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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU1

a acordat un interviu
postului de televiziune Z. D. F.

din
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe 
Hans-Jurgen T. Wiessner, șeful 
biroului din Viena al postului de

R. F. Germania
televiziune Z.D.F. (R. F. Germa
nia), corespondent pentru Europa 
de sud-est.

La primire a luat parte tovară
șul Dumitru Popescu, membru al

Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu postului de televiziune 
Z.D.F.

La Câlârași, acolo unde constructorii înalță o nouă vatră de oțel a țârii, obiectivele viitorului combinat siderurgic au câpâtat contururi exacte. Dupâ ce prima capacitate productivă din cadrul combinatului — secția de construcții metalice a Intrat în funcțiune, efor
turile miilor de constructori șl montorl al șantierului sint concentrate pentru accelerarea ritmului de execuție la oțelâria electrlcâ, furnale șl laminorul de profile mijlocii. In fotografie: o secvențâ panoramicâ de pe acest mare șantier Foto: S. Cristian

SĂ INT1MPINĂM
CONGRESUL AL X1I-LEA
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AL PARTIDULUI CU SARCINILE DE
PLAN ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

Pe șantiere, amplă mobilizare de forțe

concentrate într-o direcție unică:»

FIECARE INVESTIȚIE -
In funcțiune la termeni

In acest ultim trimestru, numeroase obiective șl 
capacitâți importante — din Industria chimicâ, meta
lurgie, industria construcțiilor de mașini, economia 
forestieră și industria materialelor de construcții ș.a. 
— trebuie să intre în funcțiune. Este o sarcină com
plexă, de înaltă răspundere, a cărei înfăptuire im
pune ca, pe toate șantierele, fără excepție, să se lu
creze zi de zi în ritm susținut pentru a se asigura 
îndeplinirea în bune condiții a obiectivului fundamen
tal ai planului din acest domeniu: punerea în func
țiune a fiecărei noi capacități la termenul prevăzut 
și chiar mai devreme.

lată de ce, pe fiecare șantier, la flecare obiectiv, 
flecare zl trebuie să marcheze Intensificarea ritmului 
de construcții și monta|. Și aceasta prin eforturile 
comune ale colectivelor de pe șantiere, din întreprin
derile furnizoare de utilaje și de materiale de con
strucții și din unitățile beneficiare. Cu cea mal mare 
răspundere și operativitate trebuie rezolvate proble
mele ce se ridică în legătură ca asigurarea în între
gime a utilajelor, proiectelor și materialelor necesare,

completarea efectivelor de lucrători și aplicarea ime
diată a măsurilor corespunzătoare pentru atingerea 
unui ritm susținut de muncă. Ca atare, de mare Im
portanță în momentul de față sint conlucrarea și mai 
fructuoasă, și mai activă a tuturor factorilor cu răs
punderi in acest domehiu, îndeplinirea de către fle
care a obligațiilor ce îi revin.

Pe fiecare șantier trebuie să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, să se facă totul pentru acce
lerarea ritmului de execuție a Investițiilor. Pretutindeni, 
organizațiile de partid de pe șantiere și din între
prinderile furnizoare, comuniștii au datoria să acțio
neze stăruitor, cu energie pentru mobilizarea efortu
rilor colectivelor de oameni al muncii din care fac 
parte, stimulînd întrecerea între formațiile de muncă, 
promovînd Inițiativele cu eficiență certă și Imediată, 
adică tot ceea ce se relevă ca fiind valoros în ac
tivitatea de zi cu zl pe șantiere sau în întreprinderi, 
în scopul îndeplinirii riguroase a planului de Investi
ții din acest an hotărîtor al cincinalului.

■

Acum, cînd toate ener
giile creatoare ale po
porului nostru sint con
centrate in pregătirea unui 
eveniment care se anunță 
și care va fi. de bună sea
mă. istorie — Congresul al 
XH-lea al P.C.R. — este 
firesc să deslușim în lumi
nile lui și unele lumini 
care ne vin dintr-un tre
cut mai Îndepărtat.

Programele-directivă, a- 
flate in dezbatere publică, 
ne pun în față arhitecturi 
vaste și noi. splendide în 
luciditatea și măiestria lor. 
Iar acestea nu puteau veni 
spre inimile și conștiințele 
noastre decît din- inima și 
conștiința unui arhitect ex
cepțional. care a știut să 
facă din învățătură, din 
pasiunea pentru cunoaște
re. din însușirea tuturor 
cuceririlor geniului uman o 
lege în această tară. Nicio
dată n-a ostenit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in efor
tul său extraordinar 
ne învăța pe toți să 
cim și să creăm după 
Iile științei, nu la ! 
plare. 
nit să ne arate că socialis
mul este și trebuie să fie 
școala supremă a construc
ției conștiente, că fără 
școală nu se poate așeza 
nici o temelie care să du
reze. Iar școala aceasta, 
care înseamnă existența 
însăși a poporului nostru, 
nu a Început și nici nu Se 
va sfîrși eu generațiile 
noastre...

Mi-aduc aminte cuvintele 
rostite de conducătorul 
partidului și statului ro
mân. cu ani în urmă, pe 
Cîmpia Libertății din Blaj : 
„Ii cinstim cu venerație pe 
revoluționarii de la 1848. îi 
cinstim pe toți înaintașii 
care s-au sacrificat pentru 
păstrarea ființei noastre na
ționale. care și-au făcut urr 
crez din slujirea interese
lor și aspirațiilor poporului 
nostru".

De ce oare Îmi

minte tocmai acum cuvin
tele acestea gravate parcă 
în marmura timpului 7

Pentru că tocmai acum 
se împlinesc 225 de ani de 
la deschiderea școlilor din 
Blaj, acele adevărate „fîn- 
tîni ale darurilor" pentru 
neamul nostru, cum au fost 
numite încă din veacul în
ceputurilor. Cînd Petru Pa
vel Aron anunța prin Di
ploma de la 11 octombrie

nat. Sălaj și Bihor, cu 
emoția care-1 făcea să ex
clame. după o sută de ani, 
pe adolescentul Eminescu, 
venit pe jos de la 
năuti pină la Blaj : 
salut din inimă, 
mică !“

Cum să nu fi fost 
ționați acei tineri ai 
puțurilor cînd li se deschi
dea. pentru prima oară, 
nu numai ușa unei școli.

Fîntînile
darurilor

Cer-
„Te 

Romă
emo- 
înce-

G1NDURI la o aniversare
de a 

mun- 
. regu- 
întîm- 

Niciodată n-a oste-

de Ion BRAD
invăță-

CONSTRUCTORII Acționați cu fermitate și răspundere pentru crearea frontului de 
lucru necesar montorilor! Hotărîtoare in acest sens sint organizarea cit mai judici
oasă a lucrărilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea cu randament înalt 
a timpului de lucru șl a utilajelor!

MONTORI 1 Pe șantiere există stocuri mari de utilaje tehnologice, altele urmează 
să sosească. Ziua și noaptea, în schimburi prelungite sau în două schimburi — iată 
cum trebuie organizată activitatea pentru montarea lor neîntîrziată și punerea în func
țiune a tuturor obiectivelor planificate în acest an I

FURNIZORI DE UTILAJE I De munca voastră depinde într-o măsură hotărîtoare 
succesul strădaniilor depuse de constructori și montori pe șantiere I Nici un efort nu 
buie precupețit acum pentru lichidarea restanțelor în livrări șl asigurarea tuturor 
lajelor de care este nevoie!

BENEFICIARI DE INVESTIȚII! Sprijinițl-1 pe montori, participați în număr cit 
în funcțiune la 
aportul vostru I

IN PAGINA A II-A

mare cu forțe proprii Ia montarea mașinilor și utilajelor I Punerea 
men a obiectivelor de investiții depinde în măsură apreciabilă de

PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE:

• TOATĂ RECOLTA IN HAMBARE!

tre- 
uti-

mai 
ter-

• TOATE SUPRAFEȚELE iNSĂMlNȚATE!
Stadiul recoltării 
sfeclei de zahăr

Oamenii muncii din agricultură 
Intensifică, de la o zi la alta, lu
crările agricole de sezon.

In mod firesc, principalele forța 
sint concentrate la culesul porum
bului șl semănat. O atenție deose
bită trebuie acordată însă recol
tării, transportului și insilozării 'sfe
clei de zahăr. Pină la această dată, 
sfecla a fost strlnsă de pe 152 000 
hectare — 59 la sută din suprafața 
planificată. Așa cum rezultă din 
cifrele înscrise pe harta alăturată, 
care reprezintă, in procente, su
prafețele de pe care a fost strînsă 
sfecla de zahăr pină la 10 octombrie, 
această lucrare s-a încheiat în ju
dețele Hunedoara și Bistrița-Nă- 
săud și este avansată în alte ju
dețe. Trebuie arătat că există o 
diferență de 400 000 tone între can
titatea recoltată și cea transportată, 
cele mai mari decalaje înregistrîn- 
du-se în județele Mureș, Cluj, Bihor 
•tc. Intrucît timpul este înaintat,

problema principală este acum depo
zitarea neîntîrziată a sfeclei de za
hăr atît la fabrici, cit și în unitățile

Pentru a se evita 
este necesar ca însilo- 

ei să se facă imediat.

Sămînță de calitate — în pămînt 
bine lucrat. La cooperativa agricolă 
Gherghița. județul Prahova, se însă- 
mînțează ultimele suprafețe cu 

grîu
Foto : E. Dichiseanu

1754 „deschiderea 
turilor și chivernisirea in
tr-insele a celor lipsiți", el 
nu uita să adauge : „Lingă 
toate acestea, neîncurmată 
școală de obște va fi tutu
ror de toată vîrsta. de ce- 
tanie, de cîntare si 
soare, nici o plată de 
ucenici așteptîndu-să...“.

Și parcă vid cum. 
chemarea aceasta sobră, 
un strigăt de durere 
biruință, au pornit 
în tundrele lor de 
unii mai bătrîiori. ai 
gilor români din 
cărora oligarhia tiranică le 
refuza recunoașterea de a 
fi cea de-a „patra națiu
ne" egală în drepturi cu 
celelalte. îi văd. zic. cobo- 
rînd nu numai de pe văile 
Tirnavelor și Mureșului, 
nu numai de pe Secaș și 
Cîmpia Transilvaniei, dar 
și din Tara Oltului șl a 
Maramureșului, dinspre Ba-

scri- 
la

la 
ca 
desi

sfioși 
copii, 
ioba- 

Ardeal,

ci se tăia, astfel. In noap
tea stăruitoare 
rilor ușa 
prin care 
secolelor 
nu pentru 
aceea de revelație, 
sîmburele 
avea să 
românilor" 
expresie a 
se bătuse in 
liară de la 
Blajului, Ioan 
Micu ? Cînd ceru drepturi 
egale cu celelalte națiuni 
ardelene. însoțite de toate 
consecințele ce se impu
neau pe plan social, poli
tic si cultural, membrii 
Dietei l-au amenințat că-1 
aruncă pe fereastră și-apoi 
l-au alungat din tara lui, 
să moară printre pietrele 
sacre ale Romei.

Pe pămîntul semănat 
asemenea idei, cu astfel 
semne1 de luptă, călcau

a veacu- 
unei dimineți 
năvălea lumina 

viitoare ! Oare 
ei. pentru clipa 

_ pentru 
de lumină care 
ajungă ..soarele 
— după o altă 
Iui Hminescu — 

Dieta nobi- 
Cluj ctitorul

Inochentie

cu 
de 
a-

tuncL sfioși, emoționați, 
dar încrezători în soarta 
neamului lor, primii șco
lari ai Blajului.

Și oare nu ecoul cuvin
telor care le jalonaseră a- 
cest drum a trecut din 
conștiința lor în conștiința 
mulțimilor, la care se întor
ceau după terminarea șco
lii. povestind și pregătind 
evenimente epocale ca răs
coala lui Horia, Cloșca și 
Crișan. rechizitoriul din 
Suplex Libellus Valocho- 
rum, luminile Școlii Arde
lene. revoluția de la 1848, 
Memorandumul și. in sfîr- 
șit, marele act al Unirii de 
la Alba-Iulia. din 1918?!

Da. școlile acestea pline 
de trecut, uneori mai mult 
decît de aer. cum le-a zis 
cîndva Nicolae lorga. au 
stat și ele la rădăcina idei
lor de eliberare socială șl 
națională, de unire a tutu
ror românilor, au fost un 
factor nu numai de lumi
nare dar și 
ogor stropit 
frunții dar 
luptătorilor.

De aceea, 
țit să afirme, la aniversa
rea primului centenar al 
acestor școli, unul din cei 
mai străluciți elevi ai lor 
— aflat pe atunci in cali
tate de director — Timotei 
Cipariu. copilul de țărani 
din Pănade. cel care, fără 
studii la Roma, 
sau în alte școli ale apu
sului, cum făcuseră înain
tașii săi. ci numai la Blaj, 
cel care învățase singur 15 
limbi și mai ales toate tai
nele limbii române. — era 
îndreptățit, deci, să ros
tească aceste cuvinte: 
„Care școală. între toate 
școalele românești, poate 
să arate atîția bărbați mari 
ieșiti din sinul lor 7 (...) 
Unde s-a văzut cindva. cu 
mijloace așa de puține, a 
se ciștiga efecte mai în
semnate de cum ne arată

Cărțile 
marilor
idealuri

de luptă, un 
cu sudoarea 

și cu sîngele

era Indreptă-

lâ Viena

(Continuare In pag, a IV-»)y

De la intrarea în funcțiune a primului agregat

Energeticienii de la Porțile de Fier I
au produs suplimentar 3 miliarde kWh

Energeticienii hidro
centralei Porțile de 
Fier I au rotunjit 
miercuri la 3 miliarde 
kWh cantitatea de 
energie electrică ob
ținută în plus de la 
darea in funcțiune a 
primului agregat, pro
ducție din care mai 
mult de jumătate este 
rezultatul activității 
desfășurate in perioa
dă parcursă din actua

lul rindnaL Dedicat 
apropiatului Congres 
al partidului, succesul 
acestui colecțiv de 
muncă fruntaș se da- 
torește pe de o parte 
acțiunilor initiate pen
tru sporirea capacității 
pe agregat prin modi
ficări funcționale adu
se turbinelor, iar pe 
de alta preocupării 
pentru reducerea tim
pului de staționare *

agregatelor în revizii 
și reparații si planifi
carea lor în perioada 
cea mai potrivită.

Eficienta activității 
energeticienilor de aici 
rezultă si din faptul 
că pentru producerea 
celor 3 miliarde kