității la strînsul recoltei se 
numără Ștefana Neacșa. Maria Nițu- 
lescu, Ion Bratu. Panait Petre. Ilie 
Teleu și multi alții. Sigur, mal sint 
și exemple negative, chiar din rîndul 
comuniștilor, cum ar fi Dumitru Dră
guț, Roșea Dumitru și Mihai Pal. ale 
căror nume pot fi citite de tot satul 
în gazeta de perete a comitetului. 
Dar rezultatele la zi și ritmul in care 
se lucrează prin redistribuirea forțe
lor garantează că la sfîrșitul acestei 
săptămîni se va încheia complet re
coltatul celor 200 hectar e de porumb, 
al celor 50 hectare de sfeclă furajeră 
și 150 hectare de soia, care au mai 
rămas. E hotărîrea tuturor comuniști
lor, și ei știu să acționeze pentru în
deplinirea angajamentului luat.

George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteii"

MEHEDINȚI

O bază de recepție

La ultima ședință a comandamen
tului județean pentru agricultură s-a 
analizat modul în care se desfășoară 
transportul porumbului în bazele de 
recepție, subliniindu-se că deși există 
dotarea tehnică necesară, ea nu este 
judicios folosită. Nu in toate consi
liile unice agroindustriale din ju
dețul Ialomița transportul merge 
în pas cu recoltatul și de aici re
zultă cantitățile de porumb culese, 
dar depozitate in cimp pe pat de 
coceni. S-au stabilit sarcini concrete 
privind punerea in funcțiune a tu
turor mijloacelor de mecanizare care 
trebuie să contribuie la buna desfă
șurare a preluării. Aceste măsi^ri 
trebuiau aplicate imediat, dar...

Luni dimineață, la baza de recepție, 
l-am întîlnit pe . tovarășul Vasile 
Costel, președintele consiliului Andră
șești. Era supărat, pe bună dreptate, 
pentru că mijloacele de transport 
erau imobilizate ore și ore ce nu mai 
pot fi recuperate. în această bază de 
afluire, primele transporturi au sosit 
de la C.A.P. Gheorghe Doja la ora 7. 
Cei 20 de cooperatori care formau 
echipa de descărcare munceau intr-un 
ritm susținut pentru ca remorcile si 
camioanele să plece imediat in cîmp. 
De la C.A.P. Albești sosește un cuplu 
care avea în cele două remorci 10 tone 
de porumb. Celor 4 cooperatori ajutați 
de mecanizatorul Dumitru Turcu 
le-au fost necesare o oră si 20 de 
minute pentru descărcat. Am făcut o 
probă. Dacă s-ar efectua bascularea 
și apoi prin benzi transportoare du
cerea știuletilor în pătule. această 
operațiune ar dura doar 10 minute. 
Deci o oră si ceva se pierde la fie
care transport. Din ce cauză 7

• Din cele opt benzi transportoare 
existente, patru nu funcționează, deși 
de ele e nevoie ca de 
perioadă. De ce nu 
Aproape că nici nu-ți 
Pentru punerea lor în 
necesar ca S.M.A.-ul 
ajute baza cu... un electrician și un 
mecanic.
• Tractorul cu lamă, care trebuia 

■ă stringă porumbul în grămezi mari 
pe pistele betonate, era riefolosit. în 
aceeași situație de inactivitate se

aer in această 
funcționează ? 
vine să crezi ! 
funcțiune este 
și I.A.S.-ul să

CONDIȚII NEPRIELNICE?
LE VOM ÎNVINGE!

Jurnal de campanie în județul Olt
Simbătă toată noaptea și duminică 

toată ziua, în tot județul Olt a 
plouat mărunt, nu s-a putut intra în 
cimp cu nici o mașină. Duminică 
noaptea spre luni, cerul s-a limpezit.

Luni, ora 7,30. O foarte scurtă și 
densă ședință a comandamentului ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
din agricultură. O severă reconside
rare a situației. Simbătă ritmul lu
crărilor se îmbunătățise, dar. iată, 
vremea a fost potrivnică. Duminică 
nu s-au recoltat decit 1 300 hectare 
cu porumb. Infim. Și nu s-a însă
mînțat nimic. Un foarte mare decalaj 
între porumbul recoltat și transportul 
lui la bazele de recepție. Alte și alte 
rămineri în urmă ; la sfeclă, la le
gume și fructe. S-a cerut activiștilor 
să ajute mai concret și eficient orga
nizațiile de partid comunale în orga
nizarea activității și mai ales în res
pectarea riguroasă a măsurilor stabi
lite. Pentru că există unele manifes
tări de indisciplină. De exemplu, ș-a 
stabilit ca întregul personal TESA 
din unitățile agricole să lucreze la 
cimp. Nu s-a prea respectat să nu se 
admită în continuare nici o abatere. 
S-a spus ca la recoltatul porumbului 
să se lucreze în echipe și nu indi
vidual, pe rînduri. Dar indicația este 
in multe locuri încălcată. Toți cei 
care au primit, din partea comanda
mentului județean, răspunderea or
ganizării și controlului muncii pe 
zone vor rămîne în comune, toată 
săptămină, pină la încheierea lucră
rilor. De îndată se va face o redis
tribuire mai rațională a mijloacelor 
de transport. Să se evite dispersarea 
mijloacelor mecanice. Tractoarele 
disponibile (care incă nu pot lucra la 
însămînțări pentru că terenul e ud) 
să execute ogoare de» toamnă. Tot ce 
este remorcă — la transportul din 
cîmp al porumbului. Legumele, in 
special ardeiul, să fie scoase cu vrej 
cu tot. transportate din cimp, alese 
si trimise cu maximă urgentă plete
lor. fabricilor de conserve...

Noi forte vor fi dirijate spre cîmp. 
Mii de orășeni vor merge, în urmă
toarele ore, să ajute campaniei. Alte

și alte mijloace mecanice din orașe 
se vor îndrepta spre ogoare chiar 
din această dimineață. Cei de față 
și-au notat in carnete totul, ședința 
se încheie, oamenii au și pornit în 
grabă spre... răspunderile lor.

Ora 9,30. La C.A.P. Brincoveni. la 
sediu, intr-un birou, un ciopor de 
funcționare. Tot acolo și tovarășul 
inginer agronom Ion Mincă.

— Ce se întîmplă la dumneavoastră 
în cîmp la ora asta 7

Tovarășul inginer dă răspunsuri în
temeiate pe presupuneri, nu pe cu
noașterea din teren. Dînsul e sigur 
că se recoltează de zor. Cooperatorii 
pe rînduri (și nu în' echipe). Nu. nu 
știe exact cit porumb e in cîmp ne-1 
transportat la bază, dar' e mult. S-a 
luat un graifăr de undeva că nu 
sînt oameni pentru încărcat... Cît po
rumb e de transportat 7 Păi, să mer
gem acolo să vedem. El n-a luat si
tuația nici simbătă seara, iar ieri n-a 
venit la C.A.P. că are mașină cu nu
măr fără soț și n-a putut sâ circule. 
E de aici, din Brincoveni. dar locu
iește la Slatina și doar în campanii 
doarme la părințti Dar ieri, nu. N-au 
oameni la încărcat, dar funcționarele 
întocmesc balanța (care a întîrziat 
pentru că una dintre ele a fost ple
cată). Ce-or fi scriind în balanța 
aceea dacă nu s-a cules totul din 
cimp 7

De dimineață nu-1 găsisem pe se
cretarul comitetului comunal de 
partid și nici pe alți membri ai bi
roului. Erau — ni s-a spus — răspîn- 
diți pe cîmp.

Acum, după-amiază, secretarul 
Gheorghe Sanda s-a întors. „Da, 
n-aveați cum să ne găsiți dimineața. 
Toți membrii biroului au primit în
sărcinări concrete pentru a îndruma 
și ajuta direct munca din fermele 
de producție. La ferma Văleni, la 
ferma din Brincoveni, la Mărgheni și 
Ocioci. Eu, spre exemplu, acum am 
venit de la Mărgheni. Poate vreți să 
știți și ce-am făcut acolo. M-am ocu
pat de ceea ce este mai important 
pentru noi acum : transportul po
rumbului din cîmp. Ne-au mai ră
mas acum 1500 de tone. Totuși, • o 
cantitate mare. Am folosit tot ce se

la care... se numără
știuleții de porumb
afla și graifărul, care trebuia folosit 
la încărcarea benzilor transportoare.

• Din șase în șase metri ale pă- 
tulelor să 
prin el să

• Să se 
descărcare

mai cîștiga in fiecare zi încă 150 
tone. Adică remorcile si căruțele

fie scos cîte un panou și 
intre banda transportoare, 
facă ordine pe pistele de 
de la rampa de încărcare

am
de ___
ar face un drum în plus, iar camioa
nele două. Așa însă...".

Cooperativele agricole de producție 
Rovine și Reviga și patru ferme de 
la I.A.S. Andrășești au tarlalele cu

Defecțiuni de organizare, ușor de remediat, 
îngreunează transportul și preluarea recoltei

vagonabilă a porumbului, Iar stația 
C.F.R. Andrășești să respecte grafi
cul de dirijare a vagoanelor mai ales 
că utilajele de încărcare mecanică 
funcționează.
• Pista pe care se află gozurile de 

floarea-soarelui să fie grabnic cură
țată, pe ea puțind fi basculate circa 
300 de tone de porumb.

în acest fel se creează spații sufi
ciente pentru basculare, iar timpul 
de descărcare a unui cuplu de re
morci va fi de maximum 15 minute, 
în acest interval fiind incluse și ope
rațiunile de cîntărire și probele de 
laborator.

După cum se vede, sînt lucruri sim
plu de rezolvat, dar lipsa simțului 
gospodăresc, a spiritului de răspun
dere creează greutăți, situații foarte 
păgubitoare.

Cooperatorii din Gheorghe Doja și 
din Albești aflați la descărcat în 
bază ne-au spus printre altele : „Am 
ajuns să numărăm aproape știulete 
cu știulete. Mai mult de 4—5 știu- 
leți nu poți lua în miini la descăr
cat, iar intr-o remorcă sînt 15 000— 
16 000. Oricum am încerca să ne așe
zăm într-o remorcă, mai mult de 
șase-șapte oameni n-au loc. Fiind 
mai mulți se încurcă unii pe alții".

La C.A.P. „Gheorghe Doja". pe una 
din tarlale, îl găsim pe președinte
le unității, Eroul Muncii Socialiste 
Ion Spătărelu, care ne-a spus : „Cu 
cele 10 cupluri, 5 autocamioane și 40 
de atelaje, noi transportăm zilnic 
350—370 tone. Dacă treaba la baza de 
recepție ar fi bine organizată, noi

porumb la numai 6 km de baza vo
lantă de la Grivița, beneficiind de 
drum asfaltat. Cu toate acestea, uni
tățile mai sus menționate au fost 
repartizate la o bază care se află la 
16 km distantă. Pentru cei 20 km 
parcurși în plus, adunînd distanțele 
de dus și de întors, un camion pier
de parcurgînd acest traseu nerentabil 
circa 30 minute, un tractor o oră. iar 
o căruță, două-trei ore.

»

Cooperativele din Rovine si Reviga 
sînt gata să-și ridice pătule din 
panouri la Grivița, numai întreprin
derea de valorificare a cerealelor și 
plantelor tehnice să dispună această 
rocadă care se impune.

Din calculele făcute, cele 25 de 
atelaje de la Cooperativa agricolă 
Rovine, de exemplu, ar transporta o 
cantitate dublă într-o zi fată de cea 
cărată la Căzănești.

Cu aceleași mijloace si cu carbu
ranți mai putini, tractoarele si auto
camioanele ar transporta in două zile 
la Grivița cantitatea ce este trans
portată acum în trei zile. C.A.P. 
Rovine ar ajunge -să transporte zil
nic 450 tone in loc de 300 cit reali
zează acum.

Propunerile cooperativelor credem 
că sînt bine argumentate si ele tre
buie să fie puse urgent în practică 
de întreprinderea de valorificare a 
cerealelor și plantelor tehnice.

Sus 
Co- 
încă

putea: camioanele de la I.T.A., pe 
cele ale cooperativei, 5 tractoare cu 
remorci de la S.M.A., apoi căruțele. 
Am aflat acum că și-au făcut dato
ria și alți membri ai comitetului. Au 
ieșit la cimp și au muncit bine as
tăzi 460 de cooperatori. Sigur, se 
poate să nu fi fost totul perfect. Am 
auzit că dimineață ați găsit aici o si
tuație neplăcută pentru noi. Nu se 
va mai întîmplă. Să fiți siguri că la 
15 octombrie nu vom mai avea pe 
cîmp nici un bob de porumb".

Ora 10,15, la C.A.P. Osica de 
Președintele cooperativei. Tudor 
tulbea, aflat printre cooperatori
din zorii zilei, reorganiza, potrivit ce
rințelor momentului, forțele de mun
că. Nu se putea intra la semănat, nu 
se putea intra cu camioanele pe tar
lalele unde se recoltează porumbul 
(acolo s-au dus căruțele), dar cami
oanele fac alte treburi urgente : duc 
sfecla de zahăr la baze, porumbul 
boabe la siloz. „N-o să putem recolta 
azi 100 hectare cum facem de obicei, 
o să recoltăm doar 60. dar vom ter
mina la timp, că mai avem în total 
doar 140 de hectare. Mîine vom intra 
în ritmul normal. Da, la 15 vom avea 
totul terminat".

Am trecut. In orele următoare, pe 
la cooperativele agricole 
veni, Caracal. Fărcașele. 
Dăneasa, Mărunței... Se lucra 
tot. se făcea simțit sentimentul acut 
al timpului care nu așteaptă.

Dobroslo- 
Stoeneștl, 

peste

Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scînteii1

M. CARANF1L 
E. ROUĂ

1....... - *

IN 40 DE UNITĂTI AGRICOLE: 
RECOLTATUL PORUMBULUI - ÎNCHEIAT

8 octombrie, prima zi din această săptămină, a Însemnat pentru lu
crătorii ogoarelor mehedințene o zi de muncă intensă la recoltarea 
porumbului. Pină la ora cind transmitem, in consiliile unice agroin
dustriale Simian, Bîcleș, Strehaia și Stingăceaua, porumbul a fost 
strins de pe întreaga suprafață planificată, un număr de 40 de unități 

De asemenea, recolta de porumb a fost în- 
bine de 85 la sută din suprafață. (Virgiiiu

încheind această lucrare, 
magazinată de pe mai 
Tătara).

Cocenii - în calea tractoarelor,
lipsa de preocupare a primăriei
- în calea ritmului însămînțărilor

Ieri dimineață (8 X) ne-am adresat 
tovarășului ing. Stan Mereuță, directo
rul Trustului S.M.A. Bacău, cu Între
barea :

— Da oe nu se realizează viteza 
zilnică planificată la semănat ?

— Pentru că nu avem teren eli
berat.

Aflăm că din această cauză In 10 
din cele 16 consilii unice agroindus
triale nu se realizează viteza zilnică 
planificată. Ba la Sascut, Hemeiuș 
și Helegiu a scăzut chiar la jumă
tate. La oooperativa agricolă din co
muna Helegiu, bunăoară. In ultima 
săptămină au fost însămînțate doar 
20 de hectare cu griu, iar la Bîrsă- 
nești și Frățila numai cîte 60 de hec
tare. Ca urmare, la Helegiu din cele 
530 hectare planificate au fost rea
lizate doar 190. Cu mult sub media 
realizărilor pe județ, iar la Birsănești 
au fost însămînțate doar 320 hectare 
din 750 planificate. Cu forțele exis
tente tn fiecare din aceste unități se 
pot însămînța zilnic cîte 50—60 hec
tare. Dar mașinile mai mult stau de- 
cit lucrează, pentru că terenurile des
tinate culturii griului nu sint elibe
rate. Pe cîmp rar există un om la re
coltat. Lucrează doar elevii. Iar co
mitetul de partid, primăria nu în
treprind nimic pentru schimbarea si
tuației. Ieri toate semănătorile erau 
trase pe dreapta. La Păncești, Hu- 
rueștl, Parincea, Roșiori, Buhoci cîm- 
pul e plin de coceni. Rar întîlnești 
o inițiativă ca cea de Ia Colonești 
unde cooperatorii au scos cocenii la 
marginea tarlalelor, dînd posibilita
te tractoarelor să are și să însă- 
mlnțeze. Comitetele comunale de 
partid, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole amintite nu

TIMIȘ

mobilizează suficiente forțe la recol
tatul și transportul cooenilor, al sfe
clei de zahăr de pe cîmp.

La Huruești, bunăoară, există tn 
comună sute de atelaj»-. CtMî.e--' 
de partid, primăriâ;''consiliul, de r 
ducere al cooperativei agric 
putut lua măsuri ca toate ac 
fie folosite la transportul rec. 
pe cîmp. liar n-au făcut-o. N 
treprins nimic pentru scoateri 
cerilor la marginea tarlalelor, 
binele existente nu funcționează 
plin. Din cele cinci mașini două ( 
cu regularitate. Neavînd unde lu 
ti’actoarele și semănătorile lucres 
ici-colo, fără spor. Ca urmare, d. 
cele 1150 hectare ce trebuie însă 
mînțate cu griu au fost realizate doat 
350 hectare. Pe alocuri se lucrează 
necorespunzător chiar și cu mijloa
cele mecanice. La Dealu Morii, de 
exemplu, cele 3 combine au reușit să 
recolteze în două zile doar 6 hectare 
de porumb.

La ora actuală cooperativele agri
cole din județ mai au de însămînțat 
cu griu circa 23 000 de hectare. -Pe 
zi ce trece insă ritmul de lucru scade. 
Au fost zile cind s-au însămînțat nu
mai 1 300—1 500 hectare față de 2 600 
hectare planificate. De aceea coman
damentul județean, organele de spe
cialitate trebuie să intervină cu 
promptitudine, să ia măsuri ca în
treaga recoltă să fie transportată da 
pe cîmp cit mai repede posibil, să 
mobilizeze forțe umane și mecanice 
care să scoată cocenii la marginea 
tarlalelor pentru a da cale liberă 
tractoarelor să lucreze zi și noapte.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Cea mai urgentă sarci^

Ieri, după două zile ploioase, pe 
ogoarele județului Timiș și-a făcut 
apariția un soare de vară. Ca urma
re. în multe consilii unice agroindus
triale s-a lucrat cu o intensitate spo
rită. Pe ansamblul județului, la sfîr
șitul zilei, ritmul de lucru a înregis
trat o creștere de trei la sută față 
de ziua anterioară, suprafața 
tă pină în prezent ajungînd 
sută.

Dar problema-problemelor 
transportul și depozitarea producției 
în același ritm.

în consiliul agroindustrial Tormac. 
deși au fost recoltate 5 325 tone de 
porumb, la bazele de recepție a fost 
livrat numai 33 la sută din această 
cantitate, peste 3 600 tone se află in 
grămezi pe cimp. Explicația 7 Din 
cele 12 autocamioane solicitate între
prinderii de transporturi 
unitățile acestui consiliu 
decit patru, în realitate 
că una defectă a fost

recolta- 
la 44 la

rămîne

auto Timiș, 
n-au primit 
trei, pentru 
retrasă din

produc'
cîmp. Cele înfătlsaU<?/e 
zintă de fapt douâfp. 
importante cu care’oz. 
detul Timiș pentr^r- 
tei de porumb la'b/r 
deri. Viteza de . 
îmbunătățită Pet/7 
peste 9 500 hecCj® 
la aproape 80 
zilnic la bazeț.'.^ 
cile de nutr^r‘ 
toate rezultat^ ' 
ritmul de reț-i® 
port au fost s> 
necesar. Conținu. .«• 
lai nepermis de m, </e c 
recoltare — și asă2„. 
și cel de transport. îrt

ILUSTRATE PE ADRESA

..emul de 
recoltare — și asa2„. asfăcător — 
și cel de transport, ț, ^oarele jude
țului se află la ora actuală recoltate 
și netransportate peste 100 000 tone de 
porumb. Două sînt in principal cau
zele acestei situații. în primul rînd — 
randamentul scăzut cu care sînt folo
site mijloacele de transport. In timp 
ce în unele consilii ca Săcălaz. Timi
șoara, Boldur, Peciu Nou ș.a. media 
curselor de transport efectuate zilnic 
se situează între 4 și 6, în majoritatea 
consiliilor abia se realizează 1,5—2 
curse pe zi. Acest lucru se datoreșta 
atit faptului că operațiile de încăr
care durează mult (1—2 ore), cît si 
faptului că la unele baze spre care 
afluează unități din cadrul consiliilor 
unice agroindustriale Periam. Jebel, 
Buziaș ș.a. se înregistrează 3—4 ore 
de staționare a mijloacelor de trans
port datorită slabei organizări a ope
rațiilor de descărcare și lipsei mij
loacelor mecanizate. în al doilea rînd 
— insuficienta acoperire cu mijloace 
de transport a tuturor unităților agri
cole. Nici la ora actuală I.T.A. Timiș 
nu a asigurat mașinile stabilite a fi 
preluate din parcul altor ministere 
economice și care urmau să trans
porte zilnic peste 12 000 tone de po
rumb.

Dacă unitățile agricole din județ ar 
fi beneficiat și de aceste mașini de 
la 1 octombrie s-ar fi asigurat pre
luarea aproape a întregii cantități 
aflate în prezent in cimp.

C. PRIESCU 
Cezar IOANA
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FAPTUL
DIVERS
Mulțumire

O gospodină din- Satu 
făcuse cumpărături prin 
multe magazine din oraș. La un 
moment dat s-a pomenit fără 
portmoneul în care avea o mare 
sumă de bani. Necăjită, a 
început să meargă prin locurile 
pe unde trecuse. S-a dus și la 
magazinul alimentar cu auto
servire nr. 17. „Tocmai vă aș
teptam — a intîmpinat-o casie
ra Aurelia Pop. Fiind clienta 
noastră de mulți ani, am ajuns 
să vă cunosc pină și... portmo
neul. pe care l-ati uitat aici. 
Poftifi".

Gospodina a mulțumit, 
casiera s-a grăbit să precizeze:

— Să știți că l-a găsit tot un 
client vechi de-al nostru. Carol 
Varga. Lui să-i mulțumiți !

Vînători, nu vă 
| jucați cu pușca!

i
I
i
i
l
I
I

Mare 
mai

iar

că 
s-au 

ultimul timp in 
(Hunedoara) și 

toate din aceeași cauză : negli
jența.

...Noaptea, pe un întuneric 
beznă, I. Moldovan din Deva 
stătea la pindă la o vinătoare 
de mistreți. Auzind un foșnet, 
fără să se uite bine, a pus arma 
la ochi și... L-a rănit grav pe 
alt vinător.

Ați văzut pe cineva ducin- 
du-se cu pușca la... nuntă ? 
Aflați că Petri Pavel din Dobra 
așa a făcut. Si cînd era veselia 
mai mare, pușca a slobozit o 
detunătură de le-a trecut nun
tașilor... chiuitul.

Două cazuri din aceeași cauză, 
dar cu același semnal pe adresa 
vînătorilor: nu vă jucați 
pușca !

Două cazuri — și veți vedea 
nu'-s povești vinătorești 
petrecut în 
același județ

Ca-n povestea 
cu ulciorul

cu

pre
luat 

la 
stabilit

I
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Forța educativă
și argumentele vii ale imaginii

Un examen oricît de su
mar al filmelor realizate de 
membrii cinecluburilor cu o 
activitate meritorie în 
festivalul „Cintarea Româ
niei", ne- arată că esențial 
și hotărîtor pentru munca 
autorilor de filme este e- 
fortul de investigare a rea
lității imediate. Aceasta 
implică atitudinea civică 
promptă, pronunțată a ce
lor interesați să descopere 
un adevăr, dar să și cultive 
metodologia popularizării 
sau. după caz, a criticării 
severe ă 
tive din 
Nu sint 
construi 
cit — presupunînd că ne 
aflăm, cum se întîmplă, 
în fața unor oamenț pri- 
ceputi în a minui aparatul 
și întreaga tehnică a fil
mării — bunele intenții ale 
implicării responsabile. 
Fiindcă bunele intenții nu 
înseamnă aici ceea ce înțe
legem prin conformism și 
rutină, ci vigilenta în a ob
serva și arăta spre a aver
tiza. pentru apropierea 
momentului cînd, conștient!, 
oamenii trebuie să acțione
ze neîntirziat. E de la sine 
înțeles că paleta stilistică 
și de gen a filmelor inspi
rate din miezul fierbinte al 
producției, din realitatea 
dinamică a zilei, diferă în 
funcție de structura obiec
tivelor și, nu în ultimul 
rind, de talentul si perso
nalitatea creatorilor. Citeva 
filme realizate in modalități 
variate merită consemnate 
pentru felul în care izbu
tesc să ridice in fata oame
nilor probleme reale, rea
lități smulse direct din uni
versul producției, al com
portării oamenilor, a ori
zontului tehnico-științific.

Reportaje-anchetă. Mun
citorii sînt aduși în prim- 
plan ca protagoniști ai unui

fenomenelor nega- 
viata colectivului, 
necesare pentru a 
atari scenarii de

Cuvintul cititorilor

CUVINTUL
șantier, ca autori principali 
ai unei realizări despre care 
ei au dreptul să vorbească 
cei dinții. Astfel, minerii 
din Tării cit mai mult căr
bune, un fțlm al Cineclu- 
bului Casei tineretului Tîr- 
gu Jiu. se constituie intr-un 
portret colectiv al eroilor 
muncii. Constructorii de la 
Tîrgu Mureș (întreprinde
rea „Electro-Mureș") au ri
dicat în Capitală un bloc,

fie. Cineclubul „Unirea" al 
Casei de cultură a sindica
telor din Bacău se ocupă 
de tehnologiile noi în rea
lizarea cofraielor glisante, 
iar colegii lor de la „Ote
lul roșu“ de așchierea în 
strat preîncălzit a cilindri
lor de laminare. Unele fil
me se compun pornind de 
la metoda propriu-zisă a 
cercetării, cum este Endo- 
scopia — metodă de cerce-

dinile sînt tranșante. „Re
cursul la tăcere" amendea
ză „tragedia" propriu-zisă 
a neatenției, cu atît mai 
drastic cu cit ea poate să 
apară a doua oară, să reci
diveze. așa cum ne sint în
fățișate aceste aspecte în 
citeva filme apartinind ci
necluburilor din Roman, 
Baia Mare. Timișoara.

Ciștigîndu-1 cu ușurință 
pe spectator, asemenea fil-

MEMBRII CINECLUBURILOR CU APARATUL 
DE FILMAT IN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

și echipa unul fost briga
dier al anilor ’50 a venit 
în centrul atenției, ca per
sonaj colectiv. Nu o dată, 
filmul se naște parcă din 
titlu, preluînd apelul aces
tuia. ritmînd deci acțiunea 
și calibrînd-o in relație cu 
stringenta pledoariei. Mă 
gindesc. de pildă, la Econo
misiți energie energia (Ci
neclubul „Petrodava“-Piatra 
Neamț), la Calitate, produc
tivitate. eficientă (Casa de 
cultură Sibiu). Eficiența 
este și tinta cineclubiștilor 
de la Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănești. 
care în Timpul nu așteap
tă. se arată preocupați de 
grăbirea aplicării unor noi 
idei tehnice în cîmpul pro
ducției. Bogăția holdelor 
devine subiect într-o dispu
tă concepută cu ingeniozi
tate in Un cartof, alt car
tof. film produs de un cine- 

• club sătesc (Valul lui Tra- 
ian-Constanta). Sint toate 
acestea modalități viabile, 
eficiente de educație in 
cultul muncii, al modelelor 
înaintate.

Orizontul tehnico-știiuți-

tare și explorare (Rimnicu 
Vîlcea) ; altădată, obiectul 
filmului este investigat în 
perspectivă monografică. 
Am urmărit un scurt-me- 
traj despre ochi, „lumina 
sufletului", cum este definit 
într-o apoziție a titlului, un 
altul consacrat escavatoare- 
lor de la I.U.G. „Progresul" 
Brăila (Brațe voinice). Ase
menea producții au un real 
rol de explicare, de popu
larizare accesibilă a unor 
subiecte ce. altfel, ating un 
grad de specializare înalt.

Protecția muncii. Filmele 
pe asemenea temă sînt cele 
mal des proiectate în acțiu
nile educative ale cluburi
lor și caselor de cultură. 
Procedura tehnică se înso
țește cu o anecdotică de or
din penal ori cu o alta apă
sat sentimentală. Comenta
riul se întimplă să averti
zeze într-o înșiruire de 
SOS-uri. în legătură cu e- 
ventualitatea tragică a ne
glijenței, indicată, cu un 
verdict necruțător, drept 
„dușmanul nostru" (Cine
clubul „Reflex" — Comple
xul C.F.R. Brașov). Atitu-

me înlocuiesc uneori de
monstrația convingătoare, 
adresată rațiunii, cu implo
rarea patetică datorată „in
terpretării" acolo unde ac
torul neprofesionist 
tot dinadinsul să 
atitudinea tragică.

Documentarul, 
calității filmului de 
tori. Succesele in domeniul 
documentarului se explică 
mai ales prin receptivitatea 
regizorilor și scenariștilor 
din cinecluburi. care sint în 
același timp oameni ai lo
cului. membri ai colective
lor de muncă. Chiar dacă 
timbrul retoric, excesul 
„mîndriei locale" mai supă
ră in cite un comentariu, 
de cele mai multe ori ima
ginile respectă regula se
veră a montajului.

Baladă pentru Olt (Cine
clubul „Chimistul" al sin
dicatului Combinatului chi
mic Rimnicu Vîlcea) este 
un ase-rhenea documentar, 
în care inserția faptului 
real se învecinează cu rit
mul maiestuos al montaju
lui. Cineclubiștii teleormă
neni au realizat un film-

ține cu 
mimeze
reperul

ama-

mărturie despre Zimnicea, 
„orașul ce se ridică în pi
cioare" prin efortul unit al 
constructorilor țării. De
monstrații pertinente des
pre , problemele stringente 
ale muncii aduc Marile ac
țiuni — Calitatea. Reduce
rea importurilor („Electro- 
putere“-Craiova). Sub sem
nul continuei perfecționări 
(Cineclubul „Sfinxul Car- 
paților“-Bușteni).

Furați de fluxul obiecte
lor. impresionante prin an
vergura lor. și nu mai pu
țin prin efortul omenesc ce 
le stă la temelie, unele fil
me au omis să ni-1 arate 
Pe autorul acestora, care 
este omul țării în împreju
rările de muncă și viată 
cele mai diverse. Nu lip
sesc portretele și poemele 
cinematografice, dar nu e 
rău cind, într-un flux do 
imagini ale cutărui obiectiv 
industrial, cineamatorul a- 
cordă aceeași importantă 
prezentei umane. Pot fi ci
tețe aici unele titluri : Dacă 
aș fi Ia furnale (realizat de 
Victorina Pârlea si Zoltan 
Szalkay, „Siderurgistul" 
Hunedoara), unde produ
cerea otelului este «văzută 
cu ochii unui erou al mun
cii care are în urmă o ex
periență apreciabilă. Oma
giul cel mai emoționant, 
între atîtea altele, este sem
nat de Corneliu Dumitriu. 
care în Om și strung (Stu
dioul artiștilor amatori 
București) dovedește o re
marcabilă măiestrie. Întări
tă de ideea unei relații pil
duitoare între om si mași
nă. Este dovada că. prin- 
tr-unul din filmele lor cele 
mai bune, cineamatorii știu 
să se apropie de om tocmai 
acolo unde el dă măsura 
adevăratei meniri, la locul 
de muncă.*

Ioan LAZAR

OAMENILOR MUNCII

Termenele contractuale 
nu sînt facultative...

Ing. Solymosi Francisc, director 
al unității de produse .ceramice 
„Mureșeni", Tg. Mureș : întreprin
derea de produse ceramice din Si
ghișoara, de care aparținem, a in- 
cheiat cu Combinatul de lianți din 
Deva contractul nr. 60/3/1979 pri
vind livrarea in acest an către uni
tatea noastră a 6 000 tone ciment 
necesar secției de prefabricate Fîn- 
tînele, județul Mureș. Dar, pînă la 
sfirșitul trimestrului III au fost 11-

vrate doar 2 350 tone de ciment! 
Foarte puțin, evident, ceea ce a dus 
la stagnări repetate ale 
de producție la secția 
și, in ultimă instanță, la 
nirea sarcinilor de plan 
mentul prefabricate din beton.

De aceea adresăm colectivului 
Combinatului de lianți din Deva 
apelul să ne livreze neintîrziat can
titățile restante pentru a recupera 
răminerile in urmă.

procesului 
amintită 

neîndepli- 
La sorti-

și nici prețurile legumelor I
loan Nourescu, responsabil al 

unei echipe de control al oameni
lor muncii, Focșani, județul Vran- 
cea: In ziua de 20 septembrie 
am efectuat, împreună cu echipa pe 
care o conduc, un control în piața 
municipiului Focșani. La magazi
nul de legume și fructe nr. 16, si- ' 
tuat în hala pieței, am surprins pe 
vînzătoarele Ivanciu Anișoara șl 
Negoiță Daniela vînzind gogoșarii 
cu 3,70 lei kg, în loc de 3 lei cit

era prețul legal. Pină la orele 9,30, 
cînd am sosit noi la magazin, vin- 
duseră peste 200 kg gogoșari cu 
suprapreț. Bineînțeles că față de 
această flagrantă încălcare a legii 
am luat imediat atitudine. Dar, ne 
îngăduim să-i întrebăm pe tova
rășii din conducerea I.J.L.F. 
Vrancea: cine asigură zilnic 
trolul respectării prețurilor In 
tățile de legume și fructe 
județ?

Refren modificat

Nicolae Ghinea a lucrat o 
me la Petroșani, dar și-a 
repede tălpășița, ajungind
București. Aici și-a
„raza de acțiune" la intrarea in 
cinematografe, ciulind urechile 
la cei care întrebau: „N-aveți un 
bilet in plus Ei întrebau, iar 
el le oferea bilete pe asiuns, la 
preț de speculă. Dar a intrat repe
de in conflict cu un bișnițar 
bașfjjuiș, care-l concura. A luat 
trenul și"dpoposit la Arad, unde 
a început să se „nuipservească" 
din magazinele cu... autoservire. 
Intr-o zi a înșfăcat un bagaj la 
intrarea din magazinul „Olim
pic", a doua zi o geantă de la 
magazinul „Ziridava", iar a. treia 
zi ulciorul s-a spart și. în locul 
lui, a intrat făptașul la apă.

Cine plătește?
Cooperativa agricolă din co

muna Gogoșu 
lansat la diferite unități 
tară comenzi 
unor produse, 
vagoane cu 
cerea C.A.P. 
anunțată, dar 
deget să ridice cartofii. După 
citeva zile au sosit însem
nate cantități de îngrășămin
te și lignit. Nici de data a- 
ceasta cei din Gogoșu nu s-au 

au staționat 
timpul 

lucrurile.

(Mehedinți) a 
din 

pentru livrarea 
Au sosit, șase 

cartofi. Condu- 
a fost imediat 
n-a mișcat un

grăbit. Vagoanele 
in gară cu mult peste 
prevăzut. Așa stînd 
celor din Gogoșu li s-a întocmit 
„nota de plată": zeci de mii de 
lei pentru locații. Vorba e: cine 
plătește? Că nu e vorba de o... 
gogoașă.

Guță ambițiosul
Așa îl cheamă: Octavian Guță, 

ie fel '• .............. ....
Intrucît n-a 
chip să plătească pensia de în
treținere pentru fetița sa. Vio
leta, în vîrstă de 10 ani, a ajuns 
in Jata instanței de judecată.

J, 'nd să fie convins să se 
ite de această obligație, a 
•rit o condamnare. Se părea 

va fi de învățătură. Dar — 
î cum ne scrie C. Banta, 
’dintele Judecătoriei Tg. Jiu 
uță a continuat și după ie

de „acolo" să sfideze 
A ajuns din nou in fata 

(ei și. din nou. n-a vrut 
asume obligațiile de pă- 
Acuin execută o nouă pe- 
. Măcar de data aceasta 
ti mintea la cap.

'.rul în... pom!
în apropierea șoselei, 

la culesul roadelor 
cîțiva săteni din Ți- 

udețul Iași, s-au oprit 
o clipă, pentru a privi 

tul (2—IS—823) care 
napoda.
•i, bădie? Mașina aiasta 
parcă-i beată!
ua purta vina, ci 

iu\uoZan, H. Mihai, care 
prea mult in compania

din Bălănești-Gorj. 
vrut cu nici un

merge
tiu m. 

omul de 
zăbovise r.r.. .... ...
Iui Bachus. La o curbă, pierzind 
controlul volanului, II. M. a in
trat cu mașina într-un pom. 
Mașina s-a răsturnat, iar un 
pasager a fost grav accidentat. 
Cu toate intervențiile. n-a mai 
putut fi salvat.

Doi, și amindoi...
Dumitru Șerban și Ion Alexa 

au cam aceeași vîrstă — 40 de 
ani. Și aceeași ocupație : ma- 
nevranți de vagoane in gara 
Vîrteju și, respectiv. Progresul. 
Și același domiciliu : comuna 
Comana-Ilfov. Dar și același 
nărav : amindoi manevranții. in 
loc să-și vadă de treburile lor, 
s-au apucat să facă altfel de... 
manevre : să scotocească prin 
vagoanele care staționau in gări
le unde lucrau și să-și însu
șească tot felul de mărfuri.

Așa se face 
dintre ei — ca 
rămas aceleași, 
bate: acum au 
Uit", iar in Ioc 
de manevrarea 

ocupă" alții de ei.
Rubricâ realizata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteti
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iNTlLNIRI INTRE SCRIITORI Șl CITITORI ROMÂNIA-FILM prezintă:

Satul, așa cum nu l-a visat 
bătrînul Moromete...

O tntîlnlre de neui
tat poate fi numit dia
logul ce a avut loc între 
prozatorii, poeții șl cri
ticii Marin Preda. Eu
gen Simion, Lucian 
Raicu, Mircea Dines- 
cu, Cornel Popescu. 
Sonia Larian, Denisa 
Comănescu si Dan 
Claudiu Tănăsescu, ve- 
niti. in cadrul De
cadei cârtii românești, 
să se intilnească eu 
iubitorii de literatură 
din municipiul Slobo
zia.

Un 
trem 
teme 
mai 
dar, 
muncii și vieții 
menilor — subiectele 
creației dintotdeauna.

dialog real, ex- 
de interesant pe 
actuale, nu mi
ale literaturii, 
în general, ale 

oa-

...Contrar uzanțelor, 
prima întrebare nu a 
venit de la auditor, ci 
de la autorul „Morome- 
ților". prozatorul Ma
rin Preda: „Ce vă place 
mai mult : să' citiți un 
roman sau să urmă
riți o emisiune la 
televizor ?“ Răspun
surile, diferite, au 
avut un numitor co
mun : calitatea rea
lizării, strins legată 
de cunoașterea 
biectului abordat.

întrebat dacă
mai fi posibilă în li
teratură scrierea unui 
roman țărănesc, răs
punsul lui Marin Pre
da. consemnat de re
porter, a fost acesta : 
„în viata satului ro-

su-
va

mânesc este o ciuda
tă instabilitate, care 
este normală, ținînd 
cont de mutațiile ce 
au loc în mediul ru
ral. Am văzut un sat, 
și ca el foarte multe, 
în care casele vechi 
și pricăjite ale trecu
tului au fost înlocui
te cu adevărate vile, 
cu televizoare, mobi
lă. cu tot ce n-a visat 
bătrînul MoroTnete. 
Locuitorii lui erau în 
bună parte, mă refer 
la bărbați, lucrători 
în fabrici si mai ales 
pe șantiere. Acasă 
veneau seara sau la 
sfirșitul săptăminii. 
Sociologic și statistic 
luate lucrurile, trebuie 
să ne gîndim că în a- 
gricultură, în viitorul 
apropiat, vor fi ocu
pați doar 15 la sută 
din locuitorii țării 
și aceștia vor fi 
țărani doar cu nume
le. nemalfăcînd legă
tura cu pămîntul prin 
coarnele plugului, ci 
prin masini-unelte de 
mare randament teb* 
nic. Am să dau un 
exemplu care este cu
noscut de dumnea
voastră. la realizarea 
căruia ați participat : 
nu am mai venit la 
Slobozia de prin I960, 
adică de aproape 20 
de ani, și ce am văzut 
aici este

, blocurile.
spatiile verzi, tranda
firii Înfloriți, o lume 
îmbrăcată ca de săr
bătoare pretutindeni.

fascinant: 
străzile.

Iată materializarea 
ideilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
privind dezvolta
rea armonioasă a tu
turor zonelor țării".

Desigur, cititorii au 
fost curioși să afle și 
preocupările actua
le ale prozatorului 
și, întrebat cînd vor 
putea citi volumul' 
al II-lea din „De
lirul", el a răspuns : 
„Imediat ce am ter
minat primul 
m-au învăluit 
idei, alte subibete 
contemporane, de 
tualitate, și am 
ceput să scriu la . .. 
volumul II al „Deliru
lui" urmînd să mai aș
tepte. Frămîntările ce 
au loc in societatea 
noastră trebuie să fie 
scrise acum cînd se 
desfășoară, pe cînd 
un roman cu tentă is
torică sau de epocă 
poate fi elaborat ori- 
cînd. 
de talentul 
lui, de modul 
se integrează 
implică în 
mente".

Asemenea 
intre scriitori . 
tori, deosebit de ferti
le, constituie autenti
ce evenimente 
vieții culturale 
satele și orașele 
detelor tării.

volum 
alte 
mal 
ac- 
în- 
ele,

totul depinzînd 
scriitoru- 

cum el 
și se 
eveni-

întîlniri 
și citi-

ale 
din 
iu-

Mihai VIȘOIU 
corespondentul 
„Scinteii"

„TEATRUL CEL MARE"

z" ■

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 6 (re
luare)

10.50 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Curs de limba engleză
16.50 Din țările socialiste
17,15 Antilopa Carpațllor (partea I)
17,40 Japonia, azi. (Documentar)
18.10
18,25

Almanah pionieresc 
întrebări și răspunsuri — Pe mar
ginea proiectului de Directive 
W01 de seri 
Telejurnal 
tn Intîmpinarea Congresului 
XII-lea al partidului.

19,35 Urgente în agricultură

18,50
10.00
19,20 al

Jle19,M Seară 
nuită" 
pretează actorii Teatrului 
mennik din Moscova)

21,35 Telejurnal
PROGRAMUL »

16,00 Permanenta redescoperire a 
niel — Fereastră spre județul Dolj 
(IV) 
Bucuriile muzicii 
Buletin rutier
Plai de dor — melodii populare 
Film serial pentru copil. „Peripe
țiile Iul David Balfour". Producție 
Walt Disney 
Tot înainte I 
1001 de seri 
Telejurnal
Formații participante la FestțValul 
de jaz Sibiu ’79
Viața economică a Capitalei. 
Șlagărele operetei
Film documentar. Japonia azi 
Muzică de cameră 
Telejurnal

teatru : „O Istorie oblț- 
de I.A. Goncearov. (Inter- 

Sovre-

Rom A-

■li

o

16.50
17.35
17.50
18,00

18.23
18,50
19.00
19,20

O nouă tragere
Duminică 14 octombrie. Ad

ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o nouă 
atractivă tragere Loto 2, 
cunoscuta formulă care 
participanților multiple 
de a obține autoturisme 
cia 1300“. precum și diverse cîș- 
tlguri substanțiale în numerar

si 
după 
oferă 
șanse 
„Da-

Loto 2
valori variabile și fixe. Pen- 

atribuirea cîștiaurilor se
de 
tru 
efectuează trei extrageri, in con
tinuare, de cite patru numere 
fiecare, totalizînd 12 numere din 
75. Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vinzarea biletelor pînă 
slmbătă 13 octombrie 1979.

1

e -.VI
O antologie in imagini a Teatrului Național

Creații memorabile ale marilor actori ai scenei românești:
Costache Antoniu, Mircea Albulescu, Aura Buzescu, Radu Beligan, George 
Calboreanu, Dina Cocea, Gheorghe Cozorici, Alexandru Drăgan, Gheorghe 
Dinică, Ion Finteșteanu, Alexandru Giugaru, Marin Moraru, Draga 
Olteanu-Matei, Emanoil Petruț, Silvia Pcpovici, Florin Piersic, 
Peltea, Carmen Stănescu și George Storin, Grigore Vasiliu-Birlic, Ștefan 

Ciubotărașu, Emil Botta.

Amza

Imaginea : Constantin Teodorescu ; montajul : Livia Ionescu ; sune
tul: ing. Aurel Mișcă ; aranjamentul muzical: Andrei Bretz, Radu Zaha- 
rescu. Scenariul și regia: Constantin Vaeni.

CASA DE FILME TREI

(Urmare din pag. I)
Scriitorul, atunci cînd se concen

trează asupra rostului esențial al ac
tivității sale creatoare, este deci 
participant la un proces viu și dina
mic de transformare a lumii, a vieții ' 
și a oamenilor, nu numai în sensul 
că, realizind o operă plină de ade
vărul complex și complicat al vieții, 
el exercită o influență asupra con
științelor care o receptează, dar și 
în înțelesul concret al contribuției 
creatoare la modificarea realului.

De aici izvorăște marea răspunde
re a scriitorului care caută ecoul 
unei epoci în conștiința oamenilor 
care o făuresc.

Ne aflăm intr-o etapă cînd între
gul nostru popor studiază și dezbate 
Directivele pentru viitorul cincinal 
și orientările dezvoltării economico- 
sociale a României pînă în 1990, Pro
gramul de orientare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic pînă în 1990 șl 
Programul de cercetare și dezvoltare 
în domeniul energiei pînă în 1990, 
precum și orientările principale în 
aceste domenii pînă în anul 2000, do
cumente de importantă hotăritoare 
pentru dezvoltarea generală a patriei 
noastre, care vor fi examinate de 
Congresul al XII-lea al partidului, și 
a căror înfăptuire va marca, fără 
îndoială, un salt calitativ in dezvol
tarea societății noastre. Este sigur că 
mulți scriitori se vor strădui să cre
eze — așa cum au făcut și pînă acum 
— printr-o muncă plină de răspun
dere care va cere nenumărate zile 
și nopți de frămîntare, de cunoaște
re, de selectare și de i ‘ " 
treapta expresiei artistice 
lului de viață adunat și 
căci orice ar crede unii 
truda creației literare 
se numără printre cele mai dificile 
și mai istovitoare — opere capabile 
să înfățișeze cu forța adevăratei arte,

pline de autenticitate și de adevăr, 
realitățile umane care au marcat, 
drumul parcurs de poporul nostru 
pentru a ajunge pe treapta de pe 
care se pregătește astăzi să se avinte 
cu forțe călite spre o nouă treaptă 
de civilizație și de bunăstare. Opere 
ce urmăresc reflectarea în vieți și 
conștiințe a proceselor complexe dc 
dezvoltare economico-socială și cul
turală prevăzute in documentele 
pregătite pentru cel mai inalt forum

ridicare pe 
: a materia- 

ordonat — 
neavizați, 

și artistice

că asemănările 
și faptele — ou 
dar ușor schim- 
un alt „domici- 
să se mai ocupe 

vagoanelor, se

I
I
I
I

• CLUJ-NAPOCA. în ultimii 
zece ani, editura „Dacia" din 
Cluj-Napoca a editat peste 1 200 
titluri de carte social-polltică, 
beletristică, știință etc., intr-un 
tiraj de peste 14,8 milioane 
exemplare, din care 385 de ti
tluri în limbile naționalităților 
conlocuitoare. In cadrul Decadei 
cărții românești, editura a or
ganizat la Muzeul de artă „Sa
lonul cărții", in care sînt expuse 
volume in limbile română, ma
ghiară și germană ale unor 
scriitori clujeni. De asemenea, 
a organizat numeroase mani-

testări prilejuite de lansarea 
unor cărți proaspăt ieșite de sub 
tipar. (Alex. Mureșan). • SATU 
MARE. în cadrul manifestărilor 
consacrate intîmpinării Congre
sului al XII-lea al P.C.R.. la 
Satu Mare s-a desfășurat, în 
zilele de 5—6 octombrie, o se
siune tehnico-științifică pe tema 
„Concepții și tehnologii moder
ne în sprijinul reducerii con
sumurilor materiale Și energeti
ce, al ridicării productivității 
muncii în construcția de mașini" 
— organizată sub egida Ministe
rului Educației și Invățămîntu-

lui, a Institutului politehnic 
Cluj-Napoca și a secției sale de 
subingineri din Satu Mare. 
(Octav Grumeza). • COVASNA. 
Colectivul Teatrului maghiar 
din municipiul Sf. Gheorghe a 
plecat in turneu in R.P. Ungară, 
unde, timp de zece zile, va sus
ține 11 spectacole la Budapesta 
și în alte patru orașe din Unga
ria, cu piesele „D’ale carnava
lului" de Ion Luca Caragiale, 
„Cain și Abel" de Siito Andrâs 
și „Logodnicul nestatornic" de 
Tamăsi Aron. (Tdmori Gâza). • 
SĂLAJ. Clubul tineretului din

in
Mircca Bocan, student la Facul

tatea de tehnologie chimică din Ti
mișoara: strada Trubadur din Ti
mișoara, ce trece pe lingă căminele 
nr. 8—11 din cadrul complexului 
studențesc, a fost, cu cîteva luni in 
urmă, modernizată și asfaltată. 
Dar, in mod surprinzător, așa cum 
se vede in fotografia alăturată, au 
fost lăsați in mijlocul ei cîțiva 
stilpi de beton din rețeaua electri
că. Semnalez aoest fapt deoa
rece pină in prezent nu s-a în
treprins nimic pentru mutarea 
stîlpilor. Și, cum în complexul nos
tru se construiește o cantină stu
dențească, n-ar fi exclus să fie lă
sată in ea vreo macara, după exem
plul constructorilor de drumuri !

Pe scurt,
• Fiii de pescari — harnici ca și 

părinții lor. Pentru sutele de pio
nieri și elevi de la școala generală 
din Jurilovca, județul Tulcea, noul 
an școlar a debutat in grădinile 
C.A.P. împreună cu cadrele didac
tice, ei au recoltat importante can
tități de legume și fructe, acor- 
dind un ajutor prețios membrilor 
cooperativei. (Anfini Picerița, co
muna Jurilovca, județul Tulcea).
• In salopetă, pe șantierele de 

locuințe. în orașul Mizil au fost 
construite și date în folosință anul 
acesta 192 de apartamente. Se mai 
află în diverse faze de construcție 
alte 112 apartamente și 1 580 mp 
spații comerciale, ce vor fi gata 
pînă la sfirșitul acestui an. La rea
lizarea acestor construcții, viitorii 
beneficiari au depus pînă acum 
66 000 Ore muncă patriotică, a cărei 
valoare se ridică la 540 345 lei. (Du
mitru Divoiu, vicepreședinte al bi
roului executiv al Consiliului popu
lar orășenesc Mizil).
• Pete negre pe harta orașului. 

Străbătînd, cu pasul, străzile și 
cartierele îți dai seama de efor
tul edililor, conjugat cu cel al ce
tățenilor, pentru a menține frumos 
și curat aspectul municipiului Pi
tești. De aceea te impresionează cu

i^atît mai neplăcut neglijența, eta-

trebuie să fie 
de un mare spirit de răs- 
și de o tot atît de mare ca
de a gindi cinstit, creator și

,,cine-a pus

din scrisori

progres — scriitorul 
pătruns 
pundere 
pacitate 
liber. l

Importanța gindirii creatoare. libe
re, avîntate — care este o caracte
ristică indispensabilă nu numai a 
științei, literaturii și artei (întrupată 
în fiecare din ele in moduri diferite), 
dar și a oricărei activități eficiente 
in toate sectoarele vieții — a fost

Universul de inspirație 
al scriitorului

al partidului, menite să asigure — 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „mai buna așezare a 
activității noastre în toate domeniile, 
un echilibru mai just între diferitele 
ramuri _ și sectoare ale societății", 
care „vor apropia România de socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată, realizarea unui pas important 
in direcția societății comuniste".

Pentru a putea cuprinde și întru
pa in opere susținute de adevăr rea
litățile umane, mișcările desfășurate 
in însăși structura societății cu 
adinei consecințe asupra modului de 
a fi al oamenilor și asupra relațiilor 
dintre ei, mutațiile care au loc in 
conștiințe și transformarea atitudinii 
față de muncă și consecințele asu
pra existenței sociale în ansamblu 
și asupra vieții individuale a oame
nilor — în interesul cărora are loc 
toată această gigantică mișcare spre

subliniată de multe ori cu toată fer
mitatea de secretarul general al 
partidului, care cere cu stăruință sa 
se dea „frîu liber creației, imagina
ției", deoarece „numai o cercetare 
liberă, numai o gîndire liberă pot 
asigura progresul in toate domeniile 
de activitate".

Pentru îndeplinirea în bune con
diții a rolului important pe care arta 

■și literatura trebuie să-1 aibă fără 
nici o îndoia.lă, ca „forțe spirituale 
de producție" in înfăptuirea marilor 
obiective fixate de societatea noas
tră, o necesitate imperioasă este re
nunțarea la orice tendință de șablo- 
nizare, de schematizare și de falsă 
idealizare, asumarea gravei răspun
deri de a descifra și interpreta evo
luția realității, problemele ridicate 
de ea în viata concretă, cotidiană, a 
oamenilor care Împlinesc această 
evoluție prin munca lor creatoare,

I

lată fără jenă în unele locuri. De 
pildă, dacă vrei să urci scările spre 
stadion, întîlnești un „baraj" de 
conteinere pentru gunoi care... stră
juiesc și „Alimentara" de pe strada 
Banatului. Printr-o optică bizară, 
acestea au fost scoase din spatele 
magazinului, unde își au locul, și 
aduse în stradă. Iar spațiul deve
nit liber a fost transformat in— 
garaj, pentru mașinile nu știu cui. 
Deci țrei dintr-un foc: estetica 
străzii la pămint, sursă de murdă
rie permanentă, iar locatarii blocu
lui B. 13, cînd ies pe balcon, res
piră un fel de„. biogaz. (Florin 
Anghel, profesor, str. Egalității 46 
A, Pitești).
• Un nou edificiu social. In co

muna Holboca, municipiul Iași, s-a 
dat recent în folosință o clădire, 
cu parter și etaj, destinată activi
tăților circumscripției sanitare lo
cale. Noul dispensar cuprinde 18 
încăperi (5 cabinete medicale, un 
staționar pentru copii, un punct far
maceutic ș.a.). Clădirea a fost con
struită prin contribuția bănească și 
munca patriotică a cetățenilor co
munei, în frunte cu deputății. 
(Gheorghe Zaiț, inspector principal 
la Consiliul popular municipal 
Iași)

de a înțelege fenomenele sociale tn 
strînsă conexiune și influență reci
procă dintre elementele constitutive 
ale uriașului efort de construcție so
cială la care participăm.

Scriitorul român nu este și nici nu 
ambiționează 
atoateștiutor, singurul capabil să sta
bilească „ce .1
Pentru a-și îndeplini cu eficiență 
reală rostul fundamental de a întru
pa viața oamenilor din jurul sau șl 
acțiunea lor concretă într-un mo
ment rodnic al istoriei noastre, el 
trebuie să cunoască viața, realitatea 
cu toate luminile și umbrele ei, să 
respecte adevărul, în spiritul con
cepției materialist-diaiectiee si isto
rice. Fără aceasta, literatura poate 
să fie un joc amuzant și grațios, poate 
să se transforme în bogate și strălu
citoare horbote ornamentale, baroce, 
cu ispititoare frumuseți decorative, in 
grijuliu stilizate frești de tip bizan
tin sau in apologuri medievale, dar ea 
renunță astfel la singura menire prin 
care poate să devină cu adevărat o 
„forță spirituală de producție" în an
samblul celei mai mari opere de 
construcție pașnică In care s-a avin- 
tat poporul nostru în tot cursul exis
tenței sale. De aceea, sînt absolut 
convins că scriitorii noștri, însuflețiți 
de vastul program de construcție și 
de dezvoltare care e supus întregu
lui nostru popor Înainte de a fi 
dezbătut de cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
vor Înțelege și vor înfăptui, pe de
plin și cu toată răspunderea, îndem
nul secretarului general al partidu
lui la cercetarea liberă a realității, 
la gindirea creatoare a problemelor 
el, a cursului înfăptuirii proiectelor 
societății noastre, deoarece aceasta 
este singura cale care ..poate asigura 
progresul in toate domeniile de ac
tivitate". Este neîndoielnic că in 
acest fel o mare epocă a istoriei 
noastre va fi oglindită de o mare 
literatură.

să fie un judecător
e rău și ce e bine“.

Zalău Împreună cu biblioteca 
județeană au organizat zilele 
trecute un reușit medalion lite
rar intitulat „Ioniță Scipione Bă-

%

«oi

descu". Acțiunea a fost urmată 
de un recital de poezie. Cu acest 
prilej au fost vernisate aici și 
expozițiile de carte sGcial-poli- 
tică și fotografie la amenajarea 
cărora un mare aport a avut 
Filiala Arhivelor Statului Să-

laj. (Ion Mureșan). • VASLUI. 
Și-a început activitatea noua 
școală populară de artă cu un 
număr de 46 clase, cuprinzînd 
toate genurile artistice. Pentru 
stimularea mișcării artiștilor 
amatori, clasele funcționează 
atît în municipiile Vaslui și 
Bîrlad, precum și în orașul Huși 
și în 9 centre rurale cunoscute 
pentru tradiția creației populare 
în domeniile olăritului, cusătu
rilor, instrumentelor populare, 
ciopliturilor în lemn, cit și cele 
care s-au afirmat prin formații-

le artistice, creatori și interprețl, 
în cadrul celor două ediții 
ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Frecventează 
cursurile și clasele circa 700 de 
elevi — muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi, lucrători in sec
torul serviciilor, din instituții șl 
alții — pasionați ai artei popu
lare, Instructori și interpreți, 
membri ai cercurilor și cenaclu
rilor artistice din unități eco
nomice, industriale și agricole, 
instituții etc. • A avut loc o 
consfătuire interjudețeană de

pediatrie, desfășurată sub egida 
Filialei Vaslui a U.S.S.M.. în co
laborare cu direcția sanitară a 
județului și Clinica I de pedia
trie din Iași. S-au prezentat 40 
de comunicări și referate știin
țifice susținute de profesori 
universitari și specialiști de la 
Spitalul Fundeni, Institutul de 
medicină și farmacie Iași, Insti
tutul de ocrotire a mamei, co
pilului și tineretului, precum și 
de la secțiile de pediatrie ale 
spitalelor și policlinicilor jude
țene din țară. (Crăciun Lăluci).

f
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Tovarășului LEOPOLD BISSOL
Președinte de onoare al Partidului Comunist din Martinica

FORT DE FRANCE
Dragă tovarășe Bissol,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări cu 

ocazia celei de-a 90-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și să vă 
urez viață îndelungată, sănătate și succese în lupta pentru apărarea 
intereselor oamenilor muncii, ale poporului din Martinica, pentru eliberare 
națională și socială, pentru pace și colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului GODFREY BINAISA

Președintele Republicii Uganda
KAMPALA

Cea de-a XVII-a aniversare a proclamării independenței Republicii 
Uganda îmi oferă plăcutul prilej , de a vă adresa felicitări și cele mai bune 
urări pentru dezvoltarea economică și socială independentă a țării dumnea
voastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Piotr Ja- 
roszewicz, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, o telegramă prin care îi

transmite salutări cordiale împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, 
fericire și noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară în interesul po
porului polonez prieten, pentru dez
voltarea colaborării pe multiple pla
nuri dintre țările noastre.

Delegația de partid și guvernamentală 
română s-a înapoiat de la Berlin

Delegația de partid și guvernamen
tală ă Republicii Socialiste România, 
co fe >isă de tovarășul Ilie Verdeț, 
meiirbru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, care, la invitația 
conducerii de partid și de stat a R.D. 
Germane, a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXX-a aniver
sare a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, desfășurate la Berlin, 
s-a înapoiat, duminică noaptea, în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Virgil Cazacu, Gheorghe Oprea, Vir
gil Trofin, Ludovic Fazekaș, Aneta 
Spornic, ministrul educației și învă- 
țămintului, Constantin Oancea, ad

junct al ministrului afacerilor exter
ne.

Erau prezenți dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Berlin, primul mi

nistru român a fost salutat de tova
rășul Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Werner Felfe, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Weiss, Wolfgang Rauchfuss, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, miniștri și alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Berlin, Gheorghe Tache.

(Agerpres)

Vizita Altețelor Lor Imperiale, 
prințul moștenitor al Japoniei, Akihito, 

si prințesa Michiko
După cum s-a anunțat, ca răspuns 

la invitația făcută cu ocazia vizitei 
de stat efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Japonia, duminică a so
sit la București prințul moștenitor 
al Japoniei, Alteța Sa Imperială 
Akihito, împreună cu Alteța Sa Im
perială prințesa Michiko, care face o 
vizită oficială în țara noastră, în ca
litate de reprezentant al Maiestății 
Sale Hirohito, împăratul Japoniei.

Luni dimineață, Altețele Lor Im
periale au vizitat Muzeul satului și 
de artă populară din Capitală.

Pe parcursul vizitei, oaspeții s-au 
Interesat de vechimea și proveniența 
exponatelor, exprimîndu-și admirația 
față de originalitatea, valoarea și

frumusețea creației populare româ
nești.

I-a plecare, prințul moștenitor al 
Japoniei a mulțumit pentru posibili
tatea oferită de a vizita acest lăcaș 
de cultură și a apreciat grija cu care 
sînt păstrate comorile tradiționale ale 
poporului român.

în cursul după-amiezii, Altețele Lor 
Imperiale au sosit la Suceava, unde 
au vizitat Muzeul etnografic al ținu
tului, în care sînt reunite străvechi 
mărturii de cultură și civilizație ro
mânească.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Su
ceava, Traian Gârba, a oferit un di
neu în onoarea oaspeților.

Primire la C. C. al P. C. R.
Luni dimineața, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întrevedere cu to
varășul Hernando Hurtado, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Columbia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită 
prietenească în țara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
un salut călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și cele mal 
bune urări din partea tovarășului 
Gilberto Vieira, secretar general al 
C.C. al P.C. din Columbia.

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu 
a rugat să se transmită din partea

tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și cele mai bune urări 
tovarășului Gilberto Vieira.

în cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de informații cu privire 
la preocupările și activitatea politi
că internă și externă a celor două 
partide, exprimîndu-se de ambele 
părți dorința de a dezvolta și in 
viitor bunele raporturi de solidari
tate și colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Columbia.

La convorbirea prietenească a 
participat tovarășul Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Sesiune de comunicări științifice consacrată artei populare românești
Centrul special de perfecționare a 

cadrelor și Muzeul satului și de artă 
populară au organizat la București 
o sesiune de comunicări științifice cu 
tema „Tradiție și inovație în arta 
populară românească". Au participat 
specialiști din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste," din Institutul de 
cercetări etnologice și dialectolo- 
gice, muzeografi din muzeele de pro
fil din întreaga țară. Comunicările 
au abordat teme privind direcțiile 
principale ale afirmării artei popu
lare în contemporaneitate.

La sesiune au participat, de ase
menea, creatori populari premiați la 
numeroase concursuri și laureați ai 
celei de a doua ediții a Festivalului

național „Cîntarea României", prin
tre care Gheorghița Măleanu, țesă
toare din Bărbătești — Vîlcea, Ma
ria Hanzu, țesătoare din Gura Rîu- 
lui — Sibiu, Stehan și Aurelia Ogre- 
zeanu, olari din Horezu — Vîlcea, 
Vasile Frunzete, pictor pe sticlă și 
lemn din Rășinari — Sibiu, Nicoară 
Hoțea, cojocar din Șugatag — 
Maramureș, Patru Godja Pupăză, 
sculptor in lemn din Valea Stejaru
lui — Maramureș, Ion Arsene, meș
ter în confecționarea fluierelor din 
Poenari Muscel — Argeș.

vremea
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

I .

GIMNASTICA: Clubul 
bucureștean „Triumf“ 
triumfă la campionatele 

juniorilor
Clubul sportiv școlar „Triumf" din 

București a repurtat succese in serie 
la campionatele de juniori, desfășu
rate la Tg. Mureș. La categoria ju
nioare II. echipa „Triumf", antre
nată de soții Cristina și Petru loan, 
a cucerit locul I. Echipiere : Veroni
ca Vasile, Mirela Iordoc, Gabriela 
Vlădâu și Daniela Bealcu. în cadrul 
aceleiași categorii, pe primul loc la 
individual compus s-a situat Vero
nica Vasile .— 37,200 p.

La categoria maestre s-a impus 
sportiva aceluiași club — Gabriela 
Geiculescu, care a cîștigat titlul la in
dividual compus, cu 73,40 p. O men
țiune pentru Adriana Fărcut (C.S.Ș. 
Arad, antrenori I. Varkony — P. Ro- 
senMd), ciștigătoare la categoria I, 
autoare a unei premiere mondiale la 
birr ă : salt cu șurb de 360 grade ! De 
asta ienea, pentru Luminița Baica 
(Diuamo, antrenori E. Lită — FI 
Stănescu), situată pe primul loc la 
trei aparate în concursul maestrelor.

O surpriză mare a provocat foarte 
tînărul gimnast bucureștean Emilian 
Nicula — de la ciubul sportiv școlar 
„Triumf" (antrenor Mircea Lisovschi), 
care a învins adversari puternici, la 
categoria maeștri, ciștigînd indivi-
dualul compus, cu 55,35 p.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL NOII ZEELANDE

Duminică, primul ministru al Noii 
Zeelande, Robert Muldoon, care. îm
preună cu soția, efectuează o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră,

la invitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ilie Verdeț, a fost oas
petele municipiului Brașov.

începerea convorbirilor oficiale
La București au început, luni 

după-amiază) convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, și primul ministru 
al Noii Zeelande, Robert David 
Muldoon.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o ambianță de cordialitate, a fost 
analizat stadiul actual al cooperării 
dintre România și Noua Zeelandă, 
evidențiindu-se cursul ascendent al 
relațiilor economice, politice, științi
fice și în alte domenii stabilite între 
cele două țări.

Schimbul de vederi a pus in evi
dență aprecierea comună că, ținînd 
seama de potențialul economic și 
tehnologic al celor două țări și de 
caracterul dinamic al economiilor lor, 
există posibilități concrete de reali
zare a unei colaborări rodnice în in
dustrie, agricultură, în domeniul teh- 
nico-științific, pe plan cultural și în 
alte sectoare de activitate, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

La convorbiri participă Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma

șini, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Stan Măgurea- 
nu, secretar al Consiliului de Mi
niștri.

Participă, de asemenea, B.V. Gal
vin, șeful Departamentului primului 
ministru, J.W.H. Clark, secretar al 
Departamentului comerțului și in
dustriei, F.A. Small, ambasadorul 
Noii Zeelande în România.

★
în aceeași zi, primul ministru 

neozeelandez împreună cu tovarășul 
Ilie Verdeț au vizitat, însoțiți de Ion 
Cîrcei, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al jude
țului Prahova, întreprinderea de uti
laj petrolier „1 Mai" din Ploiești. 
Oaspetelui i-au fost prezentate rea
lizările acestei unități reprezentative 
a industriei noastre constructoare de 
mașini, perspectivele ei de dezvolta
re. La standul general de probe, pre
mierul neozeelandez a asistat la o 
demonstrație de funcționare a uneia 
dintre cele mai moderne instalații 
pentru foraj la mare adincime. cu
noscută și apreciată în peste 30 de 
țări ale lumii pentru nivelul ei teh
nic și originalitatea soluțiilor adop
tate.

Dineu
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a oferit, luni, un dineu 
oficial în' onoarea primului ministru 
al Noii Zeelande, Robert David Mul
doon.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Paul Niculescu, Ion Ursu. An
gelo Miculescu, alte persoane oficia
le române.

Au luat parte B.V. Galvin. J.W.H. 
Clark, F.A. Small, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe primul mi
nistru neozeelandez.

în toasturile rostite în timpul di
neului, primul ministru al guvernului 
român și primul ministru neozeelan

dez au subliniat cu deosebită satis
facție evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre cele două țări, voința comună 
de a conferi. în continuare, noi di
mensiuni acestor legături. Au fost 
relevate, de asemenea, conlucrarea 
celor două țări pe plan internațional, 
contribuția României și Noii Zeelan
de la promovarea destinderii. înțele
gerii și colaborării între toate statele.

Cei doi prim-miniștri au toastat in 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a reginei Elisabeta a II-a, pentru 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, in 
interesul comun al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii intre națiuni.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federale Nigeria, ambasado
rul acestei țări la București. Adeuga 
Adekuoye, a oferit, luni seara, o re
cepție in saloanele hotelului „Athene® 
Pa lade".

Au participat Ion Dincă, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
construcțiilor industriale. Ludovic 
Fazekas, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

ale Republicii Arabe Egipt, atașatul 
militar, aero și naval al R.A. Egipt 
la București, colonel Samir A. Man
sour, a oferit, luni seara, o recepție.

Au participat general-colonel Marin 
Nlcolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, generali și ofițeri superiori, șefi 
de misiuni diplomatice, atașați mi
litari.

★
Cu ocazia prezentei în țara noastră 

a senatorului Alfonso Lopez Mlchel- 
sen, fost președinte al Republicii Co
lumbia, ambasadorul acestei țări la 
București, Gloria Gaitan, a oferit, 
luni, o recepție.

Au luat parte Mihal Dalea. vice
președinte al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, Alexan
dru Mărgăritescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al F.U.S., reprezentanți ai altor 
instituții centrale.

Au fost prezent! șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★In cadrul manifestărilor prilejuite 
de Anul international al copilului, 
luni la amiază a fost deschisă, la 
Casa prieteniei româno-sovietice, 
din Capitală, expoziția sovietică 
„Pictorii către copii" — organizată 
de Asociația română pentru legătu
rile de prietenie cu U.R.S.S.

La deschiderea expoziției au parti
cipat membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., ai Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, membri ai 
Ambasadei U.R.S.S., elevi din școlile 
bucureștene, un numeros public.

La festivitatea inaugurală au rostit 
alocuțiuni Florian Balaure, membru 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.. și Natalia Sergheevna 
Kisleak, adjunct al ministrului să
nătății din R.S.F.SlR.

Competiții, rezultate, clasamente

FOTBAL : După zece etape
în meciurile etapei a X-a. din cam

pionatul diviziei A, s-au înregistrat 
duminică rezultatele : A. S. A. — 
Steaua 2—0. Univ. Craiova — Gloria 
4—0. Politehnica Iași — F. C, Baia 
Mare 3—1. S. C. Bacău — F.C.M. 
Galați 2—2, Politehnica Timișoara — 
Olimpia 1—0. Chimia Rîmnicu Vîlcea 
— F.C. Scornicești 4—1. F.C. Argeș — 
Jiul 0—1 și Sportul studențesc — C-S. 
Tîrgoviște 1—0.

Ieri, la Cluj-Napoca, s-a jucat și 
cel de-al nouălea meci al etapei, între 
Universitatea și Dinamo. Au cîștigat 
bucureștertii. cu 1—0, prin golul mar
cat de Vrinceanu (min. 37), după o 
combinație Custov — Georgesqțt.

Clasamentul : Steaua — 14 puncte 
(golaveraj +10). Universitatea Craio
va —14 (golaveraj +9), Dinamo — 
12 (+7), F.C. Baia Mare — 12 (+5),

S.C. Bacău — 12 (+1). Urmează cinci 
echipe cu cîte 11 puncte, în ordine : 
Politehnica Timișoara, Chimia. Poli
tehnica Iași, A.S.A., Jiul. Cu cite 10 
puncte: Sportul studențesc si F.C.
Scornicești. Cu cîte 8 * puncte : F.C; 
Argeș și F.C.M. Galați. Cu 4 puncte : 
Gloria. Cu 3 puncte : Olimpia.

Etapa viitoare va avea loc sîmbă- 
tă. 20 octombrie.

în divizia B, seria I, primele trei 
locuri, după opt etape : F.C.M. Bra
șov — 15 p, F.C. Constanta — 13 p, 
și C.S.M. Suceava — 11 p. în seria 
a II-a. cu cîte 12 puncte, in ordinea 
golaverajului : Mecanică Fină. Poiana 
Cîmpina și Progresul București. In 
seria a IlI-a : F.C. Bihor — 13 p, 
U.T.A. — 10 p. Gloria Bistrița și Cor- 
vinul — cîte 9 p.

Timpul probabil pentru zilele lie 10, 
11 și 12 octombrie. In țară : Vremea va 
ti frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața, în cea mal 
mare parte a țării. Vîntul va sufla în 
general slab. Temperatura in creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
2 și 8 grade, local mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 10 
și 20 de grade, izolat mai ridicate. Lo
cal, la începutul intervalului, se va mal 
produce brumă. Dimineața se ya pro
duce ceață, mai ales în Cîmpia Tisei și 
Transilvania. în București : Vremea va 
fi frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin. Vîntul va sufla slab. Temperatura 
in creștere. Dimineața și seara, condi
țiile devin favorabile apariției ceței sla
be.

CONCLUZIILE UNUI MEMBRU AL CLUBULUI DE LA ROMA

PE MARGINEA ACTUALEI CRIZE ENERGETICE.

„Omenirea dispune de posibilitatea reală 
de a face față problemelor crizei"

HANBDAL : Studenții timișoreni au cîștigat iar 
în fața lui Dinamo București

După victoria în fața lui Dinamo, 
de la sfirșitul campionatului trecut, 
iată că in turul al IV-lea al prezen
tului campionat Politehnica Timișoa
ra a învins din nou oe Dinamo Bucu
rești, scor 21—18. Alte rezultate din 
etapele turneului desfășurat la Plo
iești : Dinamo București — Stiinta 
Bacău 22—21, Știința Bacău — Gloria 
Arad 17—16, Minaur — „U“ Cluj-

Napoca 18—15. Steaua — Dinamo Bra
șov 29—25 și Steaua — Independența 
Sibiu 25—20.

în etapa a VIII-a a campionatului 
feminin : Știința Bacău — Terom 
17—15, Constructorul Baia Mare — 
Confecția 15—14, Universitatea Timi
șoara — „U“ Cluj-Napoca 14—13 și 
Progresul — Hidrotehnica 7—14.

În cîteva rînduri
• La Praga s-a desfășurat întilni- 

rea amicală de gimnastică dintre 
echipele masculine ale României și 
Cehoslovaciei. Victoria a revenit cu 
scorul de 555,65—553,00 puncte gim- 
naștilor români.

La individual compus, pe primul 
loc s-a clasat Kurt Szilier (România), 
cu 112,3.') puncte, urmat de Babiak 
(Cehoslovacia) 112,10 puncte. Konecny 
(Cehoslovacia) — 111,55 puncte. Dan 
Grecu (România) — 111,50 puncte.

0 S-au încheiat întrecerile din gru
pele preliminare ale campionatelor 
europene de volei. După cum s-a mai 
anunțat. selecționata feminină a 
României s-a calificat pentru turneul 
final (locurile 1—6), urmind să evo
lueze la Lyon, intre 10 și 13 octom
brie. alături de echipele U.R.S.S., 
Olandei. Ungariei. R.D. Germane și 
Bulgariei.

în grupa I. de la Orleans; voleiba
listele românce s-au clasat pe primul 
loc. cu 5 puncte (setaveraj 8—4). fiind 
urmate de U.R.S.S. — 5 puncte (8—5), 
Polonia —a, 5 puncte (6—6) și R.F. 
Germania — 3 puncte.

Pentru turneul final al competiției 
masculine, programat la Paris, s-au 
calificat formațiile U.R.S.S.. Iugosla
viei. Poloniei. Italiei. Franței si Ceho
slovaciei. Echipa României va juca 
la Nancy, în turneul pentru locurile 
7—12. împreună cu formațiile Unga

riei. Greciei. Bulgariei, Belgiei și 
R.D. Germane.
• Ieri a început cel de-al 52-lea 

campionat național de hochei pe 
gheață. în meciul inaugural, disputat 
în Capitală, pe patinoarul din parcul 
sportiv „23 August", echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul de 7—0 
(2—0, 2—0, 3—0) formația Unirea Sf. 
Gheorghe.
• La Atena s-au incheiat întrece

rile Balcaniadei de tenis de masă, la 
care sportivii români au obținui un 
remarcabil succes cucerind patru 
titluri de campioni balcanici. Ei au 
terminat învingători in concursul pe 
echipe (atit la masculin, cit și la fe
minin) și in probele de simplu prin 
Eva Ferenczi și Zsolt Bohm.

In finala probei de simplu femei, 
Eva Ferenczi a întrecut-o cu 3—1 
(21—17, 15—21, 21—15, 21—14) pe
campioana noastră Maria Alexandru, 
iar Zsolt Bohm a cîștigat cu 3—2 
(21—18, 13—21, 19—21. 21—15. 21—14) 
finala probei masculine disputată în 
compania cunoscutului jucător iu
goslav Zoran Kalinici.

• în turneul interzonal feminin de 
șah de la Rio de Janeiro, după 9 
runde conduce Ioseliani (U.R.S.S.) cu 
7 puncte (1). Elisabeta Polihroniade 
(România), care in runda a 9-a a în
trerupt în poziție complicată cu Nana

Aleksandria (U.R.S.S.), se află pe lo
cul 5, cu 5 puncte (1).
• Tijrneul feminin din cadrul Bal

caniadei de șah, care se desfășoară 
la Bihaci (Iugoslavia), a fost cîștigat 
de formația Bulgariei — 7,5 puncte, 
urmată de echipele României — 5 
puncte. Iugoslaviei 3,5 puncte. Greciei 
— 2 puncte și Turciei — 1 punct.

în concursul masculin rezultatele 
nu sint definitive, intrucit au mai 
rămas de disputat partide întrerupte. 
Pe primul loc în clasament se află 
Iugoslavia, cu 21 puncte (1). urmată 
de Bulgaria — 18 puncte (5). Româ
nia — 17,5 puncte (1). Albania — 11 
puncte (5), Grecia — 8,5 puncte (1) 
și Turcia — 7 puncte (1).

• Finala „Cupei Davis" se va dis
puta între echipele S.U.A. și Italiei.

în semifinala de la Sydney, selec
ționata S.U.A. a învins cu 4—1 for
mația Australiei. în ultimele două 
partide de simplu, victoria a revenit 
tenismenilor americani : Vitas Geru- 
laitis — John Alexander 5—7. 6—4, 
8—6. 6—2 ; John McEnroe — Mark Ed
mondson 6—3. 6—4 (de comun acord 
s-au jucat numai două seturi).

O Turneul de tenis de la Rotter
dam a revenit campionului suedez 
Bjorn Borg, învingător cu 6—3. 6—0 
în finala disputată cu americanul 
Eddie Dibbs.

Concurs de afișe 9
cu prilejul „Sâptămînii 
economiei" și al „Zilei 
mondiale a economiei"
Casa de Economii și Consem- 

națiuni și Uniunea artiștilor 
plastici organizează, după cum 
s-a mai anunțat, cu prilejul 
„Sâptămînii economiei" și al 
„Zilei mondiale a economiei" din 
acest an, un concurs de afișe 
cu tema „Avantajele economi
sirii la C.E.C.". Pentru cele mai 
bune lucrări se vor acorda: un 
premiu tie 5 000 lei, un premii! 
de 4 000) de lei, un premiu de 
3 000 de lei și trei mențiuni de 
2 000 de lei fiecare. Selecționa
rea afișelor se . va face de că
tre un juriu alcătuit din repre
zentanți ai Uniunii artiștilor 
plastici și ai. Casei de Economii 
și Consemnațiuni. Participanții 
la concurs pot aborda in lucră
rile lor teme cum sint econo
misirea la C.E.C. — act de uti
litate personală și generală, 
avantajele de care beneficiază 
depunătorii la C.E.C., avantajele 
economisirii pe bază de consim- 
țămint scris, contul curent per
sonal — instrument de econo
misire și de efectuare a unor 
plăți, educarea preșcolarilor și 
elevilor în spiritul economiei, 
„Săptămîna economiei" ș.a. Afi
șele se vor prezenta la concurs 
în formatul 70 X 100 cm, numai 
cașerate și vor fi astfel execu
tate încît să permită tipărirea 
lor în maximum 6 culori. Se 
pot prezenta un număr nelimi
tat de afișe care nu au mai 
fost tipărite sau prezentate an
terior la concursuri. Afișele vor 
fi expediate pînă la data de 15 
octombrie 1979 pe adresa: Casa 
de Economii și Consemnațiuni, 
București, Calea Victoriei nr. 13, 
sectorul 3. Ele se vor preda îm
preună cu un' plic închis în 
care, pe o coală de hîrtie. se va 
menționa același moto, înscris 
și pe spatele afișului, precum și 
numele, prenumele și adresa 
autorului. Pe plic se va scrie 
numai motoul.

Informații suplimentare la 
Centrala C.E.C. (telefon 13 34 07), 
sucursalele județene C.E.C. și la 
cabinetele de relații cu popu
lația din cadrul acestora.

In Berlinul occidental s-au desfășurat, săptamina trecută, lucrările 
Clubului de la Roma, caracterizate printr-o notă critică la adresa con
ducerilor țărilor occidentale industrializate, „care duc o politică iresponsa
bilă, bazată pe conceptele perimate ale anilor '60, in loc să abordeze ade
văratele probleme ale lumii contemporane, cum ar fi cele ale energiei, 
poluării, echilibrului biologic și, in special, cele ale spiralei înarmărilor' — 
cum s-a exprimat președintele clubului, Aurelio Peccei.

In același sens critic — și autocritic — economistul francez Thierry 
de Montbrial a acordat un interviu revistei -„PARIS MATCH", in care se 
disociază de concluziile raportului din 1972, „Limitele creșterii", ale acelu
iași club — raport printre autorii căruia s-a numărat, și care prevedea o 
epuizare rapidă a resurselor de materii prime ale lumii, preconizind ca 
soluție stoparea dezvoltării economice a omenirii; economistul francez 
consideră că asemenea aprecieri au fost infirmate de viață și înfăți
șează un tablou optimist al viitorului.

Ca răspuns la întrebarea revistei, 
dacă economiștii Clubului de la Roma 
au astăzi o optică mai optimistă în 
raport cu tezele susținute cu șapte 
ani în urmă, economistul francez s-a 
referit la un fapt istoric, și anume 
că la sfirșitul secolului al XVIII-lea 
exista părerea că minele de cărbune 
din Anglia erau pe cale de a se e- 
puiza. Un exemplu elocvent că no
țiunea de epuizare a resurselor na
turale este extrem de subiectivă, că 
ea depinde, în primul rînd, de sta
diul de evoluție al tehnicii.

„Avertismentul din 1972 al Clubu
lui de la Roma, a arătat el în con
tinuare, trebuie gindit astăzi, in 1979, 
in felul următor : există in lumea 
de azi tendința de a consuma tot 
mai multe materii prime energeti
ce. Tehnica actuală, deși face pro
grese remarcabile, nu poate încă 
ține pasul cu acest ritm. Dacă nu 
există o schimbare esențială fie în 
atitudinea oamenilor, fie in ce pri
vește tehnica, în mod inevitabil se 
ajunge la un moment cînd se con
stată o situație de penurie.

Inovațiile tehnice, descoperirile pot 
contribui la soluționarea proble
mei energetice sau a problemei e- 
puizării zăcămintelor minerale. Ches
tiunea este insă ca aceste descope
riri și inovații să fie făcute la timp, 
în aceasta constă miezul problemei. 
Din acest punct de vedere, trebuie 
făcută o distincție între tehnicile e- 
xistente și tehnicile viitorului. Car
buranții sintetici, de exemplu, pot fi 
obținuți prin utilizarea tehnicilor e- 
xistente. încă de multă vreme este 
pus la punct procedeul de obținere 
a benzinei pe bază de cărbune. Aici 
problema nu constă în elaborarea u- 
nor tehnologii noi. nici nu se refe
ră la cantitățile disponibile de ma
terie primă — intrucit rezervele 
identificate de cărbune pot acoperi 
necesitățile pentru sute de ani de 
aici încolo — ci problema este de 
altă natură, și anume costul ridi
cat al procedeelor tehnologice. Desi
gur, nu se mai poate încă întîrzia 
prea mult timp în utilizarea aces
tor tehnologii dacă nu dorim să a- 
sistăm la intensificarea penuriei.

în ce privește tehnicile viitorului, 
și aici se poate face o deosebire în
tre acele tehnici pe care se poate 
conta, de pe acum, intr-o proporție 
mai mică sau mai mare, cum ar fi, 
de pildă, fuziunea termonucleară, și 
altele greu de anticipat în momen
tul de fată. Aproape toți oamenii de 
știință sint de acord că nu vom pu
tea obține energie pe calea fuziunii 
termonucleare mai înainte de anul 
2015—2020. Deocamdată, va trebui să 
ne mulțumim cu energia atomoelec- 
trică, adică energia pa baza fisiunii 
nucleare. în acest domeniu, deose
bit de promițătoare este tehnica așa- 
numitelor suprageneratoare, adică a 
acelor reactoare care produc in faza 
finală mai mult uraniu decît con
sumă. S-a calculat că se poate pro
duce cu ajutorul acestor supragene
ratoare o cantitate de energie de pînă 
la 50—60 de ori mai mare de fie
care unitate de uraniu consumat. 
Prelucrîndu-și propriile resurse de u- 
raniu, Franța poate dispune, de pil
dă, prin folosirea suprageneratoare- 
lor, de rezerve energetice cel puțin 
egale cu totalitatea zăcămintelor de 
petrol ale Arabiei Saudite.

în perspectiva mai îndepărtată a 
fuziunii termonucleare șl în per
spectiva mult mai apropiată a supra- 
generatoarelor se poate, așadar, spu
ne că dependenta față de petrol se 
va diminua și deci nu există nici 
un motiv de panică, cu atit mai mult 
cu cit și rezervele de țiței sînt pe 
cale de a fi reevaluate. în prezent 
se consumă 4 miliarde tone de pe
trol pe an.. Cu cîțiva ani în urmă 
se spunea că la acest nivel de con
sum rezervele existente vor ajunge 
pentru numai 20 pînă la 30 de ani. 
Astăzi, rezervele identificate au spo
rit, ele fiind apreciate la 200—300 mi
liarde tone, cantitate care va putea 
satisface necesitățile timp de 70 de 
ani, dacă nu chiar mai mult, ținînd 
seama de faptul că țițeiul poate fi 
obținut pe diverse căi, inclusiv pe 
cale sintetică. într-adevăr. trebuie 
precizat că rezervele de petrol sau 
de oricare altă materie primă nu 
constituie o cantitate evaluată o dată

. pentru totdeauna. în fapt, ele repre
zintă estimările făcute la un moment 
dat asupra resurselor disponibile, la 
un anumit preț de cost și tinind sea
ma de tehnica momentului respectiv. 
Pe măsură ce aceste rezerve sint va
lorificate, pe măsură ce tehnica se 
dezvoltă, rezervele trec și ele prin- 
tr-un proces de reevaluare, cifrele 
estimative sporesc. Problema princi
pală aici este aceea a prețului. Pen
tru că una este să obții o can
titate de petrol, să zicem, la prețul 
de un sfert de dolar și alta este 
să-l obții din zăcămintele submarine, 
plătind pentru aceeași cantitate 30 
de dolari.

în plus, potrivit unor specialiști, 
în straturile din adîncul Pămintului 
există cantități uriașe de metan, care 
depășesc cu mult toate rezervele cu
noscute de gaze naturale. Nu este, 
așadar, cazul să ne facem griji in 
ce privește disponibilitățile de hi
drocarburi decît peste 20. 100 sau 
chiar 200 de ani. Dacă există vreun 
motiv de îngrijorare, acesta este de 
alt ordin, și anume de a obține la un 
moment dat cantitățile de energie do
rite. Pentru a evita crizele care 
creează dezordini și tensiuni insu
portabile in sinul societății se impu
ne o schimbare a actualei atitudini 
în ce privește consumul, in sensul 
de a ne obișnui să trăim mai mo
dest, intensificînd, totodată, eforturi-: 
le în vederea dezvoltării de noi re
surse energetice și de materii prime.

Pe termen lung — și în această 
privință toată lumea este de acord 
— problema energiei poate fi con
siderată ca definitiv soluționată, in
trucit cantitățile de hidrogen (mate
ria primă pentru energia termonu
cleară) din Univers sint, practic, in
finite. Eroarea Clubului de la Roma 
a fost de a nu fi avut suficientă în
credere în posibilitățile științei și de 
a fi privit lucrurile în mod static, nu 
în dezvoltarea lor dinamică. Inven
tivitatea și 'capacitatea de adaptare 
a omului nu au limite. Dacă Clubul 
de la Roma a făcut totuși o treabă 
utilă în perioada de început a ac
tualului deceniu, este de a fi arătat 
că trebuie să existe anumite limite 
ale optimismului.

Din păcate — arată în încheiere e- 
conomistul francez, referindu-se la 
actuala ordine economică internațio
nală — încercările de a se ajunge 
la rezolvări globale comportă difi
cultăți serioase. într-un sistem atit 
de fragmentat și divizat cum este ac
tualul sistem economic, acest dezi
derat este aproape imposibil de în
făptuit. Adevărata problemă a ani
lor ce vin este de a găsi mijloace 
și proceduri susceptibile de a aduce 
soluții reale problemelor reale ale 
planetei".

• BIBLIOTECĂ PEN
TRU EUROPA.In anul 1977> 
la inițiativa Comitetului sovietic 
pentru securitate și cooperare 
europeană, a apărut o lucrare 
in trei volume intitulată „Poezia 
Europei". Primele două volume 
cuprindeau selecții de poezii ale 
popoarelor Europei din secolele 
XIX și XX, al treilea — poezie 
rusă și sovietică. în momentul 
de față se află în pregătire o 
nouă lucrare, care va purta titlul 
„Biblioteca de aur a capodope
relor literaturii europene" — 
sub egida UNESCO, precum și 
a Comitetului internațional pen
tru securitate și cooperare euro
peană și Asociației internațio
nale a criticilor de artă — care 
va cuprinde 200 din creațiile 
cele mai vestite ale autorilor 

europeni. în fine. Comitetul 
sovietic pentru securitate și coo
perare europeană șl Societatea 
internațională Rhenania-West- 
falia (R.F.G.) intenționează să 
publice o antologie „Europa — 
secolul XX", cuprinzînd selecții 
din opera unor gînditori repre
zentativi ai continentului, anto
logia urmind să fie lansată cu 
prilejul deschiderii reuniunii 
general-europene de la Madrid, 
din 1980.

© O TRAGEDIE EVI
TABILĂ. 12 milioane de copii 
mor anual în lume de pe urma 
unor boli care ar putea fi pre
venite, dar din păcate nu exis
tă fonduri pentru vaccinările 
necesare. Constatarea aparține 
unui institut britanic de cerce
tări. Sumele necesare pentru 

vaccinarea nou-născutilor din 
întreaga lume împotriva unui 
număr de patru boli considera
te a fi dintre cele mai primej
dioase — respectiv paralizia 
infantilă, tuberculoza, pojarul și 
difterja — se ridică, potrivit es
timărilor britanice, la circa 270 
milioane de dolari, cam a șasea 
parte din sumele cheltuite pen
tru înarmări în numai 24 de 
ore !

• VIATĂ PE ALTE 
PLANETE ? Teza potrivit că
reia există viată și pe alte pla
nete pare să-și fi găsit confir
mare. Un grup de oameni de 
știință de la Universitatea din 
Mariland (S.U.A.) a descoperit 
„germeni" de viată în doi me
teoriți depistați în Antarctica și 
care, tocmai datorită condițiilor

înghețului veșnic din zonă po
lară. s-au păstrat foarte bine. 
Analiza chimică a compoziției 
pietrelor venite din Cosmos a 
evidențiat că acestea conțin - a- 
minoacizi (care nu sint de ori
gine terestră), principalele com
ponente ale compușilor proteici 
ce stau la baza a tot ceea ce are 
viață. Savantii au conchis că 
meteoriții s-au format în zona 
centurii de asteroizi existente 
între planetele Marte si Jupiter. 
Avînd în vedere că meteoriții au 
o vîrstă de circa 4,6 miliarde de 
ani, se presupune că ei s-au for
mat odată cu sistemul nostru 
solar. De aci și concluzia savan- 
tilor americani că în sistemul 

solar există posibilități pentru 
apariția vieții.

© GRĂDINA DE PE 
ACOPERIȘ. „Mai intii am 
semănat iarbă pe un strat de 
pămint presărat pe acoperișul 
clădirii Academiei agricole din 
Varșovia — relatează prof. Ro
man Starski. Experimentul fiind 
încununat de succes, am trecut 
la cultivarea florilor in ghivece 
fără fund, așezate pe un pat nu
tritiv din pămint. Rezultatele 
s-au dovedit tot atit de încura
jatoare și. în consecință, am tre
cut la legumicultura. Prima re
coltă de roșii a dat deplină sa
tisfacție". într-adevăr. prof.

Starski a obtinut anul acesta 
cîte 10 kilograme roșii pe me
trul pătrat, ceea ce l-a făcut să 
recomande grădinăritul la ulti
mul nivel al celor mai înalte 
clădiri din Polonia.

• COMPUTERELE A- 
JUTÂ LA ECONOMISI
REA CARBURANȚILOR. 
Pentru un consum cît mai judi
cios al carburanților. în Bulgaria 
a fost creat un dispecerat națio
nal al transporturilor de mărfuri 
rutiere. Fiecare autobază are o- 
bligația de a comunica la sediul 
central de transporturi auto 
cursele pe distante lungi ale 
autocamioanelor sale. Centrali
zate de către un ordinator (care 
primește zilnic circa 600 de în
științări de acest fel), datele 

sint prelucrate de mașina elec
tronică de calcul, care stabilește 
pentru fiecare autocamion de
plasat pe mari distance de 
unde să ia diferite încărcături, 
astfel ca să nu circule în gol pe 
drumul de întoarcere din cursă. 
Prin această modalitate s-a rea
lizat economisirea unei cantităti 
de cîteva milioane litri de car
buranți.

© O METODĂ RA
DICALĂ DE COMBATE
RE A TERMITELOR a fost 
aplicată pentru salvarea clădirii 
Adunării legislative a statului 
Queensland (Australia). Atacată 
de voracele insecte, clădirea, 
serios periclitată, a fost acope
rită cu o imensă folie din mate
rial plastic. Sub acest „capi

șon" etanș s-a pompat, prin- 
tr-un sistem de ventilație, me- 
tilbromid, care a distrus toate 
termitele. Aceasta a fost cea mai 
amplă acțiune de combatere a 
insectelor din istoria celui de-al 
cincilea continent, relevă săptă- 
mînalul „Australian Post".

© RECORD ORIGI
NAL. Mike Read, un expert 
britanic în probleme de nutriție, 
a stabilit la 2 octombrie un ori
ginal record, traversînd înot, 
pentru a cincea oară în acest an. 
Canalul Mînecii. Traversarea a 
durat circa 15 ore și a fost a 
16-a în cariera sportivă a lui 
Read, care are 38 de ani. El a 
declarat însă că nu se oprește la 
totalul atins și intenționează ca, 
într-un viitor apropiat, să efec
tueze cea de-a 17-a traversare.
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REZULTATELE ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN JAPONIA
Un succes remarcabil al Partidului Comunist: 

de peste două ori mai multe mandate față de alegerile 
anterioare

AGENȚIILE DE PRESA 
ne scurt

PREȘEDINTELE IRAKULUI L-A PRIMIT PE MINISTRUL

COMERȚULUI EXTERIOR Șl COOPERĂRII ECONOMICE

INTERNAȚIONALE AL ROMÂNIEI

BAGDAD. — Tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a fost primit de Saddam Hussein, 
președintele Republicii Irak, secre
tar general al Partidului Socialist 
Arab Baas.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a fost adresat președintelui Saddam 
Hussein un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace pen
tru poporul irakian prieten.

Exprimînd mulțumiri pentru me
sajul primit, președintele Saddam 
Hussein a transmis președintelui 
României calde salutări prietenești, 
precum și urări de sănătate, feri
cire și noi succese, iar poporului 
român — urări de noi realizări in 
dezvoltarea economică și făurirea 
unei vieți tot mai prospere.

In timpul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată

ÎNTREVEDERE prietenească la beijing

BEIJING 8 (Agerpres). — Tova
rășul Li Xiannian, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremiei 
al Consiliului de Sțat al R.P. Chi
neze, a primit delegația Asociației 
de prietenie România-China, condu
să de tovarășul Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei Centrale de re
vizie a P.C.R., membru în Consiliul 
de Stat al Republicii -Socialiste 
România, care efectuează o vizită 
de prietenie în R.P. Chineză. în ca
drul întrevederii a fost transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele României, un 
mesaj de salut și cele mai bune 
urări tovarășului Hua Guofeng, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat.

La rindul său, tovarășul Li Xian
nian a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu. condu- 

în rindurile opiniei publice din Anglia se exprima tot mal ferm cerința do 
a se trece la măsuri hotârite și eficiente de oprire a cursei înarmărilor și 
reducere a cheltuielilor militare. în acest sens s-au exprimat și numeroși 
delegați în intervențiile lor la recenta Conferință națională a Partidului labu
rist. Totodată, la Londra și în alte orașe au loc manifestații de masă solici- 
tînd măsuri de reducere a înarmărilor. în fotografie : aspect de la o 
demonstrație pentru dezarmare, în primul rind pentru dezarmare nucleară

satisfac.tia pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor economice, cit și 
din celelalte domenii, dintre cele 
două țări, ca și dorința de amplifi
care a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice reciproce, in 
interesul celor două popoare, al co
laborării și ințelegerii internațio
nale. Totodată, au fost abordate 
unele probleme ale vieții interna
ționale.

în cadrul convorbirilor pe care 
tovarășul Cornel Burtică le-a avut 
cu miniștrii comerțului, petrolului și 
planului au fost examinate posi
bilitățile de intensificare a comer
țului și cooperării economice din
tre cele două țări in domenii de 
interes reciproc, corespunzător po
tențialului economiilor lor naționale 
și înțelegerilor la nivel înalt.

La 8 octombrie, la Tirgul inter
național de la Bagdad, a fost or
ganizată „Ziua națională a Româ
niei1*. Au luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, Hassan Aii. minis
trul comerțului al Irakului, condu
cători ai societăților industriale și 
comerciale irakiene, precum și re
prezentanți ai țărilor străine pre
zente la tirg.

cerii partidului și statului nostru 
un călduros salut și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Hua 
Guofeng, a tovarășilor Ye Jianying, 
Deng Xiaoping și a-sa personal.

în cadrul discuțiilor, au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare multilaterală care 
există între cele două partide, țări 
și popoare, dorința ambelor părți de 
a dezvolta și aprofunda relațiile in 
toate domeniile, în conformitate cu 
înțelegerile convenite cu prilejul vi
zitelor efectuate anul trecut la cel 
mai înalt nivel. A fost subliniată 
hotărirea comună de a dezvolta 
schimburile și contactele pe linia 
asociațiilor de prietenie din cele 
două țări.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Florea Dumitrescu, am
basadorul țării noastre in R.P. Chi
neză.

CONVORBIRI

ROMÂNO-S1RIENE

DAMASC. — în cursul unei es
cale la Damasc, in drum spre Bag
dad tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut o întîlnire cu Georges Hawra- 
nieh, ministrul sirian al planificării. 
S-a procedat la un schimb de pă
reri asupra relațiilor bilaterale, de 
ambele părți exprimîndu-se satis
facția pentru cursul ascendent al 
acestora, precum și dorința de a se 
acționa în continuare pentru reali
zarea în bune condiții a hotărîrilor 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad privind dezvoltarea 
cooperării româno-siriene pe mul
tiple planuri.

COLABORAREA

ROMÂNO-MEXICANÂ

CIUDAD DE MEXICO. — La Ciu
dad de Mexico s-au desfășurat lu
crările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-mexicane de cooperare eco
nomică și tehnică. Din partea ro
mână. protocolul a fost semnat de 
Ion Antonică, prim adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, iar din partea mexicană de 
Maria Emilia Tellez Benoit, subse
cretar în Ministerul Relațiilor Ex
terne.

Lucrările, ca și documentul se
siunii reprezintă o nouă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de colabo
rare intre cele două țări.

★
GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge

neva au avut loc reuniunea Consi
liului Executiv si prima Adunare 
generală a Ligii Societăților de 
Cruce Roșie — după Conferința in
ternațională de la București din oc
tombrie 1977 — precum si sesiunea 
Consiliului delegaților. Delegația 
Crucii Roșii Române, condusă de 
general-maior Constantin Burada, 
președintele Consiliului național, 
s-a pronunțat pentru menținerea si 
perfecționarea sistemului comitete
lor consultative, care permite par
ticiparea largă a societăților națio
nale la activitățile ligii, si a pro
pus convocarea unei noi conferin
țe mondiale de Cruce Roșie dedi
cată păcii.

Demers libanez pentru 
convocarea unei reuniuni 

arabe la nivel înalt
DJEDDAH 8 (Agerpres). — Arabia 

Saudită si-a dat acordul de principiu 
în ce privește cererea libaneză de a 
fi convocată o reuniune arabă la ni
vel înalt care să examineze situația 
din sudul Libanului — a declarat 
prințul moștenitor saudit Făhd ibn 
Abdul Aziz, prim-vicepremier al gu
vernului saudit. la încheierea con
vorbirii pe care a avut-o duminică, 
la Djeddah. cu primul ministru al 
Libanului. Selim Al-Hoss.

La rindul său, premierul libanez a 
apreciat că reuniunea arabă la nivel 
înalt ar putea avea loc in primă ju
mătate a lunii decembrie. Premierul 
Selim Al-Hoss a spus, de asemenea, 
că Libanul nutrește speranța Că la 
această reuniune conducătorii arabi 
vor adopta o poziție clară și unitară 
cu privire la aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. referitoare la sudul Libanu
lui.

TOKIO 8 (Agerpres). — în Japo
nia au fost date publicității rezulta
tele complete, dar încă neoficiale, ale 
alegerilor anticipate desfășurate du
minică pentru înnoirea Camerei Re
prezentanților (Camera inferioară a 
Dietei — parlamentul nipon). Parti
dul Liberal-Democrat (de guvernă- 
mint), care a organizat acest scrutin 
în intenția de a dobindi un spor de 
mandate pentru a-și asigura „o ma
joritate stabilă**, nu a reușit să-și 
amelioreze poziția, obținînd 248 man
date, cu unul mai puțin decît in ca,- 
mera dizolvată cu o lună în urmă. 
Pentru a atinge o majoritate simplă, 
P.L.D. i-ar fi fost necesare 256 de 
locuri din totalul celor 511 ale Ca
merei Reprezentanților. Pentru a-și 
îmbunătăți situația după aceste ale
geri, partidul va avea nevoie de spri
jinul deputaților independenți, cinci 
dintre aceștia anunțînd, de altfel, că 
vor sprijini P.L.D. ; se așteaptă ca 
alți cinci sau șase independenți să-și 
exprime o opțiune asemănătoare.

Un succes remarcabil — relevă 6b- 
servatorii politici — a obținut Parti-

LA O N U.

Reuniune a reprezentanților țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 7 —. La se

diul din New York al Națiunilor 
Unite s-au desfășurat lucrările reu
niunii extraordinare a șefilor de 
delegații ale țărilor nealiniate. Parti- 
cipanții au convenit asupra unei 
ordini de priorități a punctelor în
scrise pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale, cărora țările 
nealiniate urmează să le acorde o 
atentie deosebită. între problemele 
majore cărora statele nealiniate le 
vor acorda sprijinul lor prioritar la 
sesiunea in curs a fost inclus si 
punctul intitulat „Reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state", înscris pe agenda sesiunii

R. F. G.

Scrutin regional ciștigat de Partidul 
social-democrat

BONN 8 (Agerpres). — în landul 
Bremen — cel mai mic din R.F.G. — 
au avut loc duminică alegeri pentru 
Dieta locală. Potrivit rezultatelor 
date publicității la Bonn, alegerile 
au fost cîștigate. cum era de aștep
tat, de candidații Partidului Social 
Democrat, principala formațiune a 
coaliției guvernamentale federale, 
care, cu 49,43 la sută din voturile ex
primate in favoarea lor. dețin 52 de 
mandate din cele 100 ale Dietei lan
dului.

Un raport al U. N. C. T. A. D. relevă: 

Adîncirea decalajelor economice continuă
Perspectivele econo

mice ale țărilor lumii 
a treia apar „evi
dent sumbre", con
stată ultimul raport al 
U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite 
pentru Comerț si Dez
voltare), supus sesiu
nii de la Geneva a 
consiliului organizației, 
care a început luni. 
Raportul arată. intre 
altele, că. in perioada 
1979—1980. datoria ex
ternă netă a țărilor in 
curs de dezvoltare 
neproducătoare de pe
trol va înregistra o 
creștere de 82 miliar
de de dolari, ridicin- 
du-se la pesje 358 mi

liarde de dolari. In a- 
ceastă perioadă, pen
tru cea mai mare 
parte a țărilor in curs 
ie dezvoltare^ terme
nii de schimb, pu
ternic afectați in 1978, 
vor continua să se de
terioreze, balanța co
mercială va deveni si 
mai deficitară. Ritmul 
exporturilor se va în
cetini. fapt care va face 
ca. rata de creștere a 
puterii de cumpărare 
a acestor țări să co
boare de la 4.7 la sută 
in 1979 la 3.3 la sută 
anul viitor. Intre 1970 
Si 1980, sporul mediu 
anual al produsului 
național brut al state

dul Comunist, care și-a sporit numă
rul mandatelor de la 17 la 39. Po
trivit unor declarații ale conducerii 
P.Cț.J., doi deputați independenți ur
mează să se ralieze deputaților co
muniști.

Partidul Socialist deține 107 
locuri (față de 123)'. Komeito — 
57 (plus două mandate), iar Parti
dul Socialist Democratic — 35 (față 
de 29). Celelalte mandate au fost re
partizate între Noul Club Liberal —4. 
Partidul Social-Democrat-Unit —2. 
și candidații independenți —19. Au 
fost alese ca deputate 11 femei. Ploile 
și furtunile care au afectat majori
tatea zonelor tării, inclusiv capitala, 
au determinat o participare redusă 
la vot (68 la sută).

După anunțarea rezultatelor, primul 
ministru japonez, Masayoshi Ohira. a 
ținut, luni, o conferință de presă ra
diotelevizată, asumîndu-și personal 
responsabilitatea pentru faptul că 
P.L.D. nu a reușit cu aceste alegeri 
să-și consolideze poziția. El a lansat 
cu acest prilej și un apel la cooperare 
partidelor de opoziție.

la cererea României, punct care a 
fost primit cu un viu interes la 
O.N.U.
• în cadrul reuniunii. Iosip Vrho- 

vet, secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a dat 
expresie regretului pentru faptul că 
Birmania, una din țările fondatoare 
ale mișcării de nealiniere, a părăsit 
această mișcare — ca protest față de 
unele tendințe de alterare a princi
piilor nealinierii — și a propus ca 
Biroul de coordonare să ia legătura 
cu guvernul birman pentru a-1 con
vinge asupra necesității ca Birmania 
să rămînă în continuare in rindurile 
mișcării.

Pe locul al doilea s-au plasat can
didații Uniunii Creștin-Democrate — 
principalul partid de opoziție — cîști- 
gind 31.94 la sută din voturi și 33 
de mandate, dar cu două mai puțin 
decît în Dieta anterioară.

în sfîrșit, locul al treilea a revenit 
candidaților Partidului Liber-Demo- 
crat. membru al coaliției guverna
mentale federale, care, cu 10.75 la 
sută din voturi, obțin 11 mandate în 
parlamentul local, cu două mai pu
țin decît in precedenta Dietă.

lor amintite ar urma 
să atingă 5,3 la sută, 
in timp ce obiectivul 
fixat pentru „Dece
niul dezvoltării" al Na
țiunilor Unite este de 
6 la sută.

Cit privește țările 
cele mai sărace, rata 
lor de creștere econo
mică anuală se va 
cifra în această pe
rioadă la 3.4 la sută. 
Sint tot atitea dovezi 
care atestă menținerea 
si adincirea decalate
lor. fapt ce pune ■ in 
evidență si mai mult 
necesitatea imperioasă 
a edificării noii ordini 
economice internațio
nale.

ÎN MESAJUL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. adresat celei 
| de-a XXVII-a sesiuni a Adunării generale a Federației Mondiale a Aso-
I ciațiilor pentru Națiunile Unite, deschisă la Barcelona, se arată că I 
ț „Federația Mondială, Asociațiile naționale au un rol extrem de important
i în atragerea opiniei publice la abordarea, dezbaterea și soluționarea ma- I 
l rilor probieme ale lumii contemporane'*. în plenara sesiunii, reprezentan- I 

tul țării noastre a arătat că România s-a pronunțat și se pronunță in
I mod constant pentru îmbunătățirea activității O.N.U., pentru întărirea I 
I rolului acesteia. |

PROTOCOL BULGARO-ALBA- 
NEZ. La Sofia a fost semnat un 
protocol privind schimbul de măr
furi intre Bulgaria și Albania pe 
anul 1980. în comparație cu anul 
1979, se prevede o creștere a aces
tor schimburi cu 7 la sută.

CONVORBIRI LA PARIS. Pre
ședintele Portugaliei. Antonio Ra- 
malho Eanes, sosit luni la Paris, a 
avut primele convorbiri cu pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing.

„SĂRĂCIE ȘI FOAMETE". La Port-au-Prince a avut Ioc un marș de 
protest prin care participanții au urmărit să atragă atenția asupra condi
țiilor dramatice de viață ale populației haitiene, ce s-ar putea rezuma in 
două cuvinte : sărăcie și foamete. A fost una din foarte puținele mani
festări de protest ce a putut fi organizată in această țară sub regimul 
condus de Jean-Claude Duvalier.

COMUNICAT UNGARO-ELEN. 
Luni s-a încheiat vizita oficială la 
Budapesta a primului ministru al 
Greciei, Constantin Caramanlis, 
care a fost primit de Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și a purtat convorbiri cu Gyorgy 
Lâzăr, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungarț. Cu pri
lejul vizitei a fost semnat Acordul 
privind colaborarea țehnico-stiinti- 
fică. în comunicatul comun dat pu
blicității se exprimă voința celor 
două guverne de a traduce în viată 
toate prevederile Actului final al 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa și de a parti
cipa activ la pregătirea întîlnirii 
din 1980 de la Madrid, pentru ca 
aceasta să se desfășoare într-o at
mosferă constructivă.

MITING AL PRIETENIEI LA LISABONA. La miting au luat cuvîntul I
■ Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, și Enrico Berlinguer, I 

secretar general al P.C. Italian, aflat în vizită in Portugalia. Enrico Ber-
i linguer a subliniat că P.C.P. și P.C.I. sînt partide puternice, cu legături I 
I adinei în măse, care joacă uh rol deosebit de important în apărarea | 

democrației și în lupta pentru progres social. Alvaro Cunhal a arătat că
I lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru Independență, pace și I 
| socialism sînt elementele care unesc P.C.P. și P.C.I.

Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, I 
a sosit la Madrid, unde a avut luni o primă serie de convorbiri cu se- I 
cretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo. Au 
fost abordate, cu acest prilej, probleme privind cooperarea între cele I 
două partide comuniste și s-a procedat la un schimb de vederi asupra I 
unor chestiuni referitoare la țările din sudul Europei și zona Mediteranei.

UN GRAV ACCIDENT, ce a sur- I
j AMÎNAREA ALEGERILOR DIN

PAKISTAN. Președintele Pakista- 
I nulul, Zia-Ul Haq, a anunțat că 
‘ alegerile generale programate să 
I aibă loc la 17 noiembrie vor fi ami

nate. urmind să se desfășoare oină 
la sfirșitul acestui an. Hotărirea a 

I survenit in urma cererii liderilor 
unor formațiuni politice de a se 

l prelungi perioada de. înregistrare 
pentru a putea participa la alegeri. 
Pe de altă parte, a fost promulgată 

Io nouă lege electorală, prin care se 
abrogă obligația precedentă a parti
delor de a se înregistra pe lingă o 
comisie electorală. In opinia obser- 

I vatorilor. aceasta ar implica exclu- 
| derea de la viitorul scrutin a Parti

dului Poporului din Pakistan, al 
I fostului premier Zulfikâr Aii Bhut- 
I to. și a unor grupări de stingă.

Partidul Național Pakistanez și 
I Partidul Național. Democratic.

DENUNȚAREA ACTIVITĂȚILOR MAFIEI. La chemarea P.C.
i in localitatea siciliană Mazzarino s-a desfășurat o manifestație de 

împotriva Mafiei. Cu acest prilej, senatorul Pio la Torre, membru 
ducerii P.C.I.. a denunțat activitățile nefaste ale Mafiei in Sicilia șl a 1 
condamnat crimele comise de această organizație clandestină teroristă.

APROPIATA REÎNTOARCERE I 
ÎN BRAZILIA A TOVARĂȘULUI | 
LUIS CARLOS PRESTES. Secre
tarul general al C.C. al Partidului I 
Comunist Brazilian, Luis Carlos 
Prestes, urmează să se reîntoarcă 
în tară la 20 octombrie, după 15 ■ 
ani de exil, a anunțat la Rio de 
Janeiro fiica sa, ale cărei declarații 
sint citate de agenția France Presse. . 
Alți șase membri ai C.C. al P.C.B. 
s-au reîntors de acum in Brazilia, 
în urma amnistiei politice. 1

RECHEMAREA AMBASADORU
LUI Ș.U.A. DIN COREEA DE SUD. 
S.U.A. și-au rechemat ambasadorul 
din Coreea de Sud pentru consul
tări, ceea ce exprimă, după opinia 
agențiilor de presă, o luare de po
ziție împotriva excluderii din parla
ment. de către șeful statului, a li
derului opoziției sud-coreene, Ktm 
Young.

GEOLOGIA ÎN SLUJBA D.' !- 
VOLTĂRII. La Cairo s-au deschis 
lucrările celei de-a V-a Conferințe 
a geologilor din țările Africii.. Mi
nistrul egiptean al industriei si re
surselor minerale. Ibrahim Stallah, 
a relevat că statele africane dispun 
de resursele minerale de bază pen
tru dezvoltarea industriei. La lu
crări participă 250 specialiști.

venit, duminică seara, la aterizarea 
pe aeroportul din Atena a unui I 
avion „DC-8" al companiei elveție
ne „Swissair", cu 142 pasageri 1 
la bord, s-a soldat cu 14 morți și ■ 
12 răniți. Avionul a părăsit pista de I 
aterizare si a luat foc. I

CIOCNIRI ARMATE. Dună cum I 
transmite agenția France Presse. la I 
6 octombrie, forte ale Frontului 
popular de eliberare din Seguia al I 
Hamra și Rio de Oro (POLISARIO) 
au ocupat, după lupte cu trupele 1 
marocane, orașul Smara. al doilea 
ca importantă din Sahara occiden
tală.

DECES. Jayaprakash Narayan, i 
fondator si conducător teoretic al | 
Partidului Janata laic, de guvernă- 
mint in India, a încetat luni Ufll i 
viață la Patna.

Italia: . 
protect 
al con-

Un act politic constructiv, măsuri si propuneri 
in consens cu dezideratele păcii, destinderii si securității

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu viu interes de de
clarațiile tovarășului Leonid Brejnev, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care. în cuvin- 
tarea rostită la Berlin, a făcut cunos
cută hotărirea Uniunii Sovietice de a 
efectua. în mod unilateral, o reduce
re’ a efectivelor militare si armamen
telor staționate in Europa centrală. 
Pra.ctic. U.R.S.S. se angajează să re
tragă de pe teritoriul R. D. Germane 
20 000 de militari. 1 000 de tancuri, 
precum și o anumită cantitate de altă 
tehnică militară.

în același timp, rețin atenția de
clarația că Uniunea Sovietică este 
gata să reducă. în comparație cu ni
velul actual, numărul mijloacelor nu
cleare cu' rază medie de acțiune si
tuate in regiunile vestice ale U.R.S.S.. 
dacă in Europa occidentală nu vor fi 
amplasate suplimentar armamente de 
acest fel. precum și propunerile cu 
privire la devansarea termenelor pre
văzute in acordurile de la Helsinki 
pentru notificarea aplicațiilor trupe
lor terestre și la stabilirea, pe bază 
de reciprocitate, a unui nivel al efec
tivelor participante la aceste opera
țiuni. care să nu depășească 40 000— 
50 000 de oameni : totodată, se propu
ne ca notificările să se extindă și 
asupra deplasărilor de trupe terestre 
depășind 20 000 de oameni.

România socialistă salută aceste 
declarații și măsuri, apreciindu-le ca 
o importantă acțiune pozitivă, in de
plină concordantă cu interesele și 
cerințele majore ale cauzei păcii, 
securității și colaborării în Europa și 
în întreaga lume. Adoptarea acestei 
initiative este de natură să aducă o 
contribuție concretă la întărirea spi
ritului de încredere internațională, la 
reducerea tensiunii, la consolidarea 
destinderii — deziderate stringente 
ale popoarelor continentului european 
și ale tuturor popoarelor lumii.

însemnătatea acestei initiative tre
buie apreciată pornindu-se de la rea
litatea faptului că in Europa se află 
concentrate cele mai mari efective și 

cele mai puternice arsenale militare 
din cite a cunoscut vreodată istoria, 
inclusiv cele mai perfecționate mij
loace de distrugere in masă. Popoa
rele continentului si ale lumii întregi 
privesc cu deosebită îngrijorare a- 
ceastă situație, considerînd pe bună 
dreptate că. in condițiile existentei 
blocurilor militare opuse, menținerea 
unor asemenea uriașe concentrări de 
forțe armate constituie o gravă și 
permanentă sursă de pericole. Aceas
tă situație este și mai mult compli
cată de faptul că. după cum se știe, 
ne continentul european continuă să 
.se afle dislocate trupe străine, se 
mențin baze militare pe teritoriile 
altor state. Toate acestea generează 
continuu tensiune, neîncredere și sus
piciune în relațiile dintre state, ali
mentează mereu cursa înarmărilor, 
afectează profund climatul politic 
general. reprezentînd un puternic 
factor de insecuritate pentru toate 
popoarele.

Tocmai de aceea, așa cum a rele
vat Conferința de la Helsinki, așa 
cum au subliniat în mod stăruitor 
partidul și guvernul tării noastre, 
pentru realizarea unei reale securi
tăți este necesar ca destinderea po
litică să fie completată prin măsuri 
efective de dezangajare militară, prin 
retragerea trupelor în interiorul gra
nițelor naționale și desființarea ba
zelor militare de oe teritorii străine, 
prin realizarea unor pași concreti pe 
calea reducerii efectivelor armate și 
armamentelor, pe calea trecerii la 
dezarmare.

Pornind de la cerința majoră a 
consolidării destinderii și transfor
mării acesteia intr-un proces irever
sibil. de la necesitatea de a se asi
gura un conținut real securității 
europene, România socialistă, prin 
glasul președintelui ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a susținut neabă
tut că destinderea și securitatea eu
ropeană nu pot avea o bază trainică 
decît în măsura în care se sprijină 
pe acțiuni efective de dezangajare 
militară. Iată de ce România consi
deră că măsurile anunțate de Uniu

nea Sovietică reprezintă un aport 
pozitiv la traducerea în viată a acor
durilor de la Helsinki în ceea ce este 
într-adevăr esențial in ansamblul u- 
nitar al acestor acorduri.

România, președintele ei s-au pro
nunțat pentru adoptarea de către ță
rile socialiste a unor initiative, chiar 
și unilaterale, pe linia dezangajării 
militare și dezarmării, de natură să 
impulsioneze declanșarea unui amplu 
proces în această direcție. Referin- 
du-se la importanța unei anumite re
duceri a efectivelor militare din 
Europa și a armamentului corespun
zător și subliniind că o asemenea 
reducere nu ar afecta cituși de puțin 
securitatea statelor de pe continent, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Această reducere a trupelor 
ar avea insă o semnificație politică, 
psihologică pentru Europa și pentru 
întreaga lume. Ea ar demonstra că 
există posibilitatea să se ajungă la 
înțelegere, ar întări încrederea și ar 
deschide calea pentru o abordare 
mai serioasă a dezangajării militare 
în Europa".

De asemenea, se poate aprecia ca 
avind o evidentă importantă declara
ția că U.R.S.S. este gata să reducă 
numărul mijloacelor nucleare cu rază 
medie de acțiune situate tn regiunile 
vestice ale Uniunii Sovietice, dacă in 
Europa occidentală nu vor fi ampla
sate armamente suplimentare de 
acest fel. Desigur, un răspuns pozitiv 
la aceste propuneri, care ar permite 
realizarea unor progrese pe linia 
diminuării înarmărilor nucleare, ar 
fi salutat cu satisfacție de popoarele 
continentului, de opinia publică de 
pretutindeni, fiind bine cunoscut ce 
primejdii imense creează această 
cursă, cit de fierbinte este năzuința 
tuturor popoarelor lumii de a se 
pune capăt înarmărilor nucleare, 
care amenință însăși existența în
tregii omeniri.

Privind in primul rtnd și tn mod 
nemijlocit situația din Europa, mă
surile guvernului U.R.S.S. au, totoda
tă, o semnificație mai largă, care 

depășește cadrul continentului, Inca- 
di’indu-se in efortul general al po
poarelor de a realiza micșorarea 
încordării internaționale, reducerea 
și încetarea cursei înarmărilor. întă
rirea păcii în Întreaga lume. Așa cum 
a subliniat în repetate rînduri pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. reduce- 

»rea in diferite zone ale lumii a tru
pelor și armamentelor de pe terito
riile altor state, retragerea de către 
toate statele a forțelor militare in 
cadrul granițelor naționale, trecerea 
la măsuri de dezarmare reprezintă 
condiții esențiale pentru însănătoși
rea climatului politic international si 
întărirea păcii si securității interna
ționale.

Măsurile pe linia dezangajării mi
litare și dezarmării sînt de natură 
să contribuie la progrese pe linia 
unui, mare deziderat al omenirii — 
reducerea cheltuielilor militare, care 
aruncă poveri din cele mai grele pe 
umerii popoarelor și împiedică satis
facerea unor nevoi acute ale acesțora, 
afectează deosebit de negativ condi
țiile lor de viață, îngreunează solu
ționarea problemelor crizei economice 
mondiale, constituind o puternică frî- 
nă in calea propășirii sociale. De a- 
ceea, realizarea de măsuri și acțiuni 
concrete in direcția dezarmării, a re
ducerii cheltuielilor militare ar fi sa
lutată cu satisfacție de toate po
poarele. dornice de progres și bună
stare. ar contribui la crearea condiții
lor pentru infăptuirea unor importan
te proiecte de construcție pașnică, in 
interesul tuturor națiunilor, al dez
voltării civilizației umane. După cum 
se știe. România, pronunțîndu-se con
secvent împotriva creșterii cheltuie
lilor militare, propunînd efectuarea 
de reduceri ale bugetelor la acest ca
pitol, a însoțit, cum se spune, „vorba 
cu fapta", adoptind cunoscutele mă
suri practice de majorare a alocații
lor pentru copii ne seama fondurilor 
destinate cheltuielilor militare.

Pe baza acestor considerente. Româ
nia sprijină ferm măsurile anunțate 
în cuvin tarea tovarășului Leonid 

Brejnev, apreciind că ele cores
pund intru totul cerințelor păcii, 
înțelegerii și colaborării, sînt de 
natură să aducă o contribuție 
la soluționarea uneia din cele mai 
stringente probleme ale continen
tului. înscriindu-se în sensul de
zideratelor și intereselor generale ale 
popoarelor. în același timp. țara 
noastră vede în aceste măsuri un fac
tor de natură să impulsioneze trata
tivele de la Viena privind reducerea 
forțelor militare din Europa centrală, 
tratative care, după cum se știe, bat 
de multă vreme pasul pe loc.

După cum s-a arătat, Uniunea So
vietică a adoptat această inițiativă in 
mod unilateral. Or, este bine cu
noscut că pe continentul euro
pean, ca și pe alte continente, 
continuă să fie dislocate in diferite 
țări forte armate și baze militare 
apartinind altor state. De aceea 
apare evidentă necesitatea imperioa
să ca si alte state să procedeze la ac
țiuni similare. Este unul din coman
damentele majore ale actualității ca 
toate statele să aducă contribuții 
concrete la dezangajarea militară, să 
efectueze măsuri practice și să acțio
neze convergent pentru' aplicarea în 
viață a hotăririlor sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
dezarmarea.

România socialistă își exprimă spe
ranța că inițiativa Uniunii Sovietice 
va întîmpina un răspuns constructiv 
din partea celorlalte state și va mar
ca. astfel. Începutul unui proces 
real, amplu de dezangajare mi
litară și dezarmare. Diminuarea 
și retragerea trupelor amplasate 
pe teritoriile altor state și a ar
mamentului din dotarea lor, în
făptuirea unor pași efectivi pe linia 
dezarmării, și, în primul rind, a de
zarmării nucleare, reprezintă o ne
cesitate obiectivă a destinderii, păcii 
șj colaborării, cerința cea mai arză
toare și năzuința supremă a tuturoi 
popoarelor. Fără îndoială, adoptarea 
unor măsuri concrete in acest sens 
ar deschide calea unei securități și 
cooperări autentice și trainice ne con
tinentul european, ar crea condiții 
propice pentru desfășurarea cu succes 
a viitoarei reuniuni general-europene 
de la Madrid, ar contribui la înseni
narea orizontului politic mondial, ar 
deschide noi și certe perspective dez
voltării pașnice și înfloririi popoare
lor din Europa și din întreagă lume.

Conferința în problema rhodesiană
Poziții diferențiate fața de „proiectul Carrington"

LONDRA 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, citat de agenția 
Reuter, a exprimat rezerve față de 
proiectul prezentat de ministrul de 
externe britanic, lord Carrington. în 
legătură cu constituția viitorului stat 
independent Zimbabwe. El s-a pro
nunțat, totuși, pentru continuarea 
tratativelor pe marginea proiectului 
britanic. Frontul Patriotic consideră 
necesare, cu prioritate, dizolvarea 
forțelor armate ale regimului mino
ritar de la Salisbury, crearea unui

„Operațiunea Gaspi“ - bilanț pozitiv
Lansată la sfirșitul 

primăverii în Franța. 
„Operațiunea Gaspi**, 
urmărind economisirea 
de carburant la auto
vehicule. s-a încheiat, 
după cum s-a mai re
latat. cu un prim bilanț 
pozitiv. Din sondaje 
rezultă că aproape 4 
milioane de automobi- 
liști s-au angajat să-l 
„vineze** pe Gaspi (in 
franceză, gaspillage ~ 
risipă) — oersonai- 
simbol, grăsuliu și 
diform, cu o pilnie in 
prelungirea capului, 
veritabilă întruchipare 
a risipei — adică să 
economisească. prin 
conducere rațională și 
economicoasă a auto
vehiculului, benzină. 
Din datele anunțate de 
Agenția pentru econo
misirea energiei reiese 
că automobilist!! fran
cezi au economisit in 
acest mod. doar între 
lunile mai si august. 
110 milioane litri car
burant. pe întregul an 
1979 putindu-se scon
ta așadar ne o dimi
nuare cu 300 milioane 
litri a consumului.

Succesul acestei ope
rațiuni a încuraiat 
Ministerul Industriei 
să extindă „vinătoarea 
de Gasni** de la auto
vehicule la o ăltă sfe
ră, unde risipa isi mai 

„face de cap**,, si anu
me la imobile — bi
rouri. locuințe, etc. 
Popularul Gaspi in
tră așadar într-o nouă 
perioadă de hărțuieli 
și hăituieli care. în opi
nia ministrului indus
triei. s-ar putea solda 
cu o economie de 17 
milioane tone petrol 
pină in 1985.

Consiliu Executiv. In care să dispună 
de jumătate din totalul voturilor, și 
organizarea de alegeri, sub suprave
gherea Națiunilor Unite.

Abel Muzorewa, șeful guvernului 
Instaurat la Salisbury, a anuntat. că 
acceptă proiectul britanic cu condiția 
ridicării sancțiunilor impuse, la ini
țiativa O.N.U., împotriva Rhodesiei 
și a recunoașterii regimului său. Li
derul minorității albe rasisțe. Ian 
Smith, a respins categoric planul 
Carrington.

Graficul. reprodus 
după revista „L’Ex- 
press“. indică evoluția 
preturilor la carburant 
— linie continuă — și 
cea a consumului — 
linie punctată — în 
Franța, din 1968 și 
pină astăzi, in partea 
de sus a graficului 
aflîndu-se „Gaspi**.
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