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Primul ministru al Noii Zeelande
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NICOLAE CEAUȘESCU
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
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BUCUREȘTI IALOMIȚA

CONSTANTA

hartâ reprezintă, In

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
acreditareprezentării scrisorilor decu prilejul

Marti, 9 octombrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe

plenipotentiar 
Marii Britanii 
(Continuare in

Paul Cecil Holmer, care șl-a prezen
tat scrisorile <țe acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar și

S-au încheiat însămînțările de toamnă

al Regatului Unit al 
și Irlandei de Nord, 
pag. a V-a).

Stadiul recoltării porumbului. Cifrele înscrise pe
procente, la 9 octombrie, suprafețele de pe care a fost strinsâ recolta 

in cooperativele agricole de producție.

ÎN JUDEȚUL COVASNA

6 PAGINI-30 BANISĂ 1WÎMPINĂM CONGRESUL Al XII-LEAAL PARTIDULUI CU SARCINILE DE PLANÎNDEPLINITE EXEMPLAR
in mijlocul oamenilor!

Una din cerințele principale asunra 
căreia conducerea partidului revine 
cu stăruință este <ca activitatea orga
nelor de partid, a activiștilor acesto
ra să se desfășoare in miezul vieții, 
la locurile de muncă, acolo unde se 
aplică în fapt hotărîrile partidului, 
legile statului. Indicația expresă ca 
activiștii să-și folosească pe teren 
timpul de lucru, pe baza unei pro
gramări riguroase, de zi cu zi, a ac
tivității, se cere înțeleasă ca o pla
nificare a timpului care să deter
mine progrese reale în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin colectivelor pe 
care le îndrumă — etalonul concret 
de apreciere fiind, așa cum se știe, 
modul cum sînt traduse in viată in 
primul rind sarcinile dezvoltării eco
nomice, obiectivele planului.

In prezent, cadrele și activiștii de 
partid, comuniștii se află intr-o pe
rioadă de puternică intensificare 
a muncii politice pentru întîmpi- 
narea eu cinste a Congresului al 
XII-lea al partidului — ceea ce în
seamnă realizarea exemplară a sar
cinilor de plan. în aceste condiții se 
cere, mai mult ca oricînd, ca acti
viștii de partid să-și strămute efec
tiv „sediul", locul de activitate, pe 
teren, in întreprinderi, in unitățile 
economice din industrie și de la sate.

A fi prezent pe teren nu înseam
nă însă cîtuși de puțin a „vizita" 
întreprinderile, a fi prezent în biroul 
secretarului comitetului de partid 
sau al directorului. Datoria activiști
lor de partid de a fi în mijlocul oa
menilor înseamnă, înainte de orice, 
de a se afla in sectoarele mai grele, 
in punctele nevralgice, in locurile 
decisive ale producției, unde prin 
cuvint și faptă să sprijine organi
zațiile de partid 
turor energiilor 
nirii în cele mai 
cinilor de plan, 
restanțe, pregătirii optime a 
ției anului 1989.

Este profund stimulator 
toate cadrele de partid si 
inaltul exemplu pe care îi oferă to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, ca'-e, întot
deauna, în timpul frecventelor vizite 
de lucru in întreprinderi, pe șantie
re, la sate, nu se limitează niciodată 
să examineze problemele numai cu 
miniștrii de resort și cadrele locale 
de partid, de stat și din economie, ci 
se consultă direct, solicită părerea 
muncitorilor, țăranilor, ’ specialiștilor 
asupra căilor de înlăturare 
jimsurilor, de 
vității.

Obiective de 
dere revin în 
vistilor de partid, 
domeniul agriculturii, unde sarcinile

in mobilizarea tu- 
in vederea indepli- 
bune condiții a sar- 
recupcrării oricăror 

produc-

ț

deosebit de mari și de complexe ale 
acestei toamne, care se cer soluțio
nate într-un timp foarte scurt, impun 
mobilizarea tuturor forțelor umane 
și materiale. Spre a da un puternic 
impuls întregii activități de la sate 
au fost detașați pe teren activiști ai 
organelor locale, cadre din aparatul 
central de partid și de stat. Și aci, 
a fi pe teren, în miezul vieții, în 
mijlocul oamenilor, nu înseamnă 
cheltuirea timpului ne drum, in re
petate deplasări de la sediu în co
mună. Pentru a-și gospodări timpul 
cit mai chibzuit, cu cit mai mare 
folos, multi activiști de partid și-au 
stabilit locul fix de muncă in comu
ne : oferind propriul exemplu, ei se 
scoală primii și se culcă ultimii, după 
ce 
cu 
la 
cii

la ore tîrzii din seară. împreună 
cadrele din comună, stabilesc .pînă 
ultimele detalii organizarea mun- 
pentru ziua următoare.

Cum muncește activistul de partid 
in mijlocul oamenilor se vede după 
rezultatele practice, concrete. Con
tează prea puțin dacă, reîntors la 
sediu, descrie ce eforturi a depus, 
citi kilometri a parcurs, cite ore a 
dormit pe noapte : esențialul sînt 
modul tn care a fost strînsă recolta 
de pe cîmp. cum s-a organizat trans
portul ei rapid, in ce condiții s-a 
asigurat depozitarea, cum se desfă
șoară arăturile și insămințările.

O maximă atenție se cere acordată 
realizării investițiilor, atît celor in
dustriale, cit și construcțiilor de lo
cuințe. Timpul frumos din octombrie 
face ca, pe șantiere, valoarea fiecărei 
zile să fie triplă. îndeosebi acolo unde 
există restanțe. Pentru accelerarea rit
mului de execuție și recuperarea ră-
(Continuare in pag. a Il-a)

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Covasna al P.C.R., se raportează 
cu mîndrie că țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, specialiștii, toti lu
crătorii ogoarelor județului — ro
mâni și maghiari, înfrățiți în 
muncă — au încheiat Ieri, 9 octom
brie, însămînțările pe întreaga su
prafață planificată.

Executarea unor lucrări de înaltă 
calitate pe cele aproape 22 000 de 
hectare însămîntate, respectarea de 
către fiecare consiliu unic agroin
dustrial a asolamentelor stabilite 
și folosirea semințelor de soiuri de 
mare randament — se arată în te
legramă — asigură o bază trainică 
pentru obținerea unor producții 
sporite In ultimul an al actualului 
cincinal.

Vă raportăm că, în prezent, ac- 
tionindu-se energic, in spiritul in-

dicatiilor șl sarcinilor pe care le-ati 
dat cu ocazia vizitei de lucru în 
unități agricole din județele Ilfov 
și Ialomița, urmînd în permanență 
exemplul dumneavoastră de dărui
re și pasiune revoluționară, toate 
forțele sînt mobilizate pentru re
coltarea. transportul șl livrarea la 
fondul de stat a producției de pe 
ultimele hectare cu cartofi, recol
tarea fără pierderi a porumbului 
și sfeclei de zahăr, strîngerea și 
depozitarea furajelor. precum și 
executarea' arăturilor adinei pe su
prafețele planificate.

Acesta este răspunsul nostru co
munist la grija ce o purtati tuturor 
fiilor patriei, angajamentul nostru 
ferm de a cinsti prin noi fapte de 
muncă cel de-al XII-lea Congres, 
cu ferma convingere că, urmind și 
traducind în viață politica partidu
lui și statului, contribuim la asigu
rarea bunăstării poporului.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Robert 
David Muldoon, primul ministru al 
Noii Zeelande, care face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noasțră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-ministru al guver
nului.

A fost ție față Francis A. Small, ' 
ambasadorul Noii Zeelande in țara 
noastră. ,

Premierul neozeelandez a exprimat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
satisfacția pentru întrevedere, pentru 
ocazia oferită de a vizita România 
și de a cunoaște realizările obținute 
de poporul român în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. El a apreciat 
că vizita sa se va înscrie ca un fac
tor pozitiv în dezvoltarea relațiilor 
româno-neozeelandeze.

Salutînd cordial pe oaspete, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a expri
mat speranța că vizita pe care o face 
în România, convorbirile și Înțele
gerile la care se va ajunge vor con
tribui la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

în cadrul Întrevederii au fost 
minate stadiul și perspectivele 
țiilor dintre România și Noua Zee- 
landă, exprimîndu-se satisfacția 
tru evoluția lor pozitivă, precum și 
dorința de a conferi acestor relații 
noi dimensiuni, în avantajul po
poarelor român și neozeelandez, în 
folosul cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. S-a apreciat că există 
largi posibilități în direcția extinde
rii și adîncirii colaborării pe plan 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural, realizării unei cooperări du
rabile, reciproc avantajoase între cele 
două țări, în diferite domenii ale 
producției industriale și agricole:

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației politice 
internaționale, evidentiindu-se do
rința României și a Noii Zeelande de 
a conlucra mai strîns pe plan extern 
pentru a-și aduce ;O contribuție mai 
importantă la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității. în 
acest cadru, a fost subliniată Însem
nătatea eforturilor în vederea apro
fundării și consolidării procesului

Ambasadorul Canadei
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marii, scrisorile de acredi-

tare a noului ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Canadei

destinderii, colaborării șl păcii în 
Europa, în zona Pacificului și în 
lume, a democratizării relațiilor 
internaționale și instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, care să 
asigure dezvoltarea nestingherită, de 
sine stătătoare, a tuturor popoarelor. 
S-a subliniat că pacea și stabilitatea 
mondială reclamă respectarea în ra
porturile dintre state a principiilor 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile intefne, renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța, so
luționării pe cale pașnică a proble
melor litigioase dintre state, adop- . 
tării unor măsuri hotărîte pentru rea
lizarea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

în acest context, s-a subliniat ne
cesitatea participării tuturor țărilor 
la statornicirea unul climat de pace, 
securitate și cooperare, Ia rezolvarea 
problemelor ce confruntă omenirea, 
la edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă prietenșască, de caldă cor
dialitate.

acreditare
în țara noastră, Peter McLaren 
Roberts. (Continuare în pag. a V-a>.
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superioare cu 

teoretice și 
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în acest

rostită la marea 
de la Timișoara,

Opinii în legătură cu problematica 
Congresului educației și învățămîntului 

doc. Constantin ANASTASATU 
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

Alfonso Lopez Michelsen,
președinte al Columbiei

r
Dialoguri în Bărăgan

Am avut norocul să stau intr-o gară din Bărăgan 
alături de doi bătrini ce vorbeau de ieri și de azi, 
de tinerețea lor și a copiilor și a nepoților :

— Intru in casă la fii-miu Gică sau la nepoată-mea 
Maria și nu-mi ■ vine să calc cu ghetele in picioare 
peste mmdrețele de covoare. Boieri, Grigore. boierii...

— Ce, numai ai tăi? Al mic .al meu, cind și-a luat 
„Dacia" și m-a plimbat prlti tot satul, mă ciupeam în
truna. Tot credeam că visez, Petre.

— Ei. s-a dus vremea cind scoteam doar 8 saci de 
griu la hectar, ori 10 de porumb. Săracul tata, cu 
ghetele cu care s-a însurat, cu alea l-am dus la 
groapă... Acu să fi trăit bietul tata.

De această discuție ne-am reamintit recent, 
cind stațiunea pentru cercetări in culturi irigate

Mărculești a împlinit 50 de ani de la înființare. Dru
mul parcurs din 1944, cind avea doar 150 de hec
tare, iar dotarea tehnică exista doar pe hirtie și in 
gindurile singurului inginer, este lung, traversează o 
epocă. Acum, laboratoarelor stațiunii li se adaugă cele 
2 500 de hectare, unde întreaga 
cetare este orientată spre 
logii de cultură, 
linii de hibrizi

activitate de cer- 
stabilirea unor tehno- 

Anuai. aici se urmăresc 350 de 
______  _____ de porumb și circa 150 de soiuri 
și linii noi de griu, orz, fasole, soia și floarea-soarelui. 
Deși este amplasată intr-una din cele mai secetoase 
zone din cimpia Bărăganului, în ultimii 3 ani stațiu
nea a obținut următoarele mari producții agricole : 
5 230 kg griu la hectar. 5 545 kg orz la hectar, 10 000 kg 
porumb la hectar, 2100 kg fasole la hectar etc. Ele 
atestă puterea pământului ce și-a făcut prieten știința. 
Oamenii cimpiei ialomițene, distinși cu cel mai înalț 
titlu — Erou al Muncii Socialiste — știu că intre ei și 
pămînt, noul Pămînt de azi, s-a creat cea mai trainică le
gătură — făurită prin grija partidului, care i-a făcut 
stăpini peste lanuri, le-a deschis porțile unei vieți 
trăite in demnitate.

Din toate acestea au „crescut" casa copiilor lui nea 
Petre și „Dacia" băiatului lui moș Grigore...

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii

In cinstea Congresului al XII-lea al partidului constructorii clujeni au raportat depă
șirea sarcinilor de plan pe 9 luni din acest an cu peste 1 000 apartamente. In foto

grafie: una dintre realizările lor — modernul cartier Mânâștur
Azi, în obiectivul „Scînteii" s'CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE 
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit. marți, pe senatorul Alfonso 
Lopez Michelsen. fost președinte al 
Republicii Columbia. împreună cu 
soția. Cecilia Caballero de Lopez, 
care, la invitația Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste, face 
o vizită în tara noastră.

Oaspetele a mulțumit. în numele 
său și al soției, pentru Întrevederea 
acordată, pentru căldura si prietenia 
cu care au fost intimpinati în timpul 
șederii în tara noastră, pentru plăcu
tul prilej ce le-a fost oferit de a 
vizita din nou România.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
cu satisfacție că relațiile româno- 
columbiene au cunoscut. în ultimii 
ani. o evoluție favorabilă pe plan 
politic, economic, tehnico-stiintific. 
cultural. în spiritul și pe baza acor
durilor si înțelegerilor stabilite cu 
ocazia dialogului la nivel înalt, de la 
Bogota si .București. Totodată, a fost 
exprimată dorința comună de a im
prima un curs mereu ascendent si 
rodnic, de a da un conținut tot mai 
bogat acestor raporturi, de a extinde 
și aprofunda conlucrarea româno- 
columbiană. atît ne tărîm bilateral, 
cit și in sfera vieții Internationale.

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, a 
fost subliniată necesitatea amplificării 
eforturilor tuturor statelor, indiferent 
de mărime, in direcția instaurării 
unui climat de pace. înțelegere si 
cooperare, făuririi noii ordini econo
mice mondiale, soluționării pe cale 
pașnică a stărilor de încordare si 
conflict, edificării unei lumi in care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber și independent, potrivit voinței 
si aspirațiilor sale, să dispună nestin
gherit de bogățiile naționale.

întrevederea a decurs într-o ambi
antă cordială, prietenească.

Învățămîntul, factorul hotărîtor
în pregătirea viitorilor specialiști
cuvîntarea 

adunare populară 
cu ocazia deschiderii noului an de în- 
vățămint. secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat din nou faptul că una 
din realizările esențiale care se aș
teaptă de la integrarea învățămin- 
tului cu cercetarea și 
formarea unor cadre 
temeinice cunoștințe 
practice, receptive lâ . 
intei și tehnicii moderne.
sens, secretarul general al partidului 
preciza : „Trebuie să acționăm pen
tru ca fiecare facultate, fiecare in
stitut. fiecare liceu, fiecare scoală 
să-și desfășoare activitatea pe baze
le științei celei mai avansate, să asi
gure însușirea în cele mai bune con
diții a noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane in 
toate domeniile". Viitoarele cadre 
chemate să împletească strîns mun
ca profesională cu cercetarea științi
fică legată de obiectul profesiunii 
lor sînt studenții de astăzi, si nu in 
mai mică măsură elevii. Cum îi pre
gătim ?

Fără îndoială, nu totl studenții

vor deveni cercetători, deși este po
sibil ta intr-un viitor nu prea 
îndepărtat toți specialiștii să fie 
obligați de revoluția tehnico-știin- 
țifică să acționeze ca oameni de 
știință. Se poate spune de pe acum 
că un specialist, fie el chimist, fizi-

noștintele. nu numai cu lucruri ci
tite din cărți — care nu sînt nici ele 
de disprețuit — ci și cu descoperiri 
sau inovări pe care ie face el inșusi. 
Cum anume ? Printr-o abordare a 
fenomenelor, cu ajutorul mijloacelor 
de observație, experimentare, anche-

rităti a studenților noștri, spiritul de 
cercetător este o calitate care se 
poate ciștiga, care poate fi dezvolta- 

sub o indru- 
în anii studen-

REALIZĂRI IN ÎNTRECERE
LA COMBINATUL PETROCHIMIC BOR- 

ZEȘTI a intrat in funcțiune o nouă instalație, 
care produce trei sortimente de fungicide 
condiționate pentru nevoile agriculturii. Pro
cesul tehnologic a fost conceput de specialiști 
ai ICECHIM, iar instalația a fost proiectată 
și executată în tară. Ea realizează concomi
tent și condiționarea substanței active sub 
formă de pulberi, granule sau soluție. Pro
dusele. de bună calitate, se realizează exclu
siv cu materii prime furnizate de combinatul 
de la Borzești și de alte unități. (Agerpres).

cian, medic, inginer, este sortit ruti
nei. plafonării dacă nu se afirmă și 
ca cercetător care să aibă în el neli
niștea cunoașterii neîncetate a tot ce 
este nou. a tot ce se schimbă, a tot 
ce nu este încă suficient cunoscut in 
ramura sa de activitate.

în acest sens mai larg, cercetâ- 
’ torul, chiar dacă nu este neapărat 
un descoperitor de adevăruri epo
cale. este un om frămîntat de setea 
de a cerceta și de a-si îmbogăți cu-

tă. dar mai ales cu gindirea sa pă
trunzătoare. care caută în profunzi
mea lor aspecte inedite, elemente 
noi de cunoaștere.

Ar fi insă o greșeală să pornim de 
la ideea că cercetător nu poate să 
fie decit cel care se naște cercetător 
și că invătămintul nu are altceva de 
făcut decît să-i deschidă acestui pre
destinat calea spre un laborator și 
spre o problematică de cercetare. La 
nivelul de inteligentă al marii majo-

tă prin exercițiu, 
mare competentă, 
tiei. O asemenea calitate se do- 
bin dește odată cu deprinderea pro
fesiunii. prin realizarea efectivă a 
integrării învățămîntului nu numai 
cu producția, ci și cu cercetarea, — 
integrare care a lansat invătămintul 
pe o orbită superioară, dar la esența 
căreia nu s-a ajuns încă în măsura 
cuvenită. Fără a dezvolta în fiecare 
specialist de mîine și un Cercetător 
animat de suflul înnoirii și al per
fecționării continue va fi din ce în 
ce mai greu să se facă fată exigen
telor crescînde ale producției viito
rului. ale vieții.

Există în invătămintul nostru su
perior multiple posibilități de a ori
enta studenții spre însușirea unor 
deprinderi de cercetător, care să 
asigure un fundament solid însăși 
formării lor profesionale. Aceasta nu 
atît pentru a face față, la examene, 
unor cerințe limitate, cît pentru a

PE CANALUL DUNAREA-MAREA NEA
GRA, LA KM 41,500. Marți, la kilometrul 
41,500, in zona cea mai înaltă de pe Canalul 
Dunărea-Marea Neagră, constructorii au atins 
cota zero și au turnat primele cantități de 
beton la pereții laterali, care vor delimita 
fundul albiei. La acest punct de lucru au fost 
excavați, pe o porțiune de 1 km, 6,3 milioane 
mc de stincă, pămînt și calcar.

A DOUA NAVA DE 150 000 TONE. De la 
dana de armare a Șantierului naval Con
stanta a plecat ieri. în probe de. mare, petro
lierul „Unirea", cel de-al doilea mototanc de 
150 000 tone capacitate, destinat flotei noastre 
comerciale. Comparativ cu nava prototip a 
acestei serii de 150 000 tone — „Independen
ța", vasul amiral al flotei noastre — noul pe
trolier, a cărui durată de montaj în doc a 
fost cu două luni și jumătate mal scurtă, are 
un nivel superior de înzestrare și finisare, 
în timpul probelor, echipajul navei va verifi
ca funcționarea instalațiilor și a aoaratajului, 
pregătind-o pentru prima cursă de exploa
tare.

(Continuare in pag. a V-a)
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PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE VRANCEA
în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 5—7 septembrie, 
în ultima lună ritmul construcțiilor de locuințe a cunoscut în 
multe județe o substanțială intensificare întrucit in săptămînile 
și lunile următoare trebuie dat in folosință un mare număr de 
apartamente, este necesar ca pe șantierele de locuințe-să se la 
măsuri ferme, energice pentru accelerarea ritmului lucrărilor 
prin buna organizare a muncii, folosirea din plin a timpului 
de lucru și a utilajelor. Concret, in ce direcții trebuie să se ac
ționeze cu prioritate in aceste zile 1

Terminarea structurii blocurilor și a lucrări
lor de închidere a clădirilor. Printr-° maxlmă concen- 
trare de forțe pe șantiere este necesar să fie terminate în cel mai 
scurt timp toate lucrările de structură șl de închidere a construc
țiilor. Concomitent, blocurile să fie racordate la instalațiile de 
apă, canalizare, energie electrică și încălzire, să fie executate 
căile de acces, pentru ca atunci clnd vremea va deveni nefavo
rabilă să se lucreze doar în interior, la finisaje și la instalații.

Lichidarea restanțelor în livrarea materiale
lor. Eforturile constructorilor, care au de recuperat importante 
restanțe, trebuie sprijinite intens de unitățile producătoare de 
panouri prefabricate din cadrul Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții și cele ale consiliilor populare, de 
întreprinderile de materiale de construcții. Șantierele au acum 
nevoie mai mult decît oricînd de cantități importante de cără
mizi eficiente, beton celular autoclavlzat, materiale Izolatoare, 
de ciment, materiale de finisaj — linoleum, obiecte sanitare etc. 
Totodată, întreprinderile locale de materiale de construcții și cele

ale M.E.F.M.C. au obligația să asigure stocuri suficiente de agre
gate de balastieră pentru timpul friguros.

Sprijin mai substanțial din partea viitorilor 
locatari, a cetățenilor. Organizațiile de partid din între
prinderi și instituții, consiliile populare au datoria să mobilizeze 
mai intens pe viitorii locatari, pe alți oameni ai muncii în spri
jinul constructorilor de pe șantiere. Esențial este ca prezența 
acestora pe șantiere să fie de un real folos constructorilor, să se 
materializeze in realizarea unui volum cît mai mare de lucrări 
ce nu necesită o calificare specială, contribuind astfel la termi
narea grabnică a noilor locuințe.

CONSTRUCTORI ! FOLOSIȚI DIN PLIN TIMPUL BUN DIN ACESTE ZILE, ASIGURAȚI LA FIECARE 
PUNCT DE LUCRU, PE FIECARE ȘANTIER RANDAMENTE SUPERIOARE ÎN MUNCĂ, LICHIDAȚI RES
TANȚELE Șl EXECUTAȚI LUCRĂRILE ÎN GRAFICELE STABILITE, ÎNCÎT TOATE CELE 300 000 APARTA

MENTE PREVĂZUTE ÎN PLANUL PE ACEST AN SĂ FIE PREDATE INTEGRAL LOCATARILOR I

SATU MARE

V-AU ANGAJAT.
— Deși ritmul lucrărilor pe șantie

rele construcțiilor de locuințe s-a in
tensificat simțitor în ultima vreme, 
mai avem încă de realizat și predat 
pînă la sfîrșitul anului un număr 
mare de apartamente — ne spune to
varășul loan Caița. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular al jude
țului Satu Mare. Sintem însă ferm 
hotărîți ca prin măsurile și acțiunile 
întreprinse de comandamentul jude
țean pentru construcția de locuințe, 
vizînd îndeosebi folosirea cît mai ju
dicioasă a forței de muncă din uni
tățile de construcții, cît și prin an
trenarea de noi forțe umane din ce
lelalte întreprinderi pe șantierele de 
locuințe, să realizăm în întregime 
planul anual.

Pină acum, șantierele de locuințe 
din Satu Mare și Cărei au resimțit 
lipsa foitei de muncă, îndeosebi ca
lificate. La intervenția comitetului 
județean de partid, primăriile celor 
două orașe au trebuit să găsească, 
intr-un timp scurt, soluții. A început 
o amplă acțiune de mobilizare a oa
menilor muncii din întreprinderi și 
instituții la execuția diverselor ltț- 

‘trari pe șantierele de locuințe, , cum 
ar fi : finisarea „unor blocuri, efec
tuarea de către viitorii locatari a 
unui număr a cite 200—300 ore de 
muncă, detașarea pe șantiere, din 
unitățile economice, a unor oameni 
calificați în meserii de constructori 
(zidari, dulgheri, fierar-betoniști, zu
gravi, vopsitori, lăcătuși. tîmplari). 
Printre Unitățile care acordă un spri
jin larg, bine organizat și controlat 
de conducerile acestora, se află între
prinderea de piese de schimb și uti
laje pentru industria chimică. între
prinderea „23 August", întreprinderea 
de prelucrare a lemnului. întreprin
derea de materiale de construcții. în 
felul acesta, ele și-au cîștigat pe me
rit dreptul de a li se repartiza, pro
porțional cu contribuția adusă, un 
număr sporit de apartamente pentru 
oamenii muncii din unitățile respec
tive, 
rile 
tori 
care 
gure __
lucrări, cum sînt transportul mate
rialelor dintr-un loc într-altul sau să
parea unor fundații, au fost executate 
de constructori calificați, ceea ce a 
Încetinit ritmul de lucru la înălțarea 
unor blocuri.

Nu este mai puțin adevărat insă 
că și in activitatea constructorilor din 
cadrul întreprinderii de specialitate 
se manifestă încă serioase neajun
suri in ce privește disciplina, folosi-

FUNGI UMĂRUL!
rea timpului de muncă și a utilajelor.

Activitatea pe șantierele, de locuin
țe este afectată și de persistenta unor 
deficiente în aprovizionarea ritmică 
cu materiale de construcții. în spe
cial cu panouri mari prefabricata. 
Adeseori, întreprinderea de materiale 
de construcții Satu Mare livrează pa
nouri în sensul... invers fluxului de 
construire a blocului.

Directorul adjunct al întreprinderii 
județene de construcții, tovarășul C. 
Predoiu, ne-a arătat o lungă listă de 
materiale care sînt așteptate ca pli
nea caldă pe șantierele sătmărene. 
Iată cîteva din marile restanțe în 
repartiții față de termenele de li
vrare : blocuri de zidărie din B.C.A. 
(I.M.C. Deva — peste 700 mc și 
I.M.C. Oradea — peste 200 mc) ; 
plăci termoizolatoare din B.C.A. 
(I.M.C. Oradea — 750 mc) ; polistiren 
expandat (I.M.C. Deva), agregate 
(balastiera din Apa, județul Satu 
Mare). Tuturor acestor furnizori, 
constructorii sătmăreni le adresează 
apelul de a întreprinde tot ce le stă 
în putință în vederea livrării neîn
târziate 
deosebit 
tiere.

a materialelor menționate, 
de necesare acum pe șan-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteli'

Ofensiva bunei organizări să cuprindă
întregul front de lucrul

Nu puține sînt însă cazu- 
cînd, din lipsă de munci- 
necalificațl pe șantiere, pe 

în mare parte trebuie să-i asi- 
unitătile economice, o serie de

PLUS

Scurtă privire statistică Ia început de trimestru

• Cele mol mori restanțe există In județele 
Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, lași, 
Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, 
Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și municipiul Bucu
rești, unde râmînerile în urmâ reprezintă mii de 
apartamente.

• Pe loc de frunte se află constructorii de 
locuințe din județele Alba, Argeș, Cluj, Constanța 
și Neamț, care înregistrează substanțiale depășiri 
de plan. în perioada ianuarie — septembrie, con
structorii clujeni au dat în folosință, peste plan, 
mai bine de 1 000 apartamente, constănțenii — 
peste 500, iar argeșenii — aproape 300.

• în efortul pentru recuperarea restanțelor, 
constructorii din județele Bihor, Buzău șl Botoșani 
au marcat un serios reviriment în luna septem
brie, depășindu-și sarcinile lunare de predare a 
apartamentelor cu 200, 100 și, respectiv, 50 apar
tamente.

• Pentru recuperarea Integrală a restanțelor, 
constructorii botoșâneni s-au angajat să predea 
în acest ultim trimestru al anului 500 apartamen
te lunar, asigurînd, totodată, și pregătirea în bune 
condiții a construcțiilor anului viitor.

• Constructorii de locuințe dintr-o serie de |u- 
dețe — Arad, Brăila, Ialomița, Mehedinți, Satu 
Mare, Tulcea șl Vaslui — nu și-au realizat sar
cinile de plbn nici în ultima lună septembrie.

• Din datele comunicate Ieri de Comitetul pen
tru Proble/nele Consiliilor Populare rezultă că sta
diul fizic al construcțiilor de locuințe este mult 
rămas în urmă în județele Arad, Brașov, lași, Ialo
mița, Ilfov, Prahova, Mureș, Sibiu și Timiș. Acum, 
cînd timpul este încă prielnic, constructorii din 
aceste județe trebuie să lucreze cu toate forțele 
pentru a Impulsiona la maximum ritmul luorărllor.

în ancheta publicată In „Scînteia" 
din 30 august, sub titlul „Buna orga
nizare în ofensivă, restantele în. de- 
fensivă“, remarcam intensificarea ac
tivității pe șantierele de locuințe din 
județul Vrancea, ca urmare a măsu
rilor stabilite în acest scop de co
mitetul iudetean de partid.

Am revenit acum pe șantierele de 
locuințe din Focșani. Pe lingă situar 
țiile bune constatate am întilnit șr 
aspecte care arată că ofensiva bunei 
organizări nu a cuprins încă întregul 
front de lucru.

• Intre activitatea șantierelor si a 
stațiilor centralizate de preparare a 
betoanelor nu s-a realizat încă o co
relare normală, zilnică. si chiar 
orară. Capacitatea de producție a 
celor două statii din Focșani de 750 
mc pe zi este solicitată în 24 de ore 
pentru cel mult 400 mc.
• în schimbul II se lucrează încă 

sub posibilități și cerințe nu numai 
la turnarea betoanelor. cl si la alte 
faze de lucrări, care asigură frontul 
de lucru pentru finisaje si instalații. 
De asemenea, o parte din utilajele 
de mare productivitate staționează 
odată cu venirea serii. în loc ca aces

tea să fie folosite, în continuare, pen
tru executarea lucrărilor stabilite ca 
front de lucru pentru perioada 
timpului friguros.

• Absențele nemotivate și. în spe
cial, întirzierile de la urogram nu au 
fost înlăturate pe toate șantierele.

• Pe șantieful 2 se înregistrează 
lipsa unor materiale : cărămidă nor
mală (furnizor întreprinderea de 
materiale izolatoare Vaslui) ; bitum 
(furnizor întreprinderea de livrare a 
produselor petroliere Bacău) ; plase 
sudate, diverse materiale pentru in
stalațiile electrice. în aceste conditij, 
apar de neîngăduit cazurile de iro
sire a materialelor la unele punct 
de lucru.

Aceste deficiențe arată că este ne
cesară o intervenție mai hotărîtă a 
consiliului popular județean, a orga
nizațiilor de - partid de pe șantiere, 
a cadrelor de conducere încît, 
rioada scurtă rămasă pînă la 
tul anului, utilajele și timpul 
cru să fie folosite intens, iar 
rile de locuințe planificate 
date integral în folosință.

în pe- 
sfîrși- 
de lu- 
blocu- 
să fie

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteil'

SĂLAJ

0 importantă turtă a șantierelor: 
BENEFICIARII

în urma unei analize minuțioase 
făcute de Comitetul Județean de 
partid Sălaj au fost stabilite măsuri 
ferme pentru recuperarea restantelor 
și îndeplinirea integrală a planului 
la construcția de locuințe pe acest an.

— într-adevăr, acum se poate vorbi 
de o înviorare a întregii noastre ac
tivități — ne spune tovarășul Ale
xandru Florea. șeful șantierului con
strucții de locuințe Zalău. Urmărim 
zilnic graficele de execuție și, tot

„VOM PREDA LOCATARILOR TOATE APARTAMENTELE PLANIFICATE" — este obiectivul care animă în aceste zile pe toți constructorii din țară. Muncitorii din echipa lui Ion Am
brozie, întâlniți Ieri dimineață la blocul 728 din cartierul bucureștean Drumul Taberei, ne-au declarat că sint hotăriți să folosească din plin timpul prielnic din aceste zile pentru a încheia cit 

mai repede lucrările de structură și închidere a clădirii Foto : E. Dichiseanu
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zilnic, luăm măsurile ce se Impun.

După ce au recuperat restanțele de 
anul trecut, constructorii s-au anga
jat să realizeze un număr de apar
tamente in plus față de planul pe 
acest an, ceea ce va permite ca nu
mai în Zalău, aproape 2 000 de fa
milii să beneficieze în acest an de 
locuințe noi. Deosebit de prețios este 
sprijinul daț constructorilor de viitorii 
locatari, de sute de alți oameni ai 
muncii din unitățile economice și in
stituțiile municipiului. în legătură cu 
această participare în masă a cetă
țenilor, tovarășul Dan Pușcaș, secre
tarul consiliului popular municipal, 
ne spune :

— Organizațiile de partid au arătat 
limpede locuitorilor • municipiului . 
nostru că realizarea mai multor lo
cuințe noi depinde nu numai de con
structori, ci și de sprijinul pe care-1 
dau acestora. In fiecare zi. cîteva 
sute de oameni 
tiere, în diferite 
executînd lucrări care nu cer neapă
rat o calificare de specialitate. Zalăul, 
jn întregul lui, a devenit un vast ' 
șantier, așa că fiecare locuitor este, ‘ 
și trebuie să fie, și constructorul lo
calității în care muncește și trăiește. 
Dar, din păcate, întreprinderea 
de materiale de construcții din Ora
dea ne-a pus în situația sistării 
parțiale a unor lucrări aflate în di
ferite stadii de execuție, din linsa 
prefabricatelor. Dacă pînă la sfîrși- ' 
tul lunii octombrie întreDrinderea 
orădeană se va achita de sarcina 
contractuală, avem Dosibilitatea nu 
numai să realizăm, cl și să depășim 
prevederile planului.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scinteil"

sosesc pe șan- 
puncte de lucru,

.—iN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.—. MUNCA DE PARTID - lN MIEZUL VIEȚII
adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Cu autoexigență comunistă 
pentru recuperarea, restanțelor

In centrul dezbaterii—lărgirea bazei 
de materii prime

Conferința comuniștilor din această 
vestită exploatare a bazinului de me
tale neferoase al Băii Mari s-a în
scris sub semnul sarcinilor de deo
sebită răspundere ce revin acestui 
important sector al economiei din 
proiectul de Directive ale celui de-ai 
XII-lea Congres al partidului, al 
eforturilor concentrate pentru conti
nua lărgire a bazei de materii prime 
— condiție fundamentală a dezvol
tării în‘ritm înalt a întregii economii 
și a progresului general al societății.

Așa cum a reieșit din darea de 
seamă și din cuvin tul vorbitorilor, 
colectivul de mineri de aici a obți
nut. în perioada analizată, rezultate 
meritorii : in îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului pe primii 3 ani si 8 luni 
avansul este de peste 3 luni, la pro
ducția globală depășirea ridiclndu-se 
la 12,5 milioane lei ; productivitatea 
muncii a crescut cu 2,2 la sută, 
Iar cheltuielile la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost reduse cu 11 lei, 
obținindu-se o diminuare a costurilor 
de producție cu 4,5 milioane lei. Un 
accent deosebit a fost pus pe reali
zarea olanului la minereu excavat 
prin creșterea continuă a ponderii 
producției din abataje de mare pro
ductivitate. după cum s-a acordat o 
atentie primordială îmbunătățirii ca
lității minereului. Cu deosebire în 
ultimii doi ani. comuniștii, organiza
țiile de bază de aici au mobilizat cu 
mai multă stăruință și eficientă co
lectivul de mineri în promovarea pro
gresului tehnic și realizarea, prin 
forte proprii, a unor mecanisme ca

pabile să înlesnească aplicarea noilor 
tehnologii de înalt randament intro
duse în subteran.

Participantii la dezbateri nu au 
avut în vedere numai realizările. Ei 
au insistat în mod deosebit asupra 
cerinței ca organizația de partid să-și 
sporească rolul de conducător politic, 
concentrind și mai puternic forțele 
colectivului în direcția îndeplinirii 
sarcinilor de plan, descoperirii de noi 
rezerve de minereu și valorificării in

Exploatarea minieră 
Herja-Baia Mare

condiții superioare a celor cunoscute șl 
exploatate. In acest context, artificie
rul Ioan Hoc. maistrul miner loan 
Roman IV. șeful de brigadă Gheorghe 
Prunduș, inginerul Erich HUter au 
propus să se organizeze mai multe 
schimburi de experiență pentru gene
ralizarea mai rapidă a metodelor de 
muncă noi. înaintate, precum si mă
suri pentru eliminarea unor locuri 
„înguste", optimizarea transporturilor 
In subteran, perfectionarea unor uti
laje. reducerea cheltuielilor materia
le, concomitent cu altele vizînd întă
rirea ordinii și disciplinei.

Din cuvintul altor vorbitori — Intre 
care inginerul-sef Alexandru Szabo, 
artificierul Petru Slghiartău, geo- 
logul-șef Ștefan Keiser — s-a des
prins sarcina de mare însemnătate 

ce stă in fata comuniștilor de aici de 
a perfecționa neîntrerupt activitatea, 
adunarea hotărind un șir de acțiuni in 
vederea obținerii, pină la sfîrșitul 
anului 1980, a peste 50 la sută din 
producție din abataje de înaltă pro
ductivitate, continuîndu-se, totodată, 
în ritm intensiv lucrările de deschi
dere si pregătire, ca si cele de ex
tindere a exploatărilor geologice.

însă, atît darea de seamă, cît și 
vorbitorii s-au dovedit mai puțin 
exigenti cînd a fost vorba de stilul 
și metodele muncii de partid, uitîn- 
du-se adevărul că de calitatea muncii 
politice depind nemijlocit rezultatele 
activității în producție. In locul unor 
dezbateri combative s-au folosit ge
neralități de tipul „activitatea ideolo
gică și politico-educativă s-a bazat 
pe indicațiile primite". „învătămîn- 
tul de partid a fost organizat ti- 
nînd seama de instrucțiunile în vi
goare" etc. Totodată, nu s-a fă
cut nici măcar efortul’ minim de a 
se da o apreciere activității membri
lor comitetului, nu s-a adus in dis
cuție nici un nume, nu a fost lăudat 
sau criticat nimeni. De aceea, se cere 
găsit un prilej pentru a se da comu
niștilor. membrilor -comitetului nou 
ales posibilitatea de a adinei si acele 
laturi ale activității de partid peste 
care s-a trecut cu , destulă ușurință 
în cadrul adunării.

Maria BABOIAN 
Gheorghe SUSA

Pe bună dreptate, atit darea de 
seamă prezentată, cît și discuțiile 
purtate în cadrul primei conferințe 
a acestei tinere organizații de partid 
s-au caracterizat printr-o înaltă exi
gență, printr-un ascuțit spirit critic 
și autocritic. Motivul : indicatorii 
planului de producție și de investiții 
nu s-au realizat in totalitate, ceea 
ce denotă o slabă folosire a posibi
lităților existente.

Este vrednică de subliniat intran
sigenta cu care a 
fost criticată în 
conferință pasivi
tatea unor membri 
ai comitetului de 
partid, comuniști 
cu funcții de răspundere in consiliul 
oamenilor muncii, care nu au acțio
nat cu toată energia pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le-au fost încredințate. „Stilul de 
muncă practicat de vechiul co
mitet de partid, îndeosebi lipsa 
muncii șl răspunderii colective — 
aprecia în cuvintul său comunistul 
Trifon Belacurencu — s-a reflectat 
în faptul că unii membri ai comi
tetului, necunoscînd problemele reale 
cu care se confruntă șantierul, făcînd 
cunoștință cu acestea doar în ședin
țe, n-au putut să-și aducă întreaga 
contribuție de care sînt capabili la 
Îndeplinirea sarcinilor, la soluționa
rea problemelor". Slabul control 
exercitat de organizația de partid a 
șantierului a avut ca efect faptul că 
nici programele minimale de dare in 
funcțiune a unor ihvestitii — pro
grame stabilite pentru anul 1979 — 
nu au fost realizate integrat

La Șantierul naval Tulcea

Tot cu acest prilej s-a adus o cri
tică aspră mentalității ce se mani
festa la beneficiar de a primi „totul 
la cheie" din partea constructorului. 
S-a cerut cu insistentă să se creeze 
condiții pentru înfăptuirea integrală 
a angajamentului de a realiza cele 
1 000 tone de construcții metalice, 
de a traduce în viată indicația con
ducerii partidului de a prelua unele 
lucrări de investiții în regie proprie.

O trăsătură definitorie a dezbate
rilor a consti- 
tuit-o cerința a- 
dresată noului co
mitet de partid, 
tuturor birourilor 
organizațiilor de 

partid recent alese de a aplica măsuri 
hotărîte pentru o mai bună orga
nizare a întregii activități economice 
si politice, in vederea mobilizării tu
turor membrilor de partid, a între
gului personal muncitor pentru grab
nica recuperare a restanțelor. înde
plinirea sarcinilor de plan șl anga
jamentelor asumate tn întrecerea 
socialistă pe acest an.

★
Intr-o atmosferă de deosebită în

suflețire. participantii la aceste con
ferințe — Ia fel ca pe întreg 
cuprinsul tării — au exprimat 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu ai na
țiunii noastre socialiste, să fie reales 
secretar general al partidului.

Virgil GHEORGHITA

(Urmare din pag. I)

minerilor în urmă, prezența activistu
lui de partid pe șantiere — este cu atît 
mal necesară, cu cit numeroase defi
ciente privind organizarea muncii, 

/folosirea parcului de utilaje si mașini 
ș.a., depind nemijlocit de întărirea 
ordinii și dișciplinei, de mobilizarea 
mai puternică a constructorilor.

Obiectivul insufletitor de a intîm- 
pina Congresul partidului cu sarcinile 
și angajamentele' îndeplinite în toate 
sectoarele de activitate presupune din 
partea activiștilor de partid perse
verență, tenacitate, urmărirea isarci- 
nilor pînă la finalizare. In aces
te condiții deosebite, chiar și res
pectarea întocmai a plațjificării 
timpului „pe teren" — în între
prinderi, pe șantiere, pe ogoare — nu 
este suficientă. A fi în miezul vieții 
înseamnă a asigura necondiționat și a 
răspunde nemijlocit că sarcinile ce 
revin colectivelor respective au fost 
efectiv traduse în viată. In aceste 
condiții este cu desăvîrșire inaccep
tabilă practica birocratică de a aduna 
în servietă informări, rapoarte, date 
statistice pentru a le „vărsa" apoi 
ca o „descărcare" de răspunderi.

O condiție indispensabilă a creșterii 
continue a capacității de organizare 
și mobilizare a organelor și organi
zațiilor de partid, a activiștilor aces
tora o reprezintă în acest context 
combaterea energică a oricăror feno
mene de formalism, a metodelor 
de muncă închistate, rutiniere, 
de tip administrativ. Este ne
cesară. mai mult ca oricind. comba
terea oricărei tendințe de a... scruta 
terenul prin geamul biroului, de a 
convoca la sediu pentru „explicații", 
„informări", date și situații, oameni 
ai căror timp de lucru, la locul lor 
de muncă, este deosebit de prețios. 
Fără a diminua cit de puțin rolul și 
rostul datelor statistice, rapoartelor 
Si informărilor, este locul să reamin
tim că interpretarea lor din birou, 
fără confruntarea directă cu realită
țile de pe teren, poate pricinui erori 
și daune serioase: este limpede că 
din birou nu poți să vezi cu luneta 
dacă, de pildă, își fac sau nu datoria 
cei Însărcinați cu asigurarea contrac

telor de aprovizionare pentru anul 
viitor, stringerea recoltei, aplicarea 
unor tehnologii noi, aprovizionarea 
piețelor ș.a.

...Am asistat de curînd, intr-o 
organizație de partid, la momentul 
cînd cel însărcinat din partea foru
lui superior de partid să asigure pre
gătirea temeinică a adunării generale 
a venit cu o oră înaintea începerii 
acesteia, a citit darea de seamă, pro
iectul de hotărîri. le-a făcut cîteva 
corecturi stilistice fără a fi în stare 
— și nici nu avea cum. deoarece nu 
cunoștea situația din unitatea respec
tivă — să dea îndrumări de substan
ța. S*a intîlnit cu hârtiile și nu cu 
oamenii !

In miezul vieții, in mijlocul oame
nilor.......La un comitet de partid al
unei mari întreprinderi, în pregătirea 
conferinței de partid au Zbîrnîit tot 
timpul telefoanele : de la distanță se 
cerea „dezvoltarea capitolului muncii 
organizatorice", „tratarea mai pe larg 
a domeniului muncii politico-educa
tive". Au venit la fața locului și to
varăși de la sector : să vadă cum 
este pavoazată sala conferinței. Cît 
de profund s-au aflat în miezul vie
ții și in mijlocul oamenilor acești 
„telefoniști" si „decoratori" este de 
prisos să mai discutăm !

A fi in miezul vieții înseamnă pen
tru activistul de partid a ajuta orga
nizațiile de partid, colectivele de 
muncă să-și organizeze mai bine ac
tivitatea. a uni eforturile oamenilor 
astfel ca ei să nu acționeze disper
sat. ci să se concentreze spre esen
țial, a depune toate eforturile pen
tru învingerea oricăror piedici, solu
ționarea oricăror probleme, a asigura 
ca forumul comuniștilor — Congresul 
al XII-lea al partidului — să fie în
tâmpinat în industrie cu sarcinile de 
plan si angajamentele îndeplinite 
exemplar, în agricultură cu întreaga 
recoltă depozitată in hambarele tării, 
în investițiile industriale si de lo
cuințe cu ritmuri inalte de execuție.

în miezul vieții, in mijlocul oame
nilor ! — nu este o lozincă abstractă. 
Este un îndemn, o chemare, o sar
cină care conferă activității cotidiene 
a activiștilor dinamism, rodnicie, efi
cientă.



SClNTEIA — miercuri JO octombrie 1979 PAGINA 3

w-V.v.
lRO C

:;.f.

A;

L.

, u a k i

t;

&

■

•. •

■ WWW
A Wt

•.u-’-V.
Ivi

PINA LA

OCTOMBRIE

14
13

••

;u--:

A?»*.

SB~LAR!

12
11

OCTOMBRIE
IN 6 ZILE

Ora 8 dimineața. Camioanele în 
loc sâ fie la cîmp, staționau la 
autobaza din Fierbinți — Ilfov

Foto : S. Cristian

Toată recolta în hambare!
4

Toate suprafețele însămînțate!
Relatări primite aseară de la corespondenții și reporterii „Scînteii
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. De pe meleagurile Teleormanului — Imagini ale hărniciei: sute de cooperatori

IERI, 9 OCTOMBRIE, secretarul 
Comitetului comunal de partid Ivă- 
nești — Vaslui, Constantin Brumă, 
ne-a prezentat scurt și cuprinzător 
situația participării la muncă : 80 de 
lucrători de la asociația economică 
intercooperatistă de creștere si in- 
grășare a ovinelor culeg porumbul de 
pe o suprafață de 30 hectare ; peste 
1 000 de țărani cooperatori culeg în 
tarlalele C.A.P. Rănești și- Coșești ; 
elevii mai mari, circa 700, string știu- 
letli rămași In 
urma combine
lor...

— Cum se spu
ne, tot satul e în 
cîmp.

— Da. totl lo- I 
cuitorii apți de 
muncă, în frunte 
cu membrii co
mitetului de par
tid, cît și ai bi
roului executiv al 
consiliului popu
lar comunal.

— Practic, cum 
acționează membrii comitetului de 
partid 7

— Iată, de pildă, la brigada Bleșca 
— Ursoaia un membru al biroului co
mitetului comunal de partid, tovară
șul Nicolae Bălan, care este si secre
tarul comitetului de partid pe C.A.P. 
Ivănești. prin spiritul de bun organi
zator al muncii, el însuși un harnic 
țăran cooperator, mobilizează și cu 
vorba, dar mai ales cu fapta, zi de 
zi, pe toți oamenii la muncă. Aici mai 
sînt necesare două-trei zile pină la 
încheierea recoltării — termen care 
corespunde planului aprobat de re
centa conferință de dare de seamă și 
alegeri a organizației de partid pe

IIIfc

.Mo

• •

.......................... I din Puranl lucreazâ zl de zl la culesul porumbului (prima fotografie); pregdtirea terenului pentru semdnat la C.A.P. Teleormanu (fotografia a doua); elevii 
Liceului de mecanicâ-fizicâ din Alexandria string pâstâile de fasole pe terenurile cooperativei agricole din Purani (fotografia a treia) Foto : A. Rosenthal

CA ÎNTR-UN STUP: Un primar vrea să se evidențieze

II

comitetului de partid

cooperativă. Un alt exemplu. Tova
rășul Petru Pandeleanu, secretarul 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal, acționează in fruntea 
unei 'echipe de lucru alcătuită din 
personalul muncitor al unităților eco
nomice și instituțiilor din comună, 
care ne este de un mare ajutor. în 
cadrul biroului comitetului comunal 
de partid, tovarășul Zaharia Bîrlădea- 
nu, secretar adjunct cu probleme de 
propagandă, răspunde de cooperativa 

agricolă Cosești. 
Prin forme con
crete de acțiune, 
munca de la om 
la om, populari
zarea fruntașilor, 
culegînd umăr la 
umăr cu coopera
torii. s-a reușit ca 
aici recoltatul să 
se apropie de fi
nal. Participarea 
noastră, a mem
brilor comite
tului comunal de 
partid, a deputa- 
concretă în ia- 

cea mai bună acti-
ților, la munca 
nuri este acum’ 
vitate politică de mobilizare a oame
nilor. Aceasta asigură, .totodată, și 
controlul permanent al îndeplinirii 
sarcinilor zilnice, intervenția opera
tivă acolo unde mai apar situații cri
tice. Un caz. Condițiile atmosferice 
din ultimele zile ne-au obligat să 
reactualizăm termenul de recoltare a 
soiei pe 250 hectare. Ne-am consultat 
repede și apoi am concentrat aici 
mijloacele tehnice. Cele 12 combine, 
astăzi, cel tirziu mîine, trebuie să 
încheie recoltatul acestei culturi.

— După cum îmi vorbiți, totul 
merge foarte bine. Ce trebuie să fa
ceți însă azi pentru ca... mîine să nu 
fie prea tirziu 7

— Un nou program de lucru pentru 
două schimburi și schimburi prelun
gite fixăm astăzi celor 58 de atelaje 
din comună, 8 autocamioane și patru 
remorci ca să rezolvăm concomitent 
transportul știuleților in spații de 
depozitare și să eliberăm terenul pen
tru însămînțări — lucrare la care 
avem restanțe.

...Ieri seara, un bilanț la zi :
• Mai sînt de recoltat aproape 200 

hectare cu porumb. Pînă la 15 octom
brie se termină culesul. • Mîine, cel 
tirziu poimîine, gata și cu soia. • La 
baza de recepție au fost transportate 
încă 60 de tone de porumb. Pînă în 
prezent, pe comună, s-au transportat 
peste 1 150 tone porumb fată de pre
vederile de 1 750 tone.

Crăciun LALUC1 
corespondentul „Scînteii"

O

Urmărim modul cum a fost reali
zat graficul de transport afișat la 
baza de recepție unde livrează po
rumbul cooperativele agricole Fier
binți. Maia. Grădiștea. Moara Vlăsiei 
și Nuci din județul Ilfov. Pină la 
ora 9. aceste unităti au transportat 
cu mijloace proprii, inclusiv căruțe, 
peste 100 de tone de porumb. De' ce 
numai atît 7 Dacă mijloacele de 
transport ale C.A.P.-urilor au făcut 
cîte un drum, pină la ora 9,45 nici 
un camion al autobazei I.T.A. Fier
binți n-a ajuns la bază. Le-am cău
tat in zadar pe cimp. Am găsit unul 
singur — 21-IF-2 170 — rămas în
pană în drum spre bază. La ora 8, 
tovarășul Gheorghe Dumitru, șeful 
autobazei I.T A. Fierbinți, afirma că 
toate cele 17 mijloace de transport 
sînt în cîmp — deși patru se aflau, 
defecte, in curte.

între orele 8 și 10 dimineața. în loc 
să circule spre silozuri, șoferii se 
îndreptau spre coloană să alimente
ze mașinile cu carburanți, să ridice 
foile de transport. E limpede că 
dacă s-ar fi făcut acest lucru din 
seara precedentă, dacă fiecare șofer 
ar fi plecat la cimp la ora 6, așa 
cum prevede programul, se cîștiga 
cel puțin un transport pe zi. ceea ce 
Ia capacitatea coloanei ar fi însem
nat 60 de tone în plus. Dar mașinile

ajung în cimp după orele 10—11, iar 
în unele cazuri și mai tirziu. Iată ce 
arată un sondaj făcut după oră' 10 
pe drumul care duce< la autobază : 
în cinci minute au trecut patru 
camioane și două tractoare cu 
remorci goale. Oprim camionul cu 
nr. 21-IF-2 128. „Așa e la început de 
săptămînă. Pornim mai tirziu. De 
dimineață am avut o ședință. Acum 
merg să alimentez11 — ne-a spus șo
ferul Alexandru Ivan.

Urmărim la sfirșitul zilei de lucru 
cum au evoluat transporturile la 
C.A.P. Fierbinți. în timp ce 6 cami
oane de la I.T.A. Fierbinți au dus iri 
bază 82 de tone de porumb, reali- 
zînd în medie cîte trei transporturi, 
6 camioane ale C.A.P.-ului. care au 
făcute cîte 4—5 curse, și 27 de ate
laje cu cite 3—4 drumuri au cărat 
cjjn cimp 420 de tone de porumb. Să 
meargă oare camioanele I.T.A. mai 
încet decît căruțele 7 Cu totul nesa
tisfăcător s-a transportat și la C.A.P. 
Moara Vlăsiei. Aflăm de la tovară
șul Nicolae Vasile. președintele coo
perativei. că atît cu mijloacele pro
prii. cît și cu cele închiriate s-a fă
cut abia un transport. Cauza 7 „Se 
așteaptă la bază11. După cum am 
constatat. în toate bazele de recep
ție totul este astfel organizat încît 
preluarea și depozitarea să se facă

în maximum o oră. De cele mai 
multe ori staționările se produc pe 
traseu, fie din cauză că mașinile nu 
sînt puse la punct și întreținute sea
ra după lăsarea lucrului si se defec
tează. fie din cauza indisciplinei — 
se pleacă la cîmp după ora 10.

Pe o uliță din comuna Dridu 
aveam să constatăm și o altă fațetă 
a indisciplinei in folosirea mijloace
lor de transport. Cînd toată suflarea 
satului se afla în cîmp la recoltat și 
transport. tractoristul Tănase Niță 
venise cu remorca să-l la de la do
miciliu si să-l ducă la sediul C.A.P. 
pe brigadierul Nicolae David. întrebat 
de ce nu este in mijlocul cooperatori
lor din brigada sa care recoltau și 
încărcau porumbul, acesta a ridicat 
din umeri : „Am de rezolvat niște 
hîrtii la sediu11.

Cele constatate arată limpede că 
insuficienta mijloacelor de transport 
nu este întotdeauna cauza depozită
rii în cîmp, in condiții necorespun
zătoare. a unor mari cantităti de po
rumb. ci modul cum acționează or
ganizațiile comunale de partid pen
tru întărirea disciplinei în sectoarele 
de transporturi ale cooperativelor, din 
S.M.A. și mai ales ale autobazelor.

lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii"

ORDINE ȘI
Costești — Județul Argeș. Cele 37 

de organizații de partid ale locali
tății au acum ca prim și pentru 
cîteva zile unic obiectiv : strîngerea 
și adăpostirea recoltei. „Am stabilit 
răspunderi precise — ne spune se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid, tovarășul Ion Popa — și un 
sistem de lucru, efectiv și permanent 
în cîmp, incit să cunoaștem bine 
situația și să putem interveni ime
diat. De exemplu, în punctul Cior- 
pani, după socotelile noastre, culesul 
trebuia terminat aseară. Dar au mai 
rămas circa 40 tone de porumb 
nedepănușat. Secretarul adjunct cu 
probleme economice, tovarășul Du
mitru Ion. a pri
mit sarcina să 
meargă acolo azi 
dimineață și să 
rezolve. S-a re
zolvat Toți mem
brii biroului răs
pund azi de anu
mite zone și or
ganizații de par
tid. Acum, cum 
vedeți, sîntem pe 
teren...11.

într-adevăr. pri
marul se afla la 
siloz. O problemă ivită de dimineață 
l-a adus acolo. De aici, primarul 
ă trebuit să alerge pe terenurile 
I.A.S., alte urgențe îl chemau acolo.

Puțin mai tirziu, ne aflam pe 
tarlalele cu porumb de la • „Drumul 
ăl Mare11 (C.A.P. Broșteni). la ferma 
nr. 1. Zece combine erau concentrate 
acolo. Zeci de oameni ai muncii din 
oraș* și elevi depănușau, încărcau în 
camioane și remorci. Se afla acolo 
secretarul organizației de partid nr. 
1 de la C.A.P., Alexandru Plăcintes- 
cu : „Toți comuniștii sint astăzi în 
cîmp. Aici și intr-o altă zonă se re
coltează porumbul manual. Au venit 
și membri de partid care nu lucrea
ză în C.A.P., bătrîni, pensionari 
C.F.R. Am apelat la sprijinul lor și 
pentru mobilizarea altora11.

Șefa de fermă, ing. Drăghina Con- 
stantinescu, împărțind dispoziții, a- 
lergînd de la o mașină la alta, și-a 
găsit o clipă de răgaz : „Vreți să ne 
fotografiați? Bine. O să terminăm 
sigur în cîteva zile. Aici, cu combi
nele, mai avem vreo 40 de hectare. 
Atît. Mecanizatori buni, mașinile au 
cam obosit, e sfîrșit de șampanie. 
Dar 1<* menținern în funcțiune cum 
putem11.

Chiar atunci sosise o mașină 
service de la S.M.A. Două combine, 
reparate de urgență, secerau.

— De cînd vă aflați aici 7
— Din zori. Adică muncim din 

noapte-n noapte, răspunde Drăghina 
Cdnstantinescu. îl vedeți pe combi- 
neri 7 Sint nerași. N-au timp. Lu
crează si pînă la 11 noaptea.

La Costești, ziua de munca 
începe In zori și 

pentru mulți se termină 
după miezul nopții

HĂRNICIE
Intr-un alt loc, tovarășul Gheor- 

ghe Vidroiu, organizatorul de partid 
și președintele consiliului unic agro
industrial Costești. ne vorbea despre 
preocupările sale din aceste zile, ale 
celor peste 1 800 de comuniști. 7 co
mitete de partid și organizații de 
bază.

Am vrut să vedem concret cum 
acționează aceste organizații in cam
panie. Membrii comitetelor de partid 
și ai birourilor organizațiilor de bază 
sint repartizați pe formații de lucru 
și răspund direct de activitatea lor. 
O inițiativă generalizată pe ansam
blul consiliului : organizarea unei 
întreceri individuale, dar si intre 

formațiile de lu
cru, între fermele 
și unitățile agri
cole din consiliu, 
întrecerea a de
terminat utiliza
rea deplină a ca
pacității mijloa
celor mecanice. 
Rezultate conclu
dente : din cele 
4 012 hectare cul
tivate cu porumb 
pe consiliu. 3 100 
hectare au și fost 

recoltate, existînd efectiv posibilita
tea încheierii acestei lucrări la ter
menul stabilit. Pe primul loc se află 
întreprinderea agricolă de stât, care 
a strîns. recolta de pe 80 la sută din 
suprafețe.

Mecanicul Gheorghe Dinea, mem
bru al comitetului orășenesc de 
partid Costești, este șeful unei for
mații de recoltare mecanizată a po
rumbului la ferma Ionești. L-am 
găsit reparînd o combină.

— Nici nu mai am timp să respir. 
Mai ■ apar defecțiuni, iar cei patru 
combineri vor să le funcționeze ma
șinile fără întrerupere.

— Și ce e rău în asta 7
— Rău e că nu pot în același timp 

să mă ocup de toate. Și fiecare mi
nut de staționare e un motiv de su
părări. Dar sint supărări sănătoase.

La I.A.S. Costești, directorul Matei 
Georgescu : „Sîntem totuși într-o 
situație critică la semănat. Mai 
avem de arat o suprafață mare și 
ne lipsesc tractoarele necesare. Fa
cem tot ce putem să folosim mai 
bine ce avem11.

Aflăm apoi că aici comitetul de 
partid a decis să se lucreze la arat 
și discuit în schimburi prelungite, 
pînă la orele 25. Iar 20 de mecanici 
de atelier lucrează deja ca tracto
riști în schimbul II (de la orele 
23 la 5).

Zile de maximă densitate în acti
vitatea comuniștilor din agricultură. 
La Costești, se simte asta din plin.

Mihai CARANFIL 
Aurel PAPADIUC

STADIUL VINIFICĂRII STRUGURILOR
La data de 8 OCTOMBRIE, în procente față de planul pe 

acest an
In podgorii continuă culesul și vinificarea strugurilor. Așa cum rezultă 

și din datele furnizate de Direcția generală economică a horticulturii din 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină la 8 octombrie pro
gramul de vinificare a strugurilor pe acest an a fost realizat în proporție 
de 76 la sută. Potrivit cifrelor înscrise în graficul de mai jos, în unele ju
dețe , culesul strugurilor și vinificația sint întîrziate. Pentru prevenirea 
pierderilor determinate de deshidratarea strugurilor și scuturarea boabelor, 
este necesar ca întreaga recoltă să fie culeasă neîntîrziat, în următoarele 
zile, încît vinificarea să se încheie pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.

du prin muncă, ci... prin presă
și crede că se poate poleind realitatea
După-amiaza zilei de 8 octombrie. 

Soare cu dințișori, dar cerul e senin 
și pămlntul zvîntat.

în aproape toate cele 95 de comune 
doljene se muncește fără preget, cu 
simțul datoriei, astfel încît în aceas
tă sâptămînă să se încheie recolta
rea porumbului. Mai sînt și situații... 
pe dos. Una dintre ele am întîlniț-o 
la Ghercești.

...Ora 16,50. Dialog la sediu] comi
tetului comunal de partid, cu secre
tarul acestuia, tovarășul Constantin 
Mustață (de față este șl tovarășa 
Ileana Stoica, președinta C.A.P.).

— Cite hectare cu porumb ara 
cooperativa din 
Ghercești. tovară
șe secretar 7

— 580.
— Asta-i supra

fața cooperativei 
din Ungureni. îl 
corectează Ileana 
Stoica.

— Scuzați, le-am 
încurcat — zice 
primarul.

— Unde sînt la 
ora asta, tovarășe primar, membrii 
biroului comitetului comunal de 
partid 7

— Eu fusei pe tarlaua Teișanca, 
unde peste 200 de cooperatori string 
porumbul. (Sublinierea noastră). Se
cretarul adjunct e la Craiova de 
două zile cu darea de seamă, secre
tarul consiliului e în concediu. Vice
președintele însă e la C.A.P. Ungu
reni.

— Cit porumb s-a recoltat și trans
portat astăzi, 8 octombrie 7

— 32 hectare și s-au transportat 
15—20 tone.

— De unde știți 7 -
— Păi, așa trebuie să fie...
...Ora 19,30. Raport la radioconfe- 

rlntă dat tot de primar consiliului 
Șimnic de care aparține cooperativa : 
C.A.P. Ghercești a recoltat azi po
rumbul. de pe 10 hectare din Cele 32 
planificate, a transportat 10 tone din 
cele peste 35 tone cîte sînt pe cîmp.

De ce a umflat primarul datele, 
oferite reporterului, nu ne dăm 
seama. Poate a vrut omul să se 
afirme... prin presă. îritelegînd că 
prin munca lui, așa cum o face, nu 
e posibil și a crezut că ne va păcăli. 
Știm însă cauza esențială ce a con
dus la nerealizarea graficelor : totala 
lipsă de organizare (nu delăsarea 
cooperatorilor, așa cum in mod ne- 
just s-au încercat justificări) din par
tea comitetului comunal de partid, a 
primăriei și a cadrelor din C.A.P. Luni 
la ora 17, la recoltarea porumbului 
mai erau doi-trei oameni. La trans
port — nimeni, iar în cîmp, peste 35 
tone sub cerul liber.

...Ieri dimineața (9 octombrie), ora 
6,45. Vreme de vară, nu alta. Prin 
gat, ca și pe cîmp. liniște ca iarna. 
Luăm primarul de acasă, mergem la 
C.A.P. unde găsim aceeași pasivitate. 
O ingineră, tovarășa Maria Popescu, 
își , pfegătea cafeaua (după ce 
cu o zi înainte plecase la Cra
iova la ora 14). Ing. Traian Mol- 
cut scăpase cursa de dimineață 
(cu o zi înainte venise să ia sămînța 
din bază). îi cerem tovarășului Pom- 
piliu Ivan, inginer-șef al C.A.P., 
programul zilei respective. Ne pre
zintă niște -cifre frumos rotunjite, dar 
după cum aveam să ne convingem 
direct în cîmp. fără acoperire în

Ce ajutor dau activiștii 
trimiși de Ia județ să ajute 

comuna Ghercești-Dolj ?

fapte. Iată și argumente: ora 7,40. 
Pe ulițele satului trec primii cule
gători. Ora 8,15 — la secția de me
canizare, 5 remorci stăteau nefolosite, 
iar tractoriștii le păzeau (șeful sec
ției, Constantin Sandu, era plecat la 
Craiova). „Ce program aveți azi 7“ 
„Așteptăm să vină inginerul șef să 
ne spună11 — răspunde Dumitru Nis- 
tor. „De ce nu mergeți să transpor
tați porumb 7“ „Nu se poate intra, 
e terenul moale11, afirmă Aurel 
Pîrvu. îi propunem Că mergem îm
preună în cîmp. Ne urcăm alături 
de el șl mergem. Se putea. Pe tar
laua Teișanca, unde primarul șl in

ginerul șef ne in
formaseră că sînt 
peste 200 de oa
meni (fapt subli
niat de noi cîteva 
paragrafe mai 
înainte), la oră 9 
am întîlnit ici-colo 
cîte unul. „Dacă 
știam că vin cu 
remorcile, ieșeam 
în cîmp de la 
ora 5. Noi avem 

porumb pe jos de vreo 4—5 
zile11 — ne spune cooperatoarea 
Ecaterina Pîrvu. E clar ! Ce să facă 
oamenii dacă nu cunosc programul 
de lucru, nu știu cînd și unde vor 
veni mijloacele de transport 7

...Ora ...citorva concluzii. în loc ca 
biroul comitetului/comunei de partid 
să stabilească sarcini precise pentru 
fiecare zi, să mobilizeze și să repar
tizeze forțele, să asigure controlul 
și îndrumarea, intr-un cuvînt să 
coordoneze permanent și eficient 
activitatea în campanie, lasă aceasta 
în voia întîmplării. Practic, pri
marul nu știe ce face și ce sar
cini dă președinta C.A.P.. iar in
ginerul șef nu știe ce fac și ce sar
cini dau fermierii. Cit despre mobi
lizarea tuturor funcționarilor, despre 
tragerea la răspundere, in fața or
ganizației comunale de partid, a celor 
ce nu-și fac datoria, despre vreo 
analiză în comitet a modului cum 
decurge campania, despre stabilirea 
planurilor operative de muncă — 
nici vorbă. Atunci, nu-i de mirare că 
C.A.P. Ghercești mai are de recoltat 
peste 200 hectare cu porumb și de 
însămințat griu pe mai bine de 300 
hectare. De eliberarea terenurilor 
nici nu s-au apucat, iar insămință- 
rile abia au început.

Dar dacă primarul lucrează cum 
lucrează, ce au’ făcut tovarășii de la 
diferite instituții și unități județene 
care au fost repartizați să răspundă 
de bunul mers al campaniei agricole 
la Ghercești 7 Ne referim la tova
rășii Mihai Belciug, organizator de 
partid. Ștefan Stamin. de la între
prinderea județeană de valorificare 
a cerealelor, Petre Ionescu, de la 
întreprinderea județeană de legume 
și fructe (care ieri a sosit in comu
nă pe la ora 10), Gheorghe Iordache 
de la întreprinderea de tutun.

Ce va raporta biroul comitetului 
comunal de partid in fața confe
rinței ce va avea loc curînd 7 Răs
punsul trebuie dat înainte de con
ferință, în aceste zile, de cei. aproape 
200 de comuniști, de toți locuitorii, 
care au puterea să schimbe nein- 
tirziat și radical actuala situație.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii'
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Cercetarea trebuie să contribuie mai eficient
la valorificarea complexă a resurselor minerale

Proiectul Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progresu
lui tehnic deschide cercetătorilor mi
nieri, în general, și celor care acti
vează în domeniul extracției și valo
rificării substanțelor nemetalifere, 
în special, un cimp larg de acțiune.

Nemetaliferele constituie materii 
prime minerale cu largă utilizare în 
aproape toate ramurile economiei na
ționale, fie ca materie primă de bază 
în industria chimică, a ceramicii, 
sticlei, a materialelor de construcții 
și altele, fie ca materie primă auxi
liară în metalurgie, construcția de 
mașini, industria farmaceutică, teh
nica nucleară, agricultură, zootehnie 
etc. Dezvoltarea extracției acestora 
și asigurarea în calitatea si sorti- 
mentația solicitate de ramurile indus
triale consumatoare sînt cerințe de 
maximă necesitate în etapa actuală 
de dezvoltare a patriei noastre.

Avînd domenii de utilizare atît de 
largi și diversificate, cerințele cu
prinse în Programul-directivă de a 
elabora tehnologii adecvate pentru 
valorificarea complexă și pentru ex
tragerea tuturor elementelor utile 
din toate produsele miniere este de 
cea mai mare importantă economică. 
La ședința de lucru consacrată perfec
ționării activității în domeniul indus
triei extractive, care a avut loc la 
C.C. al P.C.R. la începutul acestei 
luni, tovarășul Nicolae Ceausescu a

subliniat în mod deosebit necesitatea 
ca resursele de minereuri, între care 
nemetaliferele, minereurile mai puțin 
bogate să fie exploatate în mod ra
țional, în concordanță cu nevoile 
economiei naționale.

Activitatea de cercetare minieră 
nemetaliferă are deja unele re
zultate. cercetările din ultimii ani 
fiind orientate în această direc

vantă în domeniul valorificării neme
taliferelor. unde se impune elaborarea 
unor programe de cercetare-valorifi- 
care complexă interdisciplinară. Pro
gramul privind valorificarea com
plexă a tufurilor vulcanice este 
un exemplu deosebit de edificator m 
acest sens. Pe lingă utilizarea unor 
sorturi de tufuri ca material de con
strucție local, materia primă la

Dr. ing. Iosif FODOR
directorul Institutului de cercetări și proiectări miniere 

pentru substanțe nemefalifere

ție. Demne de remarcat slnt teh
nologiile elaborate privind valo
rificarea micașisturilor cu disten 
din Munții Negovanul. la care, alături 
de distenul utilizat în industria me
talurgică, se pot recupera și utiliza 
și alți component! secundari, cum sînt 
mica, granații utilizabili la prepara
rea noroaielor de foraj, bioxidul de 
titan. produse cuarto-feldspatice 
cu utilizare în construcții și alte sub
produse. Sau sterilul rezultat de la 
prepararea sulfului din Munții Căli- 
man. care este utilizabil la elaborarea 
betonului celular autoclavizat.

Prevederile proiectului Programu- 
lui-directivă de a pune un accent 
deosebit pe promovarea largă a cer
cetărilor pluridisciplinare este rele

care mă refer oferă un cimp 
larg de utilizare și de investigare în 
domeniul chimiei ca schimbători de 
ioni, purificator de gaze etc.. în agri
cultură. zootehnie și altele, cu po
sibilități de folosire complexă în 
peste 20 de domenii noi.

Elaborarea unor astfel de progra
me trebuie continuată șî pentru alte 
resurse care oferă materia pri
mă pentru tehnicile de vîrf, cum 
este cazul cuarțului, grafitului și 
altor resurse necesare în electronică, 
optică, telecomunicații, tehnica laser, 
tehnica nucleară, ceramică. sticlă 
specială ș.a., utilizări ce rezultă prin 
diversificarea explozivă a noilor do
menii de valorificare a nemetalife
relor.

Documentele Congresului constituie 
un puternic îndemn la cutezanță, la 
abordarea cu îndrăzneală a multor 
sectoare noi de investigație științifi
că. Ne gindim, între altele, că un do
meniu de cercetare pluridisciplinar 
extrem de eficient, dar neabordat 
pînă in prezent în tara noastră, 
este realizarea unor fertilizanti na
turali în agricultură și legumicul
tura, utilizarea zeoliților naturali în 
zootehnie și a altor resurse.

In deceniul 1981—1990 și In per
spectivă. cercetarea minieră nemetali
feră va trebui să-și aducă o contri
buție mai substanțială în sprijinirea 
orientării privind prelucrarea unor 
materii prime locale in unități mici, 
cum ar fi prelucrarea de pietre semi- 
prețioase, a alabastralui ș.a. ; aceas
ta pune în fata noastră sarcina de a 
intensifica investigațiile pentru indi
carea domeniilor de utilizare a unor 
zăcăminte încă nevalorificate.

Desigur, domeniul extrem de vast 
și diversificat de utilizare, a nemeta- 
liferelor cere acțiuni perseverente 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor ; 
cercetătorii vor trebui formați în 
spiritul dorinței de a contribui tot 
măi activ la promovarea noului, la 
înfăptuirea Programului partidului 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre, la afirmarea viguroa
să a științei românești.

Un mesaj artistic 
profund autentic

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ION SĂLIȘTEANU 
DE LA SALA DALLES

I
I
I
FAPTUL

în puține locuri din lume 
filmul e atît de vitreg față 
de teatru ca la noi. Ma
rile spectacole românești 
(cu excepția unuia singur!) 
n-au fost trecute pe peli
culă, documentarele despre 
actori, regizori, scenografi 
s-au rărit într-atîta incit 
nu poți număra unul pe 
deceniu. Astfel că apariția 
unui lung-metraj consacrat 
istoriei Teatrului Național 
din București pare miracu
loasă.

A fost făcut de regizorul 
Constantin Vaeni, care a 
pornit (ca scenarist) de la 
jubileul de 125 de ani al 
primei scene a țării, reîn- 
torcîndu-se mereu în timp 
pentru a ne reaminti, în 
acorduri muzicale majore 
și percutante, destinul in
stituției, scriitorii, artiștii, 
directorii ei celebri, unele 
din înfăptuirile definitorii 
ale ultimilor treizeci de 
ani. Punctul de plecare a 
fost al unui documentarist 
(s-au și folosit atit repor
tajul direct,, cit. și .materia
lul de arhivă de la Stu
dioul „Sahia"), dar creato
rul filmului Teatrul cei 
mare a săvirșit in ansam
blu lucrate de artist ; inspi
rația sa liberă și fantezia 
călăuzită de gust au orîn- 
duit secvențele nu in cro
nologie rigidă, ci pe linii 
capricioase, dar sensibile de 
evoluție a compartimente
lor de creație teatrală și de 
interferență a teatrului cu 
societatea. Reconstituirea 
spirituală a unor vechi mo
dalități de artă scenică și 
reluarea unor episoade din

montările deceniului cinci 
produc vibrație lirică, iar 
alăturarea unor scene din 
spectacole actuale mai are 
și darul de a măsura dis
tanța parcursă de arta dra
matică românească pe calea 
necontenitei ei moderni
zări.

în ce privește alegerea 
secvențelor ilustrative, re
gizorul s-a aflat sub pova
ra unei duble anevoinți :

cam forțate), fiind și prea 
abundent.

Totuși, filmul are iden
titate spirituală și coerență, 
exprimîndu-1, pe creatorul 
său principal, artist vigu
ros. clar, cu spirit pătrun
zător și sensibilitate virilă, 
de apetență culturală rea
lă. Pentru cei care iubesc 
teatrul, e încărcat de o pu
ternică emoție. Defilarea 
unor umbre uriașe din

Inspiratul autor al filmului 
a stăruit, cu foarte modes
tă aparatură, în sălile de 
repetiții, lîngă scenă. în ca
bine, multă vreme, pînă ce 
actorii și mai ales regizo- 
rul-scenograf s-au obișnuit 
cu el și nu s-au mai sim
țit stingheriți de privirea 
scormonitoare, misterioasă 
a ochiului negru al apara
tului. Rezultatul e admira
bil. Vedem personalitatea

Teatrul pe ecran
a avut la dispoziție un ma
terial filmic sărac și a fost 
lipsit de Un consult specia
lizat, care e tot atît de ne
cesar unei pelicule de isto
rie a teatrului, pe cit de 
util, de pildă, incursiunilor 
in viața coleopterelor sau 
descrierii exploziilor sola
ri? — unde omul de știință 
aferent e întotdeauna titu
larizat pe generic. Astfel 
că uneori regizorul n-a iz- 
butit să aducă în film ceea 
ce ar fi vrut, poate, iar al
teori a pus, și încă prea pe 
larg, ceea ce e de folos mai 
mic sau deloc. In aceeași 
ordine de idei vom observa 
că și comentariul scris de 
Eugen Mândrie, și rostit 
chiar de el, cu inegalabil 
farmec și în irizări molda
ve, oscilează între infor
mația sumară și generală, 
evocarea patetică și aso
ciațiile jurnalistice (uneori

panteonul patriei, pune In 
chenar grav veselele jocuri, 
după cum copleșitoare edi
ficii scenice actuale dau 
sentimentul înălțător al bo
găției1 intelectuale. Dispu
nem de un teatru cum pu
ține sint în lume și filmul 
închinat unei incinte de 
marmură a acestui ritual 
popular fără bătrînețe ia 
pe umerii săi ceva din 
pulberea de aur a nemuri
rii, aflată ’etern în aerul 
scenei.

★
O altă producție cinema

tografică. de o originalitate 
absolută, a realizat filmo- 
logul Cornel Cristian pen
tru televiziune. „Regia : 
Liviu Ciulei" e cea dinții 
peliculă românească dedi
cată creației regizorale, în 
speță zămislirii spectacolu
lui Furtuna de Shakespeare 
la Teatrul „Bulandra".

atît de complexă a lui Li
viu Ciulei desfășurîndu-se 
în evantaiul extraordinar 
al posibilităților sale, sim
țim cum se plămădesc per
sonajele. deslușim sensurile 
decorului și miezul con
temporan al miturilor, se
sizăm liniile de forță ale 
actualității în gindirea ar
tistului aplecat asupra unei 
lumi fabuloase. ascultăm, 
cu luare-aminte. revelațiile 
sale, într-un interviu lipsit 
de poze și orgolii, cu adînci 
observații asupra puterii 
artei de a înriuri umani
tatea. Printr-o muncă înde
lungată, autorul filmului a 
surprins clipa rară si pre
țioasă a inspirației în ac
țiune. așa cum instrumen
te complicate, ultrasensibi- 
le, izbutesc să fotografieze 
în ciclotroane milionimea 
de .secundă cînd plasma 
fugace se lasă surprinsă.

Clouzot a făcut ceva ase
mănător pentru Picasso, 
instalindu-se în atelierul 
pictorului și pîndind cu lu
nile itinerarele imprevizi
bile ale pensulei pe pinză.

Deși înfăptuit in pro
cedurile filmului-adevăr, 
„Regia : Liviu Ciulei" are 
o poezie intensă. O poezie 
cerebrală. Să vezi, măcar 
și episodic, talente în ebu
liția creației — iată un pri
lej de desfătare si de feri
cită pătrundere in univer
sul artei.

Nu întimplarea face ca 
să se fi ales o operă ge
nială, că s-a infuzat în- 
tr-unul din cele mai puter
nice și mai profunde spec
tacole shakespeareene re
alizate la noi, astfel că in 
film nu e vorba numai de 
Ciulei, și nici numai de ex
cepționala trapă a Teatru
lui „Bulandra". avîndu-1, 
aici, în mijlocul ei. ca invi
tat, pe George Constantin, 
ci și de poetul dramatic 
fără pereche care, ca duhul 
Ariei din piesă, e în raza 
de lumină și în plusul 
penumbrei. în vorbe si tă
ceri, în toate fibrele și ner- , 
vurile spectacolului.

Televiziunea ne provoacă 
destule amărăciuni prin ra- 
rele-i opțiuni teatrale și 
prin atît de calica si căr- 
pănoasa comentare a în
floritoarei vieți teatrale 
din toată tara. Dar făcînd 
cîte un atare gest de înaltă 
cultură, cum e filmul des
pre Ciulei, ea se răs
cumpără.
Valentin SILVESTRU

Ion Sălișteanu este 
unul dintre acei pictori 
pentru care actul crea
ției presupune un în
delung proces de ela
borare, o anterioară 
dezbatere lăuntrică a- 
supra sensurilor si im
plicit asupra finalității 
operei.

Excluzind arbitrarul 
fi desfășurarea necon
trolată a imaginației, 
chiar atunci cind dă 
friu liber gestului e- 
nergic ce se face ecoul 
unor stări afective pli
ne de tensiune, picto
rul tinde să concentre
ze elemente de diver
să semnificație intr-o 
construcție coerentă, 
armonică și echilibrată. 
Intre tablouri și spec
tator se stabilește o 
relație directă la care 
contribuie faptul ci 
preocuparea principală 
a pictorului a fost să 
exprime în pinzele 'sale 
plenitudinea vitală a 
omului in fața univer
sului, să dea un vest
mint pictural efortului 
de percepere si inves
tigare de către acesta, 
prin toate simțurile 
sale, a lumii sensib'ile.

Ni se pare de aceea 
semnificativ că unul 
dintre ciclurile cele 
mai pregnante ale ex
poziției, dedicat ener
giilor (Energia focului. 
Energia văzduhului, E- 
nergia vegetală etc), 
ciclu in care formele 
sint reduse la direcții 
și planuri de mișcare 
colorate -și sugerind 
violenta descătușărilor, 
se completează firesc, 
ca factură, cil un ci
clu dedicat aspirații
lor perpetuu umane 
și eternelor mutații ale 
materiei (Nevoia de 
mișcare, Nevoia de tan
drețe, Nevoia de zbor

etc.). Energiile univer
sului, fie ele umane 
sau vegetale, sint, in 
viziunea artistului, in
tr-o deplasare ineluc
tabilă spre înalt, spre 
lumină.

tn pictura lui Ion 
Sălișteanu nu pot fi 
operate distincții ca
tegorice ■ intre două 
registre stilistice apa
rent diferite : cel fi
gurativ și cel nonfi
gurativ. Ambele au 
funcția de relevare a 
esențelor, de descoperi
re și pătrundere a sen
sului uman prezent in 
toate manifestările 
vieții. Meditația matu
ră asupra posibilități
lor și capacităților de 
transmitere cu mijloa
cele picturii a unor idei 
profunde și generoase 
este trăsătura funda
mentală a lucrurilor 
expuse de artist. Dar 
suportul ideatic al lor 
nu putea fi, desigur, 
receptat fără o adec

vare a mijloacelor. 
Virtuozitatea tehnică a 
picturilor lui Săliștea
nu se prezintă ca re
zultatul firesc al aspi
rației spre o artă sin
tetizatoare, cuprinză
toare in sensuri. Rafi
namentul cromatic al 
seriei de peisaje mari
time executate in acri
lic pe hirtie, subtilita
tea acordurilor din 
pinzele unde se plea
că de la o abordare 
directă a irealității (re
marcabile sint in acest 
sens compozițiile Li
vezi, * La grădini. Ță
rani. Spațiu carpatic), 
concentrarea sistema
tică a expresiei in a- 
cele pinze .unde preg
nanța ideii' se impune 
(Ritmică eoliană. Ten
siune verticală etc) 
ilustrează pe deplin 
excepționalele calități 
expresive ale picturii 
lui Sălișteanu.
Grigore ARBORE
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Pictura copiilor din Japonia
In holul Muzeului de 

Artă al Republicii So
cialiste România este 
prezentată în aceste 
zile o selecție de dese
ne și picturi realizate 
de copii din Japonia.

în acest an. închinat 
în întreaga lume copii
lor, expoziție, organi
zată de Liga UNESCO 
pentru artă si educație 
din Japonia și Comite
tul național român 
pentru UNICEF, a- 
trage atenția o dată 
mai mult asupra in
ventivității și fanteziei 
pe care, de la cele mai 
mici vîrste, copiii le 
manifestă prin inter
mediul desenului și cu
lorii. Ritmul alert al 
acțiunilor, surpriza ve
selă a situațiilor ani
mate și spirituale, stîn- 
găciile sau pasiunea 
pentru culorile vii, 
contrastante, le apro
pie de creații asemă
nătoare ale copiilor 
din întreaga lume. Tot 
așa cum le apropie in
teresul mereu treaz 
pentru mediul înconju
rător, pentru tot ceea 
ce se leagă de afecti
vitatea (imaginea ma
mei, a fraților consti
tuie adevărate laitmo
tive tematice) sau in
teresul stîrnit de situa

DIVERS I
I

ții variate, de împre
jurări care l-au solici
tat făcîndu-i să parti
cipe cu interes.

Expoziția în ansam
blul ei este, așa cum se 
menționează în catalo
gul oe o însoțește, încă

un mijloc de apropiere 
spirituală și priete
nească între România 
și Japonia, un mijloc 
de a contribui, prin in
termediul artei, la pro
movarea păcii.
Marina PREUTU

Descoperire arheologică
Specialiștii Muzeului de istorie din 

Bacău au descoperit, în apropierea 
comunei Poduri, o adevărată „co
moară" arheologică In punctul numit 
Ghindaru au fost scoase la iveală 
așezări succesive datînd de peste 
4 000 de ani î.e.n., peste care s-au su
prapus straturi de locuire pînă în 
evul mediu. In cele 10 locuințe an

tice descoperite s-au găsit vase pic
tate, statuete zoo- și antropomorfe, 
topoare din piatră șlefuită, podoabe 
din aramă, greutăți pentru războaiele 
de țesut, unelte etc., atestînd faptul 
că populația prototracică practica o 
agricultură dezvoltată, mica industrie 
casnică, ocupîndu-se și cu creșterea 
animalelor. (Agerpres)

în peisajul bogat și di
vers al liricii patriotice ac
tuale, Nicolae Dragoș vine 
cu o notă aparte, distinctă, 
originală. Dacă temele poe
ziei lui sînt îndeobște cele 
comune, consacrate : senti
mentul istoriei, cultul îna
intașilor, elogiul rădăcinii 
țărănești, natura istorici- 
zată a patriei, tradiții
le, ceea ce caracterizea
ză asemenea teme în va
rianta lirică a acestui poet 
provine din imuta austeră, 
din tonalitatea interiorizat- 
melancolică, dintr-o gravi
tate lipsită de patos reto
ric, de grandilocventă ori 
festivism. Fiecare dintre te
mele consacrate se bucură 
de un regim special, necano
nic. Sentimentul- istoriei, 
bunăoară, este resimțit, sub 
unghiul sacrificiului, cu o 
undă de tragism : „Urcă 
peste veacuri, greu, carul 
istoriei... / scr.in, istoria, 
inavuțit cu moaște / Cînd 
ne naște, nu ne recunoaște 
/ Cind ne moare și ne 
naște // poate doar spițe la 
roțile istoriei". Cultul îna
intașilor, la rîndul său, se 
răsfrînge și asupra nume
lor simple, anonime. Ion, 
Gheorghe, Nicolae, în „Ba
lada eroului cel simplu" : 
„Nu, nu-l căutați in ziarele 
vremii 7 plumbul literei nu 
i-a cunoscut numele ! (...) 
nu, nu-l căutați •pe ordinele 
de zi / care-au schimbat 
numele simple / în monu
mente, repere I ale jert
fei ! / el merge mereu îna
inte / cu simplitate, gospo- ș 
dărește / cu Țara pe urmele 
lui". Predilecția imagistică 
a poetului spre peisajul 
muntos, din care îndeosebi 
piatra, stinca, „semețele" 
creste revin mai frec
vent, nu indică o pro
pensiune către faldurii unei 
poezii maiestuoase sau

grandilocvente, de un ero
ism exterior. Alegerea 
muntelui și a pietrei ca ar
senal poetic indică mai de
grabă, prin funcția metafo
relor ce se bizuie pe ele, 
dorința de a-și constitui 
un anume spațiu liric, 
un univers sau o „tară" 
poetică distinctă. Poetul 
este o structură interiori
zată, reflexivă, care gă
sește modalitatea de a-și

oontemporane cu socialis
mul. In această poezie gra
vă, interiorizată, traversată 
de valurile melancoliei stîr- 
nite de trecerea timpului, 
de viratele individului și 
ale istoriei, natura patriei, 
„îngîndurată", iși contem
plă, ca timpul în cercurile 
stejarului, izvoarele vitali
tății și supraviețuirii, di
mensiunea Interioară a e- 
xistenței sale.

menit să simbolizeze anu
me stări de spirit, dimen
siuni interioare. însușiri 
perene ce n-au nevoie de 
grandilocvență și patetism 
retoric spre a fi convingă
toare. „fngîndurat ca pie
trele munților" (volum an
tologic apărut la edi
tura „Eminescu") ne relevă 
în multe pagini o fru
moasă poezie a valori
lor sufletești, • ale inferiori

Nicolae DRAGOȘ. JllgmClUrClt 
ca pietrele munților"

obiectiva elanurile, melan
coliile. tonalitățile elegiace, 
concentrindu-le în meta
fore și simboluri împrumu
tate dinți-un peisaj pre
dilect. în oglinda undei li
rice trufia înălțimii se to
pește. convertindu-se in 
adîncime. Aceasta mi se 
pare mișcarea lirică defini
torie căci, de exemplu, poe
mele semnificative nu cîntă 
muntele pentru reala lui 
măreție exterioară, ci il 
aleg și utilizează fructifi- 
cîndu-i avantajul de a su
gera mai elocvent anume 
calități la care tine mai 
mult : retranșarea. discreția, 
caracterul proteguitor, va
loarea de tezaur ascuns,, 
tăinuit.' Peisajul pare mai 
mult un desen cu cifrul la 
purtător, o hartă secretă în 
care cunoscătorii pot desci
fra destinul unui popor, me
tamorfozele șirului de gene1 
rații care urcă din adîncuri 
pînă în piscul celor de azi.

Revelatoare sînt, In cea 
mai izbutită parte din 
lirica patriotică a lui 
Nicolae Dragoș, liniștea și 
seninătatea, profunde, iz- 
vorîte însă din energia mo
rală a îngîndurării. Liris
mul nu captează chiar zgo
motul din iureșul luptelor, 
ci starea de adincă recu
legere. de încordată liniște 
meditativă : mod subtil, in
teligent de a lăsa să se în
țeleagă absenta gustului 
pentru violența ofensivă și 
cruzime întunecată din al
chimia spiritului national 
căruia. în schimb, nu i-a 
rămas necunoscută o vastă 
experiență a durerii. Poetul 
„citește" în istoria „mică" 
sau mare aceeași rezisten
tă tăcută, dîrză a unui po
por cu un real cult pen
tru conviețuire și toleranță, 
dar indestructibil, cu o per
sonalitate istorică incon- 
fundabilă : aceasta deter
mină alegerea peisajului

tății și echilibrului bazat 
pe răsunetul lăuntric calm, 
adesea abia șoptit, al erois
mului moral, un lirism al 
dîrzeniei intime nutrite de 
energia reflexivității și dis
ciplină interioară.

Natura nu este văzută în 
latura paradisiacă sau ca 
un „magic" sanatoriu pen
tru neurastenii moderne, ci 
în aspectele ce simbolizează 
rezistenta la intemperiile 
timpului istoric, durata se
culară a împotrivirii la 
tendințele acaparatoare, 
„împietrirea" ca eipresie a 
forței morale cu-adînci ră
dăcini în solul nostru veș
nic. Această înțelegere și 
asimilare internă a spațiu
lui geografic in semnifi
cațiile lui morale. în va
lorile sufletești pe care 
le ascunde este. în linii 
mari, familiară liricii pa
triotice românești de sor
ginte clasică, eminescia
nă mai ales. In ener

gia morală pe care o» dega
jă rezistența simbolizată 
de elementele esențiale — 
piatra, muntele, lutul, mai 
mult arheologic decît agrar 
— se poate întrevedea și o 
moștenire, „modernă", a 
„spiritului pandur" al lui 
Tudor Arghezi. Autorul 
„Testamentului" mai poate 
fi invocat, ca geniu tlitelar. 
și in cultul spațiului do
mestic ce străbate o parte 
a poeziei lui Nicolae Dra
goș, in ciclul „Despre pă
rinți" : la „casa bătrînă" 
a bunicilor, poetul merge 
într-un pelerinaj pios ca 
la mausoleul marilor eroi. 
’„Casa bătrînă" (una dintre 
cele mai frumoase poezii 
ale volumului) este în fe
lul său o „piatră îngîn
durată" sau un munte 
sculptat cu durerile neamu
lui. încărcată, grea de 
ecourile vii ale istoriei, na
tura este sacră, depozit 
de documente testamen
tare, un tezaur spiri
tual. Cine știe să străbată 
natura se intîlnește cu is
toria patriei. Elocventa spe
cială a peisajului este pre
zidată de o concentrare 
lirică nu o dată remarca
bilă. Un singur exemplu 
de lapidaritate, laconism în 
scurta „Inscripție" : Sint 
lespezile vremii / metafo
relor soare / cum riul vis 
al mării / e încă din iz
voare. De obicei, „artele 
poetice" suferă de didac
ticism, redundantă, obezi
tate: iată însă o „artă 
poetică" angajată, militan
tă, de o mare concentrare 
și laconism ce, din pă
cate,' nu prea sînt la modă.

Nicolae Dragoș îmbogă
țește cu o pagină originală 
lirica patriotică de azi.

C. STANESCU

0 HARGHITA. La Lunca de 
Jos a avut loc cea de-a 3-a 
ediție a Festivalului folcloric 
ghimeșean. la care au participat 
formațiile artistice din Asău și 
Ghimeș Făget (județul Bacău), 
din Casintil Nou. Toplița, VlăhN 
ța, Odorheiu Secuiesc, Lunca 
de Sus și comuna gazdă. Pe 
bulevardul 1 Mai din Odorheiu 
Secuiesc s-a dat în folosință 
un complex expozițional. unde 
a avut loc vernisajul unei expo
ziții de artă plastică. La Mu
zeul din Cristuru Secuiesc s-a 
deschis o expoziție de repro

duceri realizată după fotografii
le etnografului Orban Balâzs 
despre a cărui viață și activitate 
a vorbit scriitorul Siito Andrăs. 
(I. D. Kiss). • HUNEDOARA. 
Teatrul de estradă a prezentat 
în sala Arta din Deva prima pre
mieră din actuala stagiune cu 
spectacolul de revistă „Bună 
seara, cîntecele mele". (Dumitru 
Ghionea). • MUREȘ- Secția 
maghiară a Teatrului de păpuși 
din Tîrgu Mureș a inaugurat 
noua stagiune cu premiera „Ini
ma omului de zăpadă" de Elteto 
Iozsef, în regia ltd Antal PăL

In noua stagiune, păpușarii tîrg- 
mureșeni au prezentat în ju
dețele Harghita și Covasna 23 
spectacole, urmărite de 12 500 
spectatori. Casa de cultură 
din Reghin a găzduit recent o 
sesiune de comunicări cu tema: 
„Tradiție și continuitate în cul
tura reghiană". Manifestarea a 
fost urmată de un spectacol de 
cintece vechi din zona Mureșu
lui și Gurghiului. In cadrul 
„Săptămînii filmului din R.P. 
Chineză", la cinematograful 

i „Arta" din Tg. Mureș a avut 
loc spectacolul de gală cu fil

mul „Baschetbalista cu numă
rul 5". (Gheorghe Giurgiu). 
0 BISTRIȚA-NĂSĂUD. Stu
dioul de muzică, poezie și

teatru al Casei de cultură 
a sindicatelor din Bistrița a 
prezentat un cuprinzător spec
tacol cu „Five o’ clock" de I. L. 
Caragiale, precum și fragmente 
din „Imblinzirea scorpiei" de W, 
Shakespeare, „Suferințele tine

rei Gertruda" de S. Leacock și 
„Cîntecul lebedei" de A. P. 
Cehov. (Gh. Crișan). ® VRAN- 
CEA. Muzeul județean Vrancea, 
în colaborare cu instituția simi
lară din Ialomița, a organizat 
la Focșani simpozionul ‘ cu tema 
„Aspecte ale unității și diversi
tății în creația populară din 
Vrancea și Ialomița". A fost 
vernisată expoziția „Arta popu
lară din Cîmpia Bărăganului". 
(Dan Drăgulescu). 0 TIMIȘ. La 
casele de cultură din orașele 
Sînnicolau Mare, Deta și Buziaș

au avut- loc Simpozioane șl 
mese rotunde cu participarea 
unor activiști, de partid și de 
stat, cadre de conducere și' spe
cialiști din unitățile economice 
pe tema „Documentele progra
matice ale Congresului al XII- 
lea al P.C.R. — jaloane pentru 
dezvoltarea în continuare eco
nomico-socială a patriei noastre 
socialiste". La Casa de cultură 
a municipiului Lugoj s-au des
fășurat luârările simpozionului 
cu tema „Aportul cadrelor teh- 
nico-inginerești la creșterea gra

dului de valorificare a -materii
lor prime, la realizarea unor 
produse de înalt nivel tehnic". 
(Cezar. Ioana). 0 IAȘI. Sala 
„Victoria" din Iași găzduiește 
Salonul filatelic •> de toamnă al 
revistei „Cronica" cu tema „Ști
ința și tehnica în sprijinul pro
gresului". La a 11-a ediție a 
concursului național de poezie 
Nicolae Labiș, tînărul poet 
ieșean Lucian Vasiliu a obținut 
marele premiu al concursului și 
premiul special al editurii „Ju
nimea". (Manole Corcaci).

Rodi ca 
din Șomcuta

Aflîndu-se în stațiunea Fe
lix, Viorica Holbaș a pierdut 
„un obiect de mare valoare, la 
care țineam tare, tare mult" — 
cum spune ea. A intrebat in 
stingă, a întrebat in dreapta — 
nimeni nu știa nimic.

Cam în același timp, o altă 
femeie întreba și ea tot in stin
gă și-n dreapta: „Nu știți cine 
a pierdut...

Văzind că nimeni, nu știe ni
mic, femeia a predat „obiectul" 
la garderobă, de unde, după cl- 
teva zile, a intrat in posesia pă
gubașei.

— Cine l-a găsit? — a intre- 
bat-o ea pe garderobieră.

— Mi-a zis că-i zice Rodica 
din Șomcuta. Nimic mai mult.

Nici nu trebuia. Cinstea face 
casă bună cu modestia.

Fără tirguială
Cum nu se prea omora 

munca, Ion Bogoe din V 
Bună (Mehedinți) a început să 
dea tîrcoale cirezii de vaci a co
operativei agricole din Voloiac. 
Profitlnd de neatenția paznicu
lui, a pus ochii pe o vacă mai 
arătoasă, a răzlețit-o de cireada 
și a pornit cu ea in căutarea 
unui cumpărător. L-a găsit mai 
repede decît se aștepta, s-au tîr- 
guit cit s-au tîrguit, după care 
au bătut palma. Cu banii la chi
mir, Bogoe a apucat-o spre casă. 
A fost insă a juris din urmă pe 
la mijlocul drumului și... îndru
mat spre judecată, pentru a i se 
prezenta cuvenita notă de plată. 
De data asta, fără tirguială.

l cu 
Valea

O să-l cunoască
acum

Mare nuntă 
comuna Uriu, 
Năsăud. După 
le stă bine in 

' jurări,

I

mare la Ilîșua, 
județul Bistrița- 
datină, așa cum 
astfel de împre- 

invitații au venit la 
ospăț apostolește. Numai Liviu 
Romanciuc, șofer pe un șantier 
al Trustului de construcții in
dustriale din orașul Beclean, și-a 
făcut apariția motorizat. Și nu 
cu orice mașină, ci cu ditamai 
autobasculantă (31-CJ-5299) pe 
care a ținut-o tot intr-o viteză, 
pentru a nu incepe nunta fără 
el, pină in bătătura mirilor. Un 
nuntaș l-a intrebat dacă n-o să 
aibă necazuri pentru felul in 
care folosește mașina statului. 
„Eu să am necazuri? -■ i-a răs
puns el. Nu mă cunoști".

Uite că o să-l „cunoască* 
acum și cine trebuie.

I Pescuit fatal
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Am mai scris in rubrica noas
tră despre pericolul pe care-l 
prezintă pescuitul cu unelte și 
procedee improvizate. Este ceea 
ce s-a intimplat și in cazul lui 
Dumitru Briciu din orașul Cim- 
peni, județul Alba. El a vrut 
musai să prindă pește, dar nu ca 
toți pescarii, cu undiță și cu 
răbdare. Din locuința sa a tras 
un conductor electric pină la 
malul riului Arieș. Auzise el că 
tn felul ăsta o să prindă pește... 
gîrlă. Nu aflase însă și cit este 
de periculos. Instalația improvi
zată a făcut un scurtcircuit și 
Briciu nu s-a mai intors de la 
pescuit.

Le-a stat ceasul
— Ce vrei să iei: banii sau 

ceasul ?
— Dăm cu banul.
Au dat: Constantin Paicu a 

luat banii — 100 de lei, iar 
Gheorghe Tăin — ceasul de 
mină. Și banii și ceasul fuseseră 
furați de cei doi de la Stan 
Vergii.

Explicația acestui fapt ne-o 
dă președintele Judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banța: Paicu și Tăin, doi 
indivizi fără ocupație, l-au pur
tat pe Vergii Stan din restaurant 
in restaurant, unde au băut pină 
n-au mai putut. Intrucit Stan 
Vergii nu era din Tg. Jiu, cei 
doi l-au dus pe o alee mai dos
nică dintr-un parc și l-au buzu- 
nărit, deși toată seara iși jura
seră că vor fi prieteni pină la...

Pină la ceea ce s-a intimplat, 
după care făptașii au fost jude
cați și condamnați.

l-a pierit pofta...
tn loc să se apuce de o mun

că cinstită, la cei 23 de ani ai 
săi, Vașile Căruceru din Bacău 
se ține de... găinării. Făcindu- 
i-se poftă de o. friptură de pui, 
a sărit gardul întreprinderii 
agricole de stat „Avicola". Dînd 
iama prin găini, a virit in sac 
nu mai puțin de 15 moțate, care 
cintăreau la un loc vreo 50 de 
kilograme. N-g apucat să se 
înfrupte din ele, pentru că abia 
ajuns acasă i-au și bătut în 
poartă oamenii legii.
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| Act iresponsabil |

I Înainte de a merge la lucru
la Fabrica de materiale izolatoa- i 
re din Șimleu Silvaniei, loan 
Ceregi a zăbovit peste măsură • 

I intr-un bufet, la băutură. Ve
nind ora de intrare in schimb, | 
a intrat și el pe poarta fabricii. ] 

IDar cum a intrat, •’șa a și ieșit,
insoțit de șeful de tură pină la ■ 
poartă, care l-a avertizat că în

I starea in care se află incalcă • 
orice regulă de protecție a mun
cii și iși pune sănătatea in pe- I 
ricol. Pe moment, I C. i-a dat j

[dreptate șefului de tură, i-a pro
mis că se duce acasă, dar aupă ■ 
puțin timp s-a strecurat din nou

Iin fabrică. A fost găsit de co- • 
legii săi, opărit de aburi, în sta- 
re foarte gravă. Acum, medicii 
incearcă să-l salveze.

I
L_

Rubricâ realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"
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PRȘMIRI LA TOVARĂȘUL

NSCOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

cu prilejul
(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul PAUL CECIL HOL- 
MER a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut din 
partea reginei Elisabeta a Il-a, pre
cum și urări de bunăstare și prospe
ritate pentru poporul român.

în cuvintarea prezentată de am
basador cu acest prilej, după ce sint 
evocate bunele relații de prietenie și 
colaborare care există între Republica 
Socialistă România și Regatul Unit al 
Marii Britanii si Irlandei de Nord, se 
subliniază : „Vizita de stat, desfășu
rată cu mare succes, pe care Exce
lenta. Voastră și doamna Ceaușescu 
ați făcut-o în Marea Britanie în 
iunie 1978 a deschis un capitol nou 
în relațiile noastre, a dat un nou 
impuls cooperării și colaborării bila
terale în toate domeniile". în conti
nuare, în' cuvîntare sint evocate im
portantele acorduri economice, co
merciale, culturale și în alte domenii 
încheiate între România și Marca 
Britanie și este relevat rolul lor în 
promovarea colaborării și cooperării 
româno-britanice. Relevîndu-se că 
Marea Britanie și România sînt ani
mate de dorința comună de a acționa 
pentru crearea în Europa, ca și în 
întreba lume, p unui spirit de în
cred/' reciprocă și securitate, în 
cuvia. ;re se subliniază : „Noi apre
ciem străduințele personale âle Ex
celenței Voastre pentru promovarea 
păcii și înțelegerii internaționale, 
precum șl eforturile pe care România 
le face în acest domeniu. Noi. în 
Regatul Unit, admirăm tenacitatea cu 
care guvernul și poporul român mun
cesc pentru edificarea unei Românii 
moderne, puternice și independente".

în încheierea cuvîntării. tambâsa- 
darul și-a exprimat dorința de a de-

(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul PETER MCLAREN RO
BERTS a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc și cele mai bune urări din 
partea guvernatorului general al 
Canadei. Edward Richard Schreyer, 
guvernului și poporului canadian.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se spune: 
„Canada, ca și România, acordă cea 
mai mare importanță elaborării mă
surilor de întărire a securității in
ternaționale, de promovare a des
tinderii ca un proces reciproc și cu
prinzător și de creare a unui climat 
de pace. Canada a conlucrat în mod 
constructiv cu România la O.N.U. 
și în alte organizații internaționale 
în aceste probleme. Guvernul meu 
depune în continuare eforturi pen
tru cooperarea in pregătirea reu
niunii, din 1980, de la Madrid. Am
bele noastre guverne subliniază im
portanța acestei reuniuni și necesi
tatea ca statele semnatare ale Acor
dului de la Helsinki să conlucreze 
în obținerea de rezultate concrete în 
toate domeniile prevăzute in Actul 
fin'?1,

11 continuare, în cuvîntare sînt 
evocate bunele relații care se dez
volta între România și Canada in 
diverse domenii. „Acordurile in do
meniul centralelor nucleare, conve
nite recent de țările noastre, au des
chis noi orizonturi pentru coope
rarea bilaterală. Comerțul dintre 
Canada și România a cunoscut, de 
asemenea, o creștere substanțială". 
Reamintind consultările la nivel 
înalt care au avut Iod recent intre

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Duminică, la Moscova, meciul 
România - U.R.S.S.

• La Pitești se vor întîlni echipele secunde, iar Ia București 
cele de tineret

Duminică. 14 octombrie, se va des
fășura la Moscova meciul internațio
nal amical de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale U.R.S.S. și Româ
niei. Din lotul nostru fac parte urmă
torii jucători : Cristian, Bucu (por
tari) ; Tilihoi, Ștefănescu, Sameș, 
Păltinișan. Munteanu II. Koller (fun
dași) ; Boloni, Bălăci, Dinu. Stoica, 
Nicolae (mijlocași) ; M. Răducanu, 
Cîrțu, Cămătaru, FI. Grigore. Crișan 
(atacanți).

în aceeași zi, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, la ora 11. se vor 
întîlni echipele de tineret ale Româ
niei și U.R.S.S., iar pe stadionul 
„1 Mai" din Pitești este programată

VOLEI: încep turneele finale ale campionatelor 
europene

La Lyon încep astăzi întrecerile 
turneului final al campionatului eu
ropean feminin de volei, fază în care 
este calificată și selecționata Româ
niei. în primul meci, voleibalistele 
românce vor întîlni echipa Ungariei, 
urmind ca în continuare să joace pe 
rînd cu' reprezentativele R. D. Ger

prezentăriî scrisorilor de 
pune toate eforturile pentru a extin
de relațiile cordiale existente între 
țările noastre. în interesul reciproc, 
al cauzei păcii și destinderii în lume.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a adresat, la rîndul său, reginei Eli
sabeta a Ii-a un mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul britanic 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază evoluția 
pozitivă pe care o cunosc relațiile 
româno-britanice. prietenia și cola
borarea dintre cele două țări și po
poare. „Vizita pe care am efectuat-o 
în Marea Britanie — se arată în cu
vîntare — în iunie 1978, convorbirile 
pe care le-am avut și documentele 
semnate cu această ocazie au .consti
tuit un moment de seamă in dezvol
tarea pe multiple planuri a prieteniei 
și colaborării româno-britanice, spre 
folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei destinderii, securi
tății și păcii pe continentul european 
și în întreaga lume". în cuvîntare se 
reliefează posibilitățile favorabile 
pentru extinderea cooperării româno- 
britanice reciproc avantajoase, inclu
siv pe terțe piețe, în domenii de 
mare importanță' pentru economiile 
naționale ale celor două țări.

în continuare, în cuvîntare se 
spune : „România acordă o impor
tanță deosebită statornicirii unor re
lații noi în Europa și militează activ 
pentru aplicarea în viață, ca un tot 
unitar, a prevederilor înscrise în 
Actul final de la Helsinki. în acest 
sens, acordăm o mare atentie bunei 
pregătiri a viitoarei reuniuni, din 
1980, de la Madrid, de la care aștep-

Ambasadorul Canadei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

cele două țări cu privire la proble
mele politice bilaterale și multilate
rale, precum și la probleme concrete 
în domeniul consular, în cuvîntare 
este subliniată importanța continuă
rii acestui proces de consultări și 
cooperare, astfel incit relațiile ro- 
mâno-canadiene să cunoască o dez
voltare tot mai puternică, pe planuri 
multiple.

în incheierea cuvîntării, ambasa
dorul exprimă hotărîrea de a acțio
na pentru extinderea și adîncirea 
relațiilor dintre cele două țări, a 
înțelegerii reciproce între popoarele 
noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rîndul său, un cordial 
salut guvernatorului general al Ca
nadei. guvernului și poporului ca
nadian, precum și cele mai bune 
urări de pace și prosperitate.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului rom_ân este exprimată satis
facția pentru evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România și Canada. 
„Mă bucură faptul — se subliniază 
în cuvîntare — că schimburile co
merciale, cooperarea industrială, 
științifică și tehnologică dintre Româ
nia și Canada au cunoscut an de an 
o creștere substanțială. Semnarea, 
în anul trecut, a acordurilor’romăno- 
canadiene în domeniul nuclear a 
pus baze trainice, de perspectivă, 
dezvoltării tot mai puternice a ra
porturilor de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări, în interesul 
popoarelor român și canadian, con
stituind, totodată, un exemplu de 
conlucrare rodnică în domeniul fo
losirii în scopuri pașnice a energiei 

partida dintre selecționatele secunde 
ale celor două tari.

Azi, Spania — Iugoslavia
Campionatul european de fotbal 

programează astăzi trei partide din 
grupele preliminare. La Valencia, în 
cadrul grupei a Ill-a. din care face 
parte și echipa României, se vor în
tîlni in meci retur selecționatele 
Spaniei și Iugoslaviei. în primul joc 
fotbaliștii spanioli au terminat învin
gători cu scorul de 1—0.

în celelalte două meciuri. Polonia 
va juca cu Islanda (grupa a IV-a), 
iar Cehoslovacia va primi replica for
mației Suediei (grupa a V-a).

mane (joi). Bulgariei (vineri) și 
Olandei (simbătă).

După cum s-a mai anuntat. echi
pa masculină a României va evolua 
la Nancy, în turneul pentru locurile 
7—12. alături de formațiile Ungariei, 
Greciei, Bulgariei, Belgiei si R. D. 
Germane.

acreditare
tăm să dea un nou și puternic im
puls eforturilor pentru instaurarea 
unui climat trainic de securitate, co
laborare și pace în Europa și în în
treaga lume". „împreună cu toate 
popoarele iubitoare de pace — se 
arată în cuvîntare — ne pronunțăm 
cu hotărîre și milităm pentru stinge
rea focarelor de conflicte și încordare 
din lume, pentru soluționarea liti
giilor dintre state exclusiv pe cale 
pașnică. Acordăm o atenție de prim 
ordin luptei pentru Înlăturarea răz
boaielor din viața internațională, 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare generală, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară. Consi
derăm, de asemenea, că se impune 
o democratizare reală a vieții inter
naționale, încît problemele care pre
ocupă omenirea — dezarmarea, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale — să fie soluționate 
prin participarea activă și egală a 
tuturor statelor, indiferent de mări
mea și orinduirea lor socială".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat noului ambasador 
succes în activitatea sa și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, guvernului și al său perso
nal.

După solemnitatea înmînării scrii 
sorilor de acreditare, președintele 
Nioolae Ceaușescu s-a întreținut in 
mod cordial cu ambasadorul Paul 
Cecil Holmer.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Marii Britanii la 
București.

nucleare". în continuare. în cuvîntare 
se spune : „Pornind de la realitățile 
și cerințele lumii de azi, țara noas
tră acordă o importanță deosebită 
înfăptuirii securității și cooperării 
în Europa, statornicirii unor relații 
noi între țările continentului, mili
tează activ pentru aplicarea in viață 
a angajamentelor înscrise în Actul 
final de la Helsinki. Acordăm în
treaga noastră atenție reuniunii care 
va avea loc la Madrid, în 1980, și 
dorim ca ea să dea un nou impuls 
luptei popoarelor pentru înfăptuirea, 
ca un tot unitar, a prevederilor do
cumentelor semnate la Helsinki. Ne. 
pronunțăm cu fermitate pentru adop
tarea de măsuri concrete In dome
niul dezarmării. în primul rîrid al 
dezarmării nucleare, pentru soluțio
narea divergențelor dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor, 
pentru democratizarea reală a vieții 
internaționale, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini internaționale".

Șeful statului român a urat amba
sadorului canadian succes în misiu
nea încredințată și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Peter McLaren Roberts.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor extegne, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au luat parte membri al Ambasa
dei Canadei la București.

în cîteva rînduri
• în runda a 10-a a turneului 

interzonal feminin de șah de la Rio 
de Janeiro, Nana Ioseliani a obținut 
a 8-a victorie consecutivă, cîștigind, 
cu piesele negre, la Crotto. în cla
sament conduce Ioseliani (U.R.S.S.) 
cu 8 puncte, o partidă întreruptă și 
una mai puțin jucată. Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade este 
situată pe locul 6, cu 5 puncte și 
două partide întrerupte.
• La Berchtesgaden (R. F. Ger

mania) se desfășoară săptămîna 
aceasta lucrările celei de-a 4-a 
reuniuni a Conferinței sportive eu
ropene, care cuprinde reprezentanți 
ai Comitetului internațional olimpic, 
ai UNESCO și ai federațiilor spor
tive internaționale.

Pe agenda de lucru sînt înscrise 
probleme ale dezvoltării sportului 
internațional, precum și trei impor
tante comunicări ce vor fi prezen
tate de Serghei Pavlov (U.R.S.S.) — 
„Sportul ca mijloc de înțelegere 
între popoare"; Willi Daume (R.F.G.) 
— „Forme de cooperare în domeniul 
sportului" ; Ferdinand Inesch (El
veția) — „Dezvoltarea contactelor 
sportive",
• Pugilistul spaniol Rodolfo San

chez și-a apărat- cu succes-titlul de 
campion european la categoria super- 
pană învingîndu-1 la puncte pe șa- 
langerul său Charles Jurietti (Fran
ța) în meciul disputat la Bilbao.

Vizita Altețelor lor Imperiale, 
prințul moștenitor al Japoniei, Akihitn, 

si prințesa Michiko
Continuîndu-și călătoria în județul 

Suceava, prințul moștenitor al Japo
niei, Akihito, și prințesa Michiko au 
vizitat mînăstirile Voroneț și Suce- 
vita. precum si atelierele de cera
mică* si de covoare din comuna Mar
ginea.

Altețele Lor Imperiale și-au expri
mat admirația pentru valoarea artis
tică -și istorică a monumentelor vizi
tate și au felicitat călduros pe meș
terii populari din Marginea pentru

VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL NOII ZEELANDE 

încheierea convorbirilor oficiale
Marți s-au încheiat convorbirile o- 

ficiale dintre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Ilie Verdeț, și primul ministru 
al Noii Zeelande. Robert David Mul
doon.

In cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o ambianță de stimă și înțelege
re reciprocă, au fost identificate noi 
căi și mijloace menite șă asigure am
plificarea colaborării, pe multiple 
planuri, dintre România și Noua Zee-

Semnarea documentelor
După încheierea convorbirilor ofi

ciale, primii-miniștri Ilie Verdeț și 
Robert David Muldoon au semnat 

, Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Noii 
Zeelande pentru cooperare științifică 
și tehnologică și înțelegerea privind 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică intre România șl Noua 
Zeelandă. A fost, de asemenea, adop
tat un comunicat comun, care se va 
da publicității.

La ceremonia semnării documente
lor au participat tovarășii Paul Ni- 
cUlescu și' Angelo Miculescu. vice- 
prim-miniștri ai guvernului. Ion 
Ursu. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință si Teh
nologie, Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Vasile 
GHga, adjunct al ministrului afaceri

Cronica
Primire. T°varășui paui nicu- 

lescu, videprim-ministru al guver
nului, ministrul finanțelor, a primit, 
marți, pe Snoh Unakul, guvernatorul 
Băncii ’din Thailanda, care se află 
într-o vizită în țara noastră, la in
vitația Băncii Române de Comerț 
Exterior.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare, în continuare, a re
lațiilor economice și financiar-ban- 
care dintre România și Thailanda.

Au participat Vasile Răuță, guver
natorul Băncii Naționale a Republi
cii Socialiste România, și Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii Române 
de Comerț Exterior.

Cu prilejul 
„Săptămînii 
economiei14

Luna aceasta se organizează 
prin tradiție, intre 25 și 31 oc
tombrie. „Săptămîna economiei". 
Acest eveniment va da prilejul 
Casei de Economii și Consem- 
națiuni ca împreună cu Consi
liul Central al U.G.S.R.. Minis
terul Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor să întreprindă 
numeroase acțiuni pe plan cen
tral și local menite să cultive și 
să dezvolte spiritul de economie 
în rîndurile populației. Printre 
numeroasele obiective prevăzute 
în programul de organizare a 
„Săptămînii economiei" mențio
năm acțiunile de popularizare, 
organizate în întreprinderi, in
stituții, școli si cooperativele a- 
gricole de producție, a avanta
jelor economisirii la C.E.C.. a 
formelor si instrumentelor do 
economisire, cum ar fi convor
biri, consultații, puncte volanta 
de servire și informații, seri li
terare pe tema economiei, trans
misii la stațiile de radioficare, 
manifestări ale brigăzilor artis
tice și altele. în cadrul cluburi
lor, caselor de cultură și cămi
nelor culturale se vor organiza 
convorbiri, simpozioane, proiec
ții de filme C.E.C., seri literar- 
artistice pe tema economiei, fo- 
losindu-se în acest scop mate
rialele de popularizare editate 
de Casa de Economii și Con- 
semnatiuni.

în scopul cultivării spiritului 
de economie și popularizării 
instrumentelor de economisire 
specifice, în rândurile preșcola
rilor și elevilor în scoli gene
rale, licee și școli profesionale 
se vor întreprinde numeroase 
acțiuni, printre care organizarea 
„Coltului elevului econom", con
cursuri, convorbiri, vizite la uni
tățile C.E.C. și alte manifestări 
menite să educe tînăra genera
ție în spiritul economiei. 

talentul șl îndemînarea de care dau 
dovadă.

Oaspeții au fdst însoțiți de Radii 
Bogdan, ambasadorul României la 
Tokio, general-lpcotenenj; Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, reprezentanți ai oficialităților 
locale, de Yuzuru Murakami, amba
sadorul Japoniei la București.

Seara. Altețele Lor Imperiale au 
revenit în Capitală.

landă. Cele două părți au hotărît să 
acționeze în direcția lărgirii sferei de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, reciproc avantajoasă, în do
menii cum sînt pescuitul, economia 
forestieră, valorificarea gazelor natu
rale, echipamente de transport. O a- 
tenție deosebită se acordă cooperării 
în domeniul agriculturii, inclusiv prin 
constituirea, în cele două țări, de so
cietăți mixte pentru creșterea anima
lelor de reproducție.

lor externe. Marin Trăistaru, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care-1 însoțesc pe 
primul ministru al Noii Zeelande.

★
în cursul zilei de mar-ti, primul mi

nistru al Noii Zeelande a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

După păstrarea unui moment de 
reculegere a fost vizitată rotonda 
monumentului.

★
în aceeași’ zi, primul ministru al 

Noii Zeelande a vizitat Expoziția 
realizărilor economiei naționale 
„E.R.E.N.’79“.

(Agerpres)

zilei
întrevedere. Tovar^ Du

mitru Bejan, ministru secretar de sfat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
s-a întîlnit marți cu Mai Magana, mi
nistrul afacerilor economice, comer
țului și industriei din Republica Ni
ger, care face o vizită în țara noastră. 
Cu acest prilej au fost examinate po
sibilități de cooperare economică și de 
dezvoltare a schimburilor comerciale 
între țările noastre și s-au stabilit, de 
comun acord, acțiuni privind valori
ficarea lor.

Gală de filme. Cu priIejul 
celei de-a 34-a aniversări a creării 
Partidului Muncii din Coreea, marți 
seara a avut loc, -la Ambasada R.P.D. 
Coreene, o gală de filme.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., adjuncți de șefi de secție la 
C.C. aj P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, organizații de 
masă și obștești, ai Asociației de 
prietenie româno-coreene, activiști 
de partid și de stat, ziariști.

Cu această ocazie a vorbit Sin In 
Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene la* 
..București.

(Agerpres)

Învătămîntul, factorul
(Urmare din pag. I)

ține pasul cu societatea noastră so
cialistă, ale cărei exigențe depășesc 
limitele existente. învătămîntul 
ideologic este, desigur, primul che
mat să deschidă studenților un 
orizont științific general, prin per
fecționarea instrumentului de gîn- 
dire dialectică, prin Consolidarea 
concepției științifice de ansamblu, 
materialist-dialectice. despre viață 
etc. Nu mi-am propus să tra
tez însă acest subiect, mult prea 
vast, pentru articolul de față. După 
cum nu mi-am propus să tratez nici 
partea pedagogică — dacă putem 
spune astfel — a formelor specifice 
de dezvoltare a cercetării studen
țești. în schimb, țin să precizez că 
rolul cercurilor științifice poate fi 
sporit substanțial prin lărgirea și in
tegrarea organică a activității lor în 
viața practică ; aprecierea e vala
bilă și pentru lucrările de diplomă, 
care ar trebui să reflecte și mai 
mult maturitatea științifică a absol
venților, ca și pentru colectivele 
mixte de cercetare, la care partici
parea studenților ar putea fi nu 
doar mai largă, ci și mai eficientă, 
în fiecare institut sau facultate pot 
fi găsite formule noi de antrenare și 
mai rodnică a studenților în cerce
tare. iar căutarea unor astfel de for
mule nu trebuie să se oprească nici
odată.

Esențială în realizarea scopului 
propus. ni se pare, în primul rind, 
încrederea în faptul că studenții, în 
imensa lor majoritate, posedă cali-

R. S. CEHOSLOVACĂ
Utilizări noi ale energiei solare

Primul experiment 
de utilizare a energiei 
solare în agricultură, 
întreprins de specia
liștii din R.S. Ceho
slovacă. a dat rezultate 
promițătoare. Deși in 
această țară revin, pe 
un metru pătrat de 
suprafață, în perioa
da aprilie-noiembrie, 
doar 800 kWh e- 
nergie solară — can
titate mică în compa
rație cu alte regiuni 
ale lumii cu un înalt 
grad de însorire — 
cercetătorii au apre

R. S. F. IUGOSLAVIA
„Secția inovatorilor"

La uzinele de auto
mobile „Trvena Za- 
stava" din Kraguevat, 
serviciul de întreține
re a utilajelor a fost 
denumit „secția prin
cipală". Denumirea e 
îndreptățită dacă ținem 
seama de importanța 
pe care o are un ser
viciu de întreținere 
într-o' uzină unde 
oprirea benzii rulante 
pentru numai un mi
nut înseamnă scăderea 
producției cu un auto-

R. P. POLONĂ
Conservarea tezaurului arhitectural 

al Cracoviei
Oras-monument cu o 

bogată moștenire ar
hitecturală. științifică 
și culturală. Cracovia 
a fost declarată „cel 
mai mare sistem ur
banistic medieval din 
Europa". Fostă capi
tală a statului unit po
lon în perioada anilor 
1320—1609. Cracovia
conservă 800 de edifi
cii seculare înscrise 
pe lista monumentelor 
istorice prestigioase ale 
lumii, a căror conser
vare* a fost recoman
dată de UNESCO. Din 
păcate, o serie de fac
tori nocivi — tasarea 
solului din cauza infil
trării apei In vechea 
rețea de canale subte
rane. trepidațiile pro

ciat că ea este totuși 
suficientă pentru sa
tisfacerea anumitor 
nevoi în sectorul agri
col. Pe baza acestor 
concluzii, în Moravia 
de Sud a fost construit 
un colector de energie 
solară cu suprafața de 
20 de metri pătrați, 
care asigură necesită
țile de apă caldă ale 
unui adăpost pentru 
200 de animale din 
cadrul unei ferme 
zootehnice. Această 
instalație a dus la re

mobil pe zl. Spre 
..secția principală" au 
fost dirijați in ultimii 
ani unii dintre cei 
mai calificați munci
tori, tehnicieni și in
gineri. Cu timpul, in 
secție s-a format un 
puternic colectiv de 
1 300 de oameni.

In cursul activității 
de întreținere a utila
jelor s-a născut și 
mișcarea Inventatori
lor și inovatorilor. 
Printre cele mai re

vocate de circulația 
intensă pe străduțele 
înguste, dar mai cu 
seamă poluarea atmo
sferei cu reziduurile 
industriale emanate de 
întreprinderi — con
duc la degradarea unor 
construcții. Pentru sal
varea tezaurului ar
hitectonic cracovian a 
fost inițiat un pro
gram de reconstrucție 
și lucrări de protecție 
care prevede renova
rea clădirilor, inclusiv 
a interioarelor, ame
najarea rețelei de dis
tribuire a apei și de 
canalizare, construirea 
unui centru comercial 
nou. modernizarea sis
temului orășenesc de 
comunicații. descon
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16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă rusă
17,00 Turneul final al Campionatului 

european de volei
18.20 Tragerea Pronoexpre»
18.30 Forum cetățenesc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.29 Urgențe în agricultură
19.30 Noi, femeile !
10.50 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori4*. „Povestea lui Alexander 
Graham Bell“. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor americane

21.20 Dosarul energiei
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Muzică ușoară
16.20 Din țările socialiste
16.45 Teatru TV : „îmbrățișarea fratelui*4 

de Al. Philippide
18.fl0 Conexiuni — serial științific. Epi

sodul 4
18.50 1001 de seri

hotărîtor în pregătirea
tăți care îi fac apți să înceapă uce
nicia cercetării încă din primii ani 
de facultate și să se dezvolte in 
acest sens în anii următori ; că multi 
dintre ei sînt capabili să aducă o 
prospețime de Idei și un elan de cu
noaștere care ar putea să fertilizeze 
chiar activitatea științifică obișnuită 
a cadrdlor didactice. Trebuie Înțe
leasă, în al doilea rînd, necesitatea 
cointeresării unui număr cit mai 
mare, dacă nu chiar a tuturor stu
denților, într-o formă de cercetare 
legată de disciplineje care li se pre
dau în anul universitar respectiv. In 
medicină, de exemplu, o asemenea 
cercetare poate consta în efec
tuarea unor experimente sau deter
minări de laborator, în studiul unor 
cazuri clinice, în efectuarea unor 
anchete de teren, prelucrarea unor 
date biostatistice și, în orice caz, in 
deprinderea consultării bibliotecilor, 
a întocmirii unei bibliografii, a re
dactării unor referate generale pe 
baza lecturii unor lucrări actuale din 
revistele de specialitate. La o parte 
din studenți există o experiență po- . 
zitivă, dar ea ar trebui extinsă la 
marea masă a acestora. ■ Am avut 
adeseori ocazia să verificăm, în ca
dru! sesiunilor științifice studențești 
și al lucrărilor de diplomă, aportul 
real pe ' care îl pot da studenții în 
conlucrarea lor cu cadrele didactice, 
spontaneitatea de idei, ușurința de 
orientare în metodologia modernă a 
cercetării. Sintem siguri că situația 
studenților în medicină este extra- 
polabllă la toate profilurile de învă- 
tămînt.

ducerea cu 44 la sută 
a consumului de ener
gie electrică, în condi
țiile unei amortizări 
rapide a cheltuielilor 
necesitate de construc
ția și instalarea colec
torului. Ținîndu-se 
seama de rezultatele 
experimentului. în 
Moravia de Sud a în
ceput producția în se
rie a colectoarelor de 
energie solară pentru 
încălzirea apei desti
nate unităților agri
cole.

cente inovații apărute 
la „secția principală" 
se numără mașina de 
frezat, apreciată pen
tru randamentul ei, 
instalația pentru pre
lucrarea pieselor la 
cald, noul aparat care 
umflă in 20 de secun
de cele 4 pneuri ale 
unui autoturism.

La „Țrvena Zasta- 
va“, secția* de întreți
nere a primit acum o 
altă denumire : „secția 
inovatorilor".

gestionarea părții cen
trale a Cracoviei, re- 
amplasarea unor obiec
tive industriale.

Centrul orașului a 
devenit un mare șan
tier. Ansambluri de 
clădiri și chiar străzi 
întregi poartă haina 
schelelor. In perioada 
1961—1974 au fost efec
tuate lucrări de pro
tecție la 1 946 de edi
ficii și reparații la 
267 imobile de locuit. 
Printre clădirile reno
vate se numără caste
lul Wawel, Barbaca- 
nul (zidul vechi de 
împrejmuire a orașu
lui). Colegiul Maius. 
Edilii speră să încheie 
această vastă acțiune 
în cursul a două de
cenii.

19.00 Telejurnal
19.20 Treptele afirmării
19,55 Studio T ’79
20.20 De pretutindeni...
20.45 Din viața de concert a Capitalei
21,35 Telejurnal

v r e m e a
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 octombrie. In țară : Vremea va 
fi relativ caldă. Cerul va fi variabil. Ploi 
izolate vor cădea în a doua parte a 
intervalului. Vîntul va sufla la început 
slab, apoi moderat. In primele dimineți, 
local, in Transilvania și Moldova se va 
produce brumă. Pe alocuri, în vestul 
și centrul țări se va semnala ceață. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, mai coborâte in es
tul Transilvaniei, iar cele maxime între 
14 și 24 de grade. In București : Vremea 
va fi relativ caldă. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin în primele zile. Vîntul. 
va sufla în general slab. Temperatura 
va continua să crească ușor la începu
tul intervalului. Condițiile devin favora
bile apariției ceții în cursul dimineții.

viitorilor specialiști
Este necesar, de asemenea, ca 

eforturile de cercetare ale studenți
lor, la yn loc cil cele ale cadrelor 
didactice, să-și găsească o mai bună 
valorificare în practică. In această 
privință este mult loc pentru îmbu
nătățiri. atit în învățămintul me
dical. cit. foarte probabil, si în alte 
ramuri. O cercetare se poate efectua 
si pentru a-ți însuși tehnica realiză
rii ei sau pentru a satisface o 
obligație din planul de invățămint, 
dar dacă nu are un obiectiv bine 
6tabilit, un rezultat concret, o apli
care în viață, ea rămîne sterilă și 
nu poate să aducă autorului satis
facția și Îndemnul pentru noi cerce
tări.

Trebuie avut în vedere că, deși 
numai o parte din studenții ac
tuali se vor consacra în viitor cer
cetării de înalt nivel, totuși deprin
derea cercetării și dezvoltarea sim
țului de precizie, de aprofundare, de 
verificare, de cîntărire obiectivă a 
faptelor care se realizează prin ex
tinderea noțiunii și preocupărilor de 
cercetare vor servi neîndoielnic tu
turor tinerilor aflați in prezent pe 
băncile facultăților, ridicării conti
nue a calității și a rezultatelor mun
cii în întreaga economie a tării. Să 
nu uităm deci că studentul de as
tăzi este chemat să' fie specialistul 
de mîine. atit în sensul mai restrîns 
de om de știință, cit mai ales în 
sensul larg al cuvîntului. de specia
list luminat, capabil să contribuie, 
prin întreaga sa activitate, la pro
gresul patriei noastre socialiste.

• PLASMĂ IN LOC 
DE TURBINĂ. Specialiștii 
•ovietîci au elaborat un nou tip 
de termocentrală, pe bază mag- 
netohidrodinamică — una din 
modalitățile de transformare di
rectă a energiei termice în ener
gie electrică. La temperatura de 
3 OOu grade, combustibilii arși 
într-o cameră specială se trans
formă în plasmă. Din interac
țiunea plasmei cu un cimp mag
netic rezultă electricitate care, 
captată de electrozi, este trans
formată in curent continuu, 
înainte de a ajunge in rețeaua 
de distribuție. Construirea pri
mei centrale magnetohtdrodina- 
mice, cu o putere de 500 MW, 
a început in orașul Riazan. 
Odată cu intrarea in funcțiune 
a acestei prime uzine se va 

realiza o economia de combusti
bil de 20—30 la sută. Cen
tralele de acest tip — scrie zia
rul „Pravda" — vor ocupa un 
loc crescînd în balanța energe
tică sovietică în anii următori.

• LOCUINȚA VIITO
RULUI. O asemenea locuință 
integral computerizată există 
intr-un cartier rezidențial de 
lingă Bruxelles. Concepută de 
francezul Pierre Sarda, care a 
lucrat la N.A.S.A.. această lo
cuință permite locatarului să 
facă uz de numeroasele teh
nologii utilizate pină acum in 
zborurile spa'iale. Aparate elec
tronice cuplate la un calculator, 
care are terminale in toate în
căperile, și o rețea internă de 
televiziune fac posibilă dirija
rea de la distantă a tot ceea ce 

se deschide si închide, se mă
soară. se aprinde și se stinge 
din întregul imobil. Calculatorul 
poate fi programat și prin tele
fon. pentru a transmite multiple 
comenzi: pregătirea căzii pen-* 
tru baie, a cafelei, aerisirea în
căperilor, închiderea luminii, 
caloriferului, aragazului sau in
vers, stropirea grădinii, tunsul 
ierbii ș.a. Această casă repre
zintă o clădire-pilot pentru tes
tarea diverselor dispozitive din 
arsenalul informaticii, electro
nicii și automatizării ce urmează 
să fie adaptate pentru nevoile 
spitalelor, hotelurilor, munca de 
birou, din uzină.

• BIBLIOTECĂ MON
DIALĂ PENTRU COPII. 
Organizația indiană „Lok Milap 
Trust" a inițiat un proiect

constînd în lansarea unui set de 
cinci cărți ilustrate pentru copil 
la prețul de numai 1 dolar. Ini
țiatorii speră ca proiectul lor să 
devină începutul creării unei 
„Biblioteci mondiale pentru 
copii", care să asigure anual 
micilor .cetățeni din țările în 
curs de dezvoltare cite un ase
menea set de cărți, frumoase și 
ieftine, în limbile lor materne. 
Sprijinită de UNESCO, inițiati
va se înscrie, fără îndoială, ca 
o acțiune meritorie pe linia pre
gătirii pentru viață a tinerei 
generații din țările în curs de 
dezvoltare, a apropierii intra 
popoare prin intermediul cul
turii.

• CARNAVALURILE 
DIN TRINIDAD-TOBA
GO se pot compara prin fastul 
și fantezia lor cu cele de la Rio 
de Janeiro, fără a avea însă no
torietatea acestora. Dansurile și 
muzica din această insulă a 
Antllelor redau, cu mijloace de 
expresie originale, momente 
cruciale din existenta populației 
țării. De o mare popularitate 
6e bucură concertele de tobe, 
instrumente confecționate (și 
„acordate") în așa fel încît să 
poată reda o Întreagă gamă de 
„voci" de la sopran la bas. 
„Este muzica — scrie un croni

car de 1» „Le Monde* — unor 
oameni care iubesc cu patimă 
viața".

• TINEREȚEA LUI Ml- 
CKEY. în cei 50 de ani de

lebrul personaj al filmelor de a- 
nimație Creat de Walt Disney, a 

suferit o serie de transformări 
fizice care indică o continuă... 
întinerire. Această concluzie a- 
parține ziaristului american, spe
cialist în probleme de știintă, 
Stephen Jay Gould, care, urmă
rind personajul de-a lungul ani
lor, a constatat că dacă la 
început dimensiunea ochilor re
prezenta 27 la sută din cea a 
capului, procentul a crescut 
astăzi la 42 la sută ; capul, la 
rîndul său. reprezintă azi 48,1 la 
sută din mărimea trupului, fată 
de 42,7 la sută în primii ani (în 
desen, Mickey Mouse la începu
turile „carierei" sale și așa cum 
arată astăzi). Acestea sînt suc
cese... geriatrice care explică ti
nerețea fără bătrînețe a năstruș
nicului șoricel, îndrăgit de toți 
copiii lumii.

• SATURN... FĂRĂ 
INELE! Periodic, datorită a- 
jungerii planetei Saturn într-o 
anumită poziție în raport cu 
Sqarele și Pămîntul, poziție In 
care Soarele luminează doar 
„muchiile" inelelor saturniene, 
acestea din urmă devin invizi
bile de pe Pămînt. Această 
coincidentă de poziții și un
ghiuri. care are loc o dată la 
14,7 ani (ceea ce corespunde ju
mătății timpului de rotație a 
planetei Saturn în jurul Soare
lui), devine scadentă la 27 oc
tombrie acest an. încenind cu 
această dată si pînă la 3 martie 
1980 nici cu aparate optice pu
ternice nu se poate vedea decît 
cel mult umbra celebrelor inele.
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Imperativul instaurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale juste, întemeiată pe dez
voltarea reală și multilaterală a întregii planete, pe 
dreptul tuturor popoarelor la progres 

de numeroși vorbitori
subliniat

I

■

D OG! 
O .

0 J
f & •••îi O '

o W iSdi
■iyKSSÎS
R . • *0: •
fao t> o1

I.JT.I ..y

& 7 DO

Convorbiri economice româno-irakiene

NAȚIUNILE UNITE 9 — Trimisul 
Agerpres transmite : Obiectivul edi
ficării noii ordini economice inter
naționale continuă să reprezinte una 
din ideile majore ale dezbaterilor de 
politică generală din plenara Adu
nării Generale.

In discursul său, , șeful delegației 
Republicii Capului Verde, Amaro 
Alexandre Da Luz, a inclus edifi
carea noii ordini economice interna
ționale printre responsabilitățile da 
bază ale O.N.U., dedarind că, prin 
promovarea acestui obiectiv, orga
nizația trebuie să vină în întimpi- 
narea aspirațiilor legitime de progres 
și prosperitate ale țărilor în curs de 
dezvoltare, in care trăiește majori
tatea populației planetei noastre.

Aceeași idee a fost dezvoltată în 
discursul său de ministrul de exter
ne din Sierra Leone, Ăbdulay Con- 
teh, care s-a pronunțat pentru spo
rirea asistentei internaționale în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare 
și a propus convocarea unei confe
rințe internaționale cu participarea 
tuturor statelor în vederea instituirii 
unei noi ordini monetare 
nale, care să» ducă la 
actualelor fluctuații de 
financiare internaționale.

Gașton Thorn, vicepremicrul și 
ministrul de externe al Luxembur
gului, a apreciat că încercările de 
rezolvare parțială a actualelor difi
cultăți din economia mondială nu au 
dus la rezultate practice. El a arătat 
că interdependențele din lumea con
temporană impun soluții globale în 
toațe problemele economice actuale, 
care se cer elaborate și aplicate cu 
participarea tuturor statelor.

Jacques Hadoul. ministrul de ex
terne al Insulelor Seychelles, a de
clarat că actuala situație anormală 
din economia mondială, cind 65 la 
sută din populația planetei, care 
trăiește în țările în curs de dezvol
tare,' deține doar o pondere de 15 
la sută din totalul producției mon
diale și doar 8 Ia sută din producția 
industrială a lumii, se cere eliminată 
radical pe calea instaurării unei noi 
ordini economice mondiale. Țările 
In cui*s de dezvoltare — a «pus el

internațio- 
eliminarea 
pe piețele

— refuză rolul de a fi simpli produ
cători de materii prime. Statele bo
gate trebuie să înceteze să se mai 
comporte ca stăpîni ai lumii. Țările 
bogate și cele sărace trebuie să fie 
parteneri egali în procesul de dez
voltare.

Sayed Abel Alier, 
. tele Sudanului, s-a 
rîndul său, pentru 
măsuri concrete de dezarmare, care 
să conducă la eliberarea de fonduri 
necesare procesului de dezvoltare a 
tuturor statelor. Cursa înarmărilor 
șl producerea de arme — a spus el
— nu pot fi separate de problema
tica dezvoltării.

Ministrul de externe al Cameru
nului, Jean Keutcha, a declarat că 
noua ordine economică mondială 
„trebuie să ducă la instaurarea unei 
noi morale în viața internațională, 
o morală a justiției, egalității și so
lidarității între popoare".

La rîndul său, ministrul de externe 
al Algeriei, Mohamed Benyahia, «-a 
pronunțat pentru intensificarea efor
turilor vizînd revizuirea actualului 
sistem economic oligarhic, fondat pe 
exploatarea unui mare număr de 
popoare aflate în curș de dezvoltare, 
subliniind, in .context, „imperativul 
instaurării unei noi ordini economi
ce și politice internaționale .juste, 
întemeiate pe dezvoltarea reală și 
multilaterală a întregii planete, pe 
dreptul tuturor popoarelor la progres". 
Apreciind că instaurarea noii or
dini „constituie un obiectiv politic 
prin excelență" și că aceasta pre
supune restructurarea radicală a 
actualelor relații economice mondia
le, vorbitorul s-â pronunțat pentru 
soluționarea prin negocieri globale, 
desfășurate sub egida O.N.U., a tu
turor componentelor noii ordini.

Necesitatea soluționării actualelor 
dificultăți din economia 
pe calea desfășurării unor 
între statele dezvoltate și 
curs de dezvoltare a fost 
de asemenea, în discursurile rostite 
în plenara Adunării Generale de 
șefii delegațiilor Republicii Domini
cane, R.S.S. Bieloruse. Boliviei, Mo- 
zambicului și Salvadorului.

BAGDAD 9 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei efectuate în Irak, tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a avut 
convorbiri de lucru cu Saadoun Ghai- 
dane, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluțieit viceprim-mi
nistru, ministrul transporturilor și co
municațiilor, cu Mohamed Fadl Hus-

sein, ministrul construcțiilor de lo
cuințe, și cu Abdul Wahab Mahmoud, 
ministrul irigațiilor.

Au fost examinate căile de extin 
dere a relațiilor dintre Romania și 
Irak in domeniile respective, conve- 
nindu-w măsuri concrete pe linia 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice reciproc avantajoase.

La convorbiri a participat Mihail 
D.ainandopol, ambasadorul României 

. in Irak.

Reuniune a U.N.CT.A.D la Geneva
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adoptarea unor

mondială 
negocieri 
țările în 
abordată,

GENEVA 9 (Agerpres). La se
diul O.N.U. din Geneva s-au deschis 
lucrările celei de-a NIX-a sesiuni 
a Consiliului pentru comerț și dez
voltare al U.N.C.T.A.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare).

Dupâ cum a precizat Gamani Corea, 
secretar general al U.N.C.T.A.D.. a- 
ceastă sesiune va aborda ne parcursul 
a două săptămîni probleme decurgind

celei de-a IV-a sesiuni 
respectiv din 1976. re

din hotăririle 
a organizației, 
feritoare la crearea reală a unui tond 
comun. In domeniul monetar și fi- 
ifnnciar. Gamani Corea a pus accen
tul oe decizia adoptată 1a sesiunea de 
la Manila din primăvara acestui an 
referitoare la erijarea unui grup in- 
terguvernamental destinat abordării 
anumitor aspecte ale reformei siste
mului monetar internațional.

fel
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BLACKPOOL

Deschiderea Conferinței anuale
a Partidului

LONDRA 9 (Agerpres). — Marți 
s-a deschis la Blackpool lucrările 
Conferinței anuale a Partidului Con
servator din Marea Britanie. progra
mate să se' desfășoare oină la 12 oc
tombrie. La conferință participă, circa 
5 000 de delegați. Spre deosebire de 
Conferința anuală a Partidului labu
rist. desfășurată săotămîna trecută, 
tot la Blackpool, conferința conserva
torilor nu va propune reforme ma
jore. cele 12 moțiuni care vor fi-dez
bătute de participanti meraînd toate, 
cu excepția celei referitoare la pro
blema rhodesiană, pe linia opțiunilor 
de pină acum ale guvernului condus 
de Margaret Thatcher, relevă obser- • 
vatorii politici din Marea Britanie. 
Dealtfel, aceștia remarcă, de aseme
nea. că această conferință anuală are 
loc la numai cinci luni dună cîsti- 
garea alegerilor parlamentare de că
tre conservatori, situație ce a deter-, 
minat revenirea acestora la guvern 
dună cinci ani de opoziție.

Ca urmare a acestei situații se a- 
preciază că singurele momente-cheie 
ale conferinței anuale vor fi. vineri, 
discursul finnl al primului ministru. 
Margaret Thatcher, și, miercuri, 
intervenția ministrului de exter

Conservator
ne. lordul Carrington. care 
trebui să răspundă criticilor formu
late de aripa de dreapta a partidu
lui cu privire la modul in care con
duce șeful diplomației britanice con
ferința asupra Rhodesiei. ce se des
fășoară în prezent la Londra si care 
a intrat în cea de-a cincea săptămînă. 
In'fapt, aripa de dreapta conserva
toare reproșează guvernului, uneori 
sub forma unor critici aspre, că nu 
a acordat încă independența formală 
acestei țări — dar o independentă 
sub conducerea minorității albe. Tot
odată. dreapta cere ridicarea sancțiu
nilor economice impuse Rhodesiei în 
1965, Or. dupâ cpm se știe. Foreign 
Office-ul a anuntat că sancțiunile 
vor fi ridicate numai dună ce se va 
aiunge la un acord general Intre 
părțile interesate, prezente la Lon
dra.

Consultări

va

■
FRANȚA Peste 10 000 persoana au domonstrot Io Bordeaux împotriva 

prețurilor la bunurile de larg consum
creșterii costului

!

Necesitatea participării 
partidelor comuniste 

la solutionarea» 
problemelor naționale
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Manifestări culturale 
românești 

în Franța și Suedia 
PARIS 9 (Agerpres). — Tele

viziunea franceză a transmis o 
emisiune de 75 de minutb dedi
cată personalității marelui dom
nitor rdmân Vlad Țepeș. Cu a- 
ceastă ocazie a fost prezentat 
un reportaj filmat, realizat re
cent de televiziunea franceză în 
tara noastră. în partea introduc
tivă a emisiunii, J. M. Royer, 
realizator al emisiunii, a subli
niat continuitatea politicii de li
bertate și independență națio
nală, deschisă în istoria poporu
lui român, alături de alte mari 
figuri de eroi naționali, de că
tre voievodul muntean Vlad 
Țepeș.

STOCKHOLM 9 (Agerpres). 
— în cadrul manifestărilor or
ganizate în Suedia cu prilejul 
celei de-a 
constituirii 
centralizat 
localitatea 
deschiderea 
carte și discuri, precum și 
poziția de fotografii. „Imagini 
din România". La Stockholm h 
qvut loc vernisajul unei expozi
ții de artă populară organizată 
sub egida Asociației de prietenie 
Suedia-România.

2050-a aniversări 
primului stat 

și independent, 
Vesters a avut 
unei expoziții

a 
dac 

in 
loc 
de 

ex-

Preocupări in C.E.E. pentru sporirea 
de cărbuneproducției

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — La 
Luxemburg s-au deschis marți lu-l 
crările reuniunii reprezentanților ță
rilor C.E.E. însărcinați cu problemele 
energiei, care studiază 
elaborării unei politici 
dezvoltare a industriei cărbunelui in 
scopul reducerii puternicei 
dențe a „celor nouă" de 
importat.

Guido Brunner, membru
siei C.E.E. însărcinat cu problemele 
energetice, a- subliniat, în cuvintul 
său. necesitatea ca „cei nouă" să-și 
sporească producția de cărbune și să 
utilizeze mai mult acest combustibil 
în centralele electrice. El a cerut, 

. totodată, să se acorde un mandat Co
mitetului reprezentanților perma- 
nenți ai „celor nouă" — comitetul am
basadorilor de la Bruxelles — pentru 
pregătirea proiectului de decizii ce 
ar urma să fie adoptat la viitoarea 
reuniune ministerială, din decembrie.

Vorbitorul a reamintit, cu acest

vest-europene
BONN 9 (Agerpres). — Cancelarul 

R.F.G., Helmut Schmidt, a conferit, 
marți, la Bonn, cu primul ministru al 
Italiei, Francesco Cossiga, fiind exa
minate unele probleme privind Piața 
comună și securitatea pe continentul 
european. O atenție specială a fost 
acordată problemelor „de structură" 
ale C.E.E. și politicii agricole - comu
nitare.

posibilitatea 
comune de

depen- 
petrolul

al Comi-

prilej, că deficitul ce se va înregistra 
în anul 1985 in raportul dintre pro
ducție și consumul de petrol in lume 
va atinge trei-patru milioane de ba
rili pe zi și că tendința creșterii pre
țurilor la petrol va. continua — rela
tează agenția France Presse. Pe de 
altă parte, Guido Brunner a precizat 
că in loc să scadă consumul de pe
trol în centralele electrice din.țările 
C.E.E., acesta a crescut eu 14,1 la'sută 
în 1978 și cu. 14,9 la sută in primul 
semestru al anului curent ; la căr
bune procentul de creștere a utiliză
rii a fost de 5,5 la sută anul trecut si 
12,6 la sută în primul semestru 
din 1979.

La reuniunea de marți, cea mal 
mare parte a statelor membre ale 
C.E.E. au fost reprezentate nu la ni
vel de miniștri pentru problemele 
energiei, ci de secretari de stat sau 
ambasadori, ceea ce face imposibilă 
adoptarea în acest cadru a unor de
cizii de substanță.

Noi atentate teroriste în Spania
MADRID 9 (Agerpres). — Șirul 

atentatelor continuă să facă noi vic
time în Spania. După cum informea
ză agenția France Presse, 8 persoa
ne, din care 6 polițiști, au fost rănite 
luni intr-un atentat în orașul San 
Sebastian. Teroriștii, care au deschis 
focul intr-un local public, au reușit

să fugă. în aceeași zi. la Pampe- 
luna. teroriștii au ucis cu focuri de 
armă un inspector de poliție.

Agenția United Press Internatio
nal relevă că atacurile teroriste din 
ziua de luni comise in diferite re
giuni ale Spaniei s-au soldat cu 
3 morti și 10 răniți.

DIN ACTUALITATEA POLITICA

O semnificativă expresie a creșterii
. a H .a * ■ « V • •influenței comuniștilor niponi

Așa după cum s-a relatat, dumini
că s-au desfășurat în Japonia alegeri 
generale care, prin ^rezultatele lor. 
pot fi apreciate, dupâ opinia observa
torilor. ca un eveniment semnificativ 
pentru evoluțiile de pe scena poli
tică niponă. Organizate de Partidul 
Liberal-Democrat (de guvernâmint) 
cu 14 luni înainte de expirarea, in 
decembrie anul viitor, a mandatu
lui actualei legișlaturi în scopul de
clarat al , obținerii unei „majorități 
stabile", alegerile nu au dus la ame
liorarea scontată a pozițiilor acestei 
formațitțni politice. P.L.D. a obținut 
248 de mandate (din totalul de 511),' 
cu unul chiar mai puțin decit in le
gislatura anterioară și cu opt mai pu
țin decit ar fi fost necesar pentru 
realizarea majorității simple, în acest 
fel evidențiindu-se că procesul de 
erodare a bazei electorale a liberal- 
democraților. aflați la putere de două 
decenii și jumătate, nu a putut fi frî- 
nat. Este, astfel, pentru a doua oară 
consecutiv cind acest partid nu mai 
reușește să obțină o majoritate parla
mentară necontestată.

în ce privește rezultatele obținute 
de celelalte partide politice partici
pante la scrutin, se cuvine amintit că 
Partidul Socialist a obținut 107 locuri 
(fată de 123 în precedenta legislatu
ră). Komeito 57 (cu două mai mult) 
și Partidul. Socialist Democratic — 35 
(fată de 29). Celelalte mandate au 
fost repartizate între Noul Club Li
beral — 4, Partidul Social-Democrat 
Unit — 2 și candldații indepen
denți — 19-

Un- succes remarcabil a înregistrat 
în alegeri Partidul Comunist din 
Japonia, care a obținut 5 626 526 vo
turi. Comuniștii și-au sporit numărul 
de mandate de la 17 la 39, ceea ce 
înseamnă o creștere de peste două 
ori în comparație cu alegerile ante
rioare, sporul de 22 de locuri 
reprezentind cel mai mare cîștig 
de mandate în comparație cu toate 
celelalte partide. întrucît doi depu
tați independenți au anunțat că se 
vor alia grupului comunist în parla-

ment, în viitoarea Cameră a Repre
zentanților, P.C.J. va dispune practic 
de 41 de deputați. Analizînd aceste 
rezultate, Biroul Permanent al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japonia 
apreciază că ele „sînt cele mai bune 
obținute de partid în întreaga sa 
istorie".

Succesul comuniștilor japonezi este 
salutat cu satisfacție de comuniștii 
romani, de întregul nostru popor, 
fiind bine cunoscute raporturile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.J.,

alegerilor parlamentare
din Japonia

bazate pe stimă reciprocă și deplină 
egalitate.

Avansul deosebit înregistrat în ale
geri de Partidul Comunist din Japo
nia reprezintă, fără îndoială, o nouă 
confirmare a creșterii influenței și 
autorității sale în rîndul opiniei pu
blice, a afirmării sale ca o importan
tă componentă, a vieții politice ni
pone. Așa .cum este cunoscut, prin 
întreaga sa politică P.C.J. s-a dove
dit apărător ferm, de nădejde al in
tereselor clasei muncitoare, ale ma
selor populare. El s-a pronunțat și 
se pronunță cu consecvență pentru o 
politică de înnoire, pentru înfăptui
rea unor prefaceri structurale Jn or
ganizarea societățn, care să răspun
dă aspirațiilor vitale ale poporului, 
să asigure îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale celor mai largi pături 
sociale, progresul multilateral al în
tregii țări. în același timp, P.C.J. 
și-a țucerit un profund și bineme
ritat prestigiu prin lupta sa neobo-

sită pentru întărirea independenței 
și suveranității naționale, pentru 
promovarea destinderii, pentru in
staurarea' unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

Creșterea forței de atracție a pro
gramului și propunerilor avansate de 
comuniștii japonezi constituie, in 
același timp, rodul aplicării la parti
cularitățile specifice, la condițiile 

, istorice, naționale și sociale concrete 
’ ale tării, a principiilor generale 'ale 

socialismului științific. Ele reprezin
tă, totodată, o expresie a pozițiilor 
P.C.J. în problemele mișcării comu
niste. poziții in -sprijinul normelor 
independenței, egalității in drepturi 
și neamestecului in treburile interne 
ale altor partide, a realizării unei 
unități trainice, superioare. bazată 
pe diversitatea situațiilor în care 
activează fiecare partid.

Un factor important al succesului 
P.C.J. îl constituie, fără îndoială, po
litica sa de largă deschidere și co
laborare' cu toate forțele politice 
avansate ale țării. P.C.J. a apreciat 
și apreciază că în actuala situație nu 
este posibil ca un singur partid de 
opoziție să poată determina o trans
formare progresistă, pentru aceasta 
fiind necesară crearea unui front 
unit. al tuturor forțelor democratice 
și progresiste, avînd la bază conlu
crarea dintre comuniști și socialiști. 
Firește, avansul însemnat înregistrat 
de comuniști, precum și reconfir
marea — în parte — a mandatelor 
partidului socialist deschid căi noi 
în direcția intensificării acțiunii 
unite a celor două principale for
mații ale stîngii, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste din țară.

Desigur, așa cum apreciază obser
vatorii scenei politice nipone, prin 
multiplele lor implicații, rezultatele 
alegerilor din. Japonia vor exercita o 

• lnrîurire evidentă asupra direcțiilor 
principale ale politicii interne șl ex
terne a tării în următorii ani.

Radu BOGDAN

PARIS 9 (Agerpres). — Marți, în 
cea de-a doua zi a vizitei sale oficia
le în Franța, președintele Portugaliei, 
Antonio -Ramalho Eanes, și-a conti
nuat convorbirile cu președintele Va
lery Giscărd d’Estaing, consacrate 
în special problemelor referitoare la 
viitoarea aderare a Portugaliet la 
Piața comună ,și la mijloacele de ex
tindere a relațiilor dintre cele două 
țări.

subliniatd In comunicatul 
comun al P.C. Italian 

și P.C. Portughez
LISABONA 9 (Agerpres). — în co

municatul comun cu privire la vizita, 
în Portugalia a delegației P.C. Italian, 
condusă de Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.X., și convorbirile 
avute cu , o delegație a P.C. Portu
ghez în frunte cu Alvaro Cunhal. 
secretar general al partiidtiluL se 
arată că cele două delegații s-au 
pronunțat pentru unitatea clasei 
muncițoăre, întărirea alianței eu ță
rănimea. cu masele populare, eu 
păturile mijlocii, pentru o înțelegere 
între forțele democratice și populare 
și, îndeosebi, între forțele de stingă, 
socialiste și comuniste.

P.C. Italian și P.C. Portughez 
sl-au exprimat hotărîrea fermă de a 
apăra suveranitatea și independenta 
țărilor lor, de a se ridica împotriva 
oricăror încercări de amestec din 
afară. Ele au relevat că schimbul de 
opinii referitor ia situația din Por
tugalia și Italia a permis să se con
firme marea însemnătate a rolului 
partidelor, comuniste în viata acestor 
țări, să indice din nou necesitatea 
participării lor la solutionarea pro
blemelor naționale Ia toate niveluri
le, inclusiv cel guvernamental.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO- 
Președintele R.S. Ceho- 

Gustav Husak. l-a pri-
> primul ministru al 

Constantin Caramanlis. 
vizită ' oficială la Praga. 

cum relatează agenția 
convorbirea s-a referit la 

consta-

ELENE, 
slovace.
mit pe 
Greciei, 
aflat in
După
C.T.K..
relațiile cehoslovaco-elene.
tindu-se dezvoltarea lor in diferite 
domenii. De asemenea.' a 
un schimb de opinii In 
internaționale actuale.

PRIMIRE LA BEIJING. LI Xiâ/- ] 

nian. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a primit marți , 
la Beijing pe Abdul 
ministrul educației 
care efectuează o 
Chineză, in fruntea 
alcătuite din cadre 
în vățăm în tulul.

Salam Majali, 
din Iordania, 

vizită în R.P. 
unei delegații 
din domeniul

avut loc 
probleme

Desemnarea noului prim-ministru al Suediei
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — Li

derul Partidului de Centru din Sue
dia, Thorbjorn Falldin, a fost desem
nat, marți, prim-ministru în coaliția 
guvernamentală a celor trei partide 
de centru-dreapta care au obținut, 

. în alegerile generale de la 16 sep
tembrie, o majoritate de un 
Riksdag. Desemnarea lui 
survine după trei săptămîni 
gocieri intre liderii celor trei 
— de centru. liberal și conservator 
în jurul personalității care va 
conduce noul cabinet. Principalul con
tracandidat iijl Iui Falldin era preșe
dintele Partidului Liberal. Ola
Ullsten, care condusese guvernul.

vot in 
Fall din 
de ne- 
partide

care

R.F.G. :

ÎNTREVEDERE 
BERLINGUER — FELIPE 
LEZ. Enrico Berlinguer.

ENRICO 
gonZa- 
secretar 

general al Partidului Comunist Ita
lian, aflat într-o vizită la Madrid, 
la invitația P.C. din Spania, a avut 
marți o întrevedere cu Felipe Gon
zalez, secretarul general al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol.

PARTIDUL TUDEH . 1ȘI REIA 
ACTIVITATEA POLITICA. Aiato- 
lahul Khomeiny și Consiliul Revo
luției din Iran și-au dat acordul ca 
Partidul Tudell să-și reia activita
tea politică, a declarat N. Kia- 
noury, prim-secretar al partidului, 
la o conferință de presă. El a mai 
precizat că Partidul Tudeh a propus 
crearea tmul „-front popular unit", 
care să cuprindă „toate forțele de
mocratice ce cred in revoluția is
lamică".

PENTRU RESPECTAREA SUVERANITĂȚII STATELOR DIN ZONA 
CARAIBILOR. Guyana, Grenada, Santa Lucia și Jamaica au dat publici
tății, la Georgetown, un comunicat în care condamnă hotărirea'Administra- 
ției S.U.A. de a extinde prezența militară americană in zona Caraibilor. 
Documentul relevă necesitatea respectării suveranității și independenței 
naționale a tuturor statelor din zonă.

I

minoritar înaintea alegerilor de luna 
trecută.

Este cel de-al doilea mandat al lui 
Thorbjorn Falldin ca șef al guver
nului suedez. El a condus cabinetul 
tripartit al liberalilor, centriștilor și 
conservatorilor după alegerile din 
1976, cind partidele de centru-dreap- 
ta au ieșit învingătoare în fața so
cial-democraților, care guvernaseră 
Suedia neîntrerupt timp de peste 40 
de ani. Coaliția tripartită condusă de 
Falldin s-a destrămat însă în octom
brie 1978, în urma dezacordului sur
venit intre membrii ei în mult con
troversata problemă a centralelor 
nualeare in Suedia.

SUCCESUL UNEI NOI FORMA
ȚII POLITICE VEST-GERMANE. 
Comentind rezultatul alegerilor 
pentru Dieta landului Bremen — 
în cadrul cărora partidul șocial- 
detnocraf si-a menținut pozițiile 
preponderente1— agenția D.P.A; 
consideră că marea surpriză a aces
tei consultări electorale a fost suc
cesul unei noi formații politice — 
partidul ecologist — care, obtinînd 
5.14 la sută din voturi, devine pri
ma grupare în afara partidelor 
tradiționale (social-democrat, creș- 
tin-democrat si liber-democrat), ce 
va fi reprezentată intr-un parla
ment local vest-german.

ALEGERE — Habib Chatty, fost 
ministru de externe al Tunisiei, a 
fost ales secretar general al confe
rinței țărilor islamice.

CONDAMNARE. Fostul secretar 
în Ministerul Informațiilor din Re
publica Sud-Africană, E Rhoodie, 
implicat în răsunătorul scandal fi
nanciar, care a dus la demisia 
ex-președinteiui Vorster si a fostu
lui ministru al informațiilor Mul
der, a fost condamnat la 6 ani 
închisoare pentru delapidarea de 
fonduri guvernamentale, dar a fost 
imediat... eliberat sub cauțiune — 
un act de spălare a rufelor în fa
milie, comentează agențiile de 
presă.

CONFERINȚA GLOBALA ASUPRA VIITORULUI. La Toronto (CanadapJ ’ 
vo avea loc, în cursul anului viitor, prima conferința globala asupra vii-, ' 
torului, la care vor participa peste 500 de asociații de viitorologie din 
întreaga lume, între care Clubul de la Roma, asociația „Futuribles" din J 
Paris, „Stanford Research Institute" din S.U.A. etc. Congresul șe va des-' | 
fâșura sub deviza : „Chemarea anilor ’80 : a gîndi pe plan global, a 
acționa pe plan local''..' I

Acțiuni ale sindicatelor
pentru combaterea neonazismului

BONN 9 (Agerpres). — Organiza
ția din landul Renania de nord — 
Westfalia a Federației Sindicatelor 
din R.F.G., D.G.B., a întemeiat, la 
Dtisseldorf, un, cerc de lucru pen
tru combaterea neonazismului. „Ur
mărim cu mare îngrijorare numeroa
sele și variatele activități ale neona
ziștilor militanți", a declarat pre
ședintele organizației de land a sin
dicatelor, Siegfried Bleicher, la reu
niunea de constituire a cercului de 
lucru.’ „Numeroase procesa penale

Conferința de la Londra 
în problema rhodesiană 
O noua propunere a Frontului 

Patriotic Zimbabwe
LONDRA 9 (Agerpres). — în ca

drul conferinței de la Londra in pro
blema rhodesiană, Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic, a 
dat publicității o declarație în care 
relevă că proiectul de constituție pre
zentat de partea britanică nu conține 
decit puține elemente noi,- fiind mar
cat de deficiente serioase. El a pro
pus. în condițiile în care pare a fi 
evident că nu se poate aiunge la tin 
acord definitiv în problema constitu
ției, să se treâcă la examinarea celei 
de-a doua părți a ordinii de zi, 
referitoare la controlul asupra arma
tei și administrației rhodesiene în 
perioada de tranziție. Ministrul de 
externe britanic, lordul Carrington, 
care prezidează lucrările conferinței, 
a declarat că va studia declarația 
frontului, dar a respins propunerea 
începerii negocierilor asupra celor
lalte probleme ale agendei.

într-o declarație de presă făcută 
după ședință, celălalt copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Joshua 
Nkomo, a arătat că ..delegația fron
tului a venit la Londra pentru a ne
gocia. Ar fi un lucru foarte nefericit 
— a spus el — dacă britanicii ar 
declara că nu se pot realiza progre
se. Nu cred că ,aduc un serviciu 
statului Zimbabwe dacă elaborează 
un document pe care il prezintă ca 
intangibil".

După cum s-a anunțat, șeful asa- 
zisului guvern de la Salisbury. Mu- 
zorewa, a făcut deja cunoscut că 
acceptă proiectul de constituție bri
tanic. «

au
Și

demonstrat că în R.F.G. există 
un terorism care își .are rădăci

nile în - neonazism", a spus el.
Recent, Ministerul de Interne al 

landului Renania de nord — West- 
falia a dat publicității un raport în 
care releva intensificarea activită
ților neonaziste în zonă și descope
rirea, de către poliție, a unor impor
tante cantități de arme de foc și 
muniții asupra membrilor grupărilor 
neonaziste.

CONVORBIRI LA ALGER. Dra- 
I goslav Markovich președintele A- 

duhârii R.S.F. Iugoslavia, aflat în 
î vizită oficială în Algeria, a primit 
I o delegație a Frontului POLISARIO, 

condusă de Bachir Mustafa Sayed, 
i secretar general adjunct al frontu- 
I lui. Delegația a prezentat situația 
• din Sahara occidentală, in cursul 
. convorbirilor fiind examinată, tot- 
. odată, problema întăririi relațiilor 
i dintre cele două părți.
I MAJORĂRI DE PRETURI LA 
I PETROL. Kuweitul a hotărit majo" 

rarea prețului la petrol cu 1.94 do
lari per baril, respectiv cu 10 la 
sută față de nivelul anterior. O 
măsură similară a fost luată și in 

de 8,8 la sută 
va ridica

CONTRABANDĂ. Ziarul polonez 
„Zycie Warșzawy" informează că. 
după mai multe luni de cercetări 
intense, organele, de miliție . polo
neze și ungare au făcut inofensiv 
un grup de infractori care desfășu
ra operații ilegale cu aur și valută 
pe teritoriul R.P. Polbne și R.P. 
Ungare. între altele, au 
perate 12 kg bijuterii 
napoleoni de aur, 55 000

fost recu- 
• și 1 000 
de dolari.

AFRICA

I Mexic. Majorarea
| față de nivelul anterior

prețul barilului la 21.611 dolari.

EVENIMENTELE DIN ______
CENTRALĂ, în cadrul unei confe
rințe de presă, Ange Patasse. lide
rul Mișcării de eliberare a poporu
lui cfentrafrican și principalul opo
nent al actualului președinte Davijd 
Dacko. a cerut retragerea imediată 
a trupelor franceze de pe teritoriul 
centrafrican. precum și „revizuirea 
și adaptarea" acordurilor de coope
rare cu Franța. J

La așa oaspete... așa gazdă
Ce-o mai fi făcind bietul dictator 

alungat, din Nicaragua ? Pe unde-o 
mai fi ?

...Dar să nu-i purtăm de grijă. 
Pină la urmă s-a găsit un prieten 
care să-l adăpostească. Unul care îi 
seamănă, aidoma ca fizionomie mo
rală și politică — generalul Strbes- 
sner, fiihrer-ul Paraguayului. Aces
ta i-a pus la dispoziție — după 
cum informează „International He
rald Tribune" — o splendidă casă in 

. cartierul rezidențial din Asuncion. 
Somoza se poate plimba în voie, 
poate primi reporteri...

Ar avea vreo pricină de nemul
țumire Somoza ? Ziariștii ce l-au

văzut au afirmat că el tir arăta, to
tuși, cam abătut.'E drept, la- Asun
cion a fost bine primit... Bani de 
trai are destui, se spune cam un 
miliard de dolari,, puși „de,o parte" 
in afara țării, pe vremea cind a fost 
dictator. Numai că ceva îi lipsește. 
Si se simte tare nefericit, li e dor 
de... țară.

Somoza oftează după Nicaragua... 
După puterea absolută,'după pala
tele părăsite, după averile lăsate, 
după cetățenii săi iubiți r- din la
gărele de concentrare, din temnițe 
sau din gropile comune.

E drept, are o consolare : peisa
jul din Paraguay il ajută să-și mai 
uite dorul și să se simtă ca acasă...

Un scandal numit „Darvon"
O puternică reclamă s-a făcut in 

ultima vreme in Occident unui me
dicament numit „Darvon", despre 
care se afirmă că ar fi un reme
diu suveran împotriva a numeroase 
maladii. Iată insă că, in urma ana
lizelor efectuate de un grup de ex- 
perți, s-a constatat că medicamen
tul, produs al consorțiului „Lilly 
and Co.“, este... dăunător. A iz
bucnit un scandal cu largi ecouri. 
Intre altele, s-a dezvăluit că admi
nistrarea „Darvonului", de pe urma 
căruia firma producătoare realizează

substanțiale beneficii, departe de a 
avea vreun efect binefăcător, a 
grăbit, dimpotrivă, sfirșitul unui 
număr de trei-patru mii de bolnavi.

In consecință, atit experta, cit și 
o organizație obștească — „Grupul 
pentru cercetări în domeniul sănă
tății", au cerut interzicerea „Dar- 
vpnului". Deocamdată, la cererea 
lor, nu s-a primit nici un răspuns. 
Intre timp,, nocivul preparat conti
nuă să se vîndă in farmacii, rotun
jind profiturile societății producă
toare de... „sănătate pentru om".

Viața de dine ?
Pietonii care trec pe una. din 

străzile Parisului se opresc curioși 
in fața unui edificiu, pe zidul căruia 
o tăbliță anunță existenta unui 
„Institut de bioergodinamică", do
tat cu săli de masaje, bazine de 
înot, aparate pentru stimularea 
electrică a mușchilor sau pentru 
îndepărtarea durerilor. Inscripția 
de pe tăbliță produce, la prima ve
dere. nedumerire : „Este interzisă 
intrarea purtătorilor a două pi
cioare". Pină la urmă, lucrurile se 
lămuresc : noul institut parizian 
este' destinat... patrupezilor. Bine
înțeles, nu oricărui patruped, ci 
numai celor de „elită", aparținind 
familiilor avute, care plătesc bani 
grei pentru ca „odraslele" lor să-și 

• mențină forma fizică.
Concomitent cu această informa

ție, presa pariziană a relatat o altă 
întîmplare, petrecută la Brest, unde 
un muncitor șomer, reintorcîndu-se 
acasă, și-a găsit soția, și ea șomeră, 
in stare de comă. Pentru că nu a 
mai putut indura mizeria, femeia 
s-a otrăvit. A doua zi, vecinii l-au 
găsit și pe soțul ei mort: înghițise 
barbiturice.

Incit, pe bună dreptate. Iți pui 
întrebarea : la urma urmei, cine 
duce viață de cîine ?...
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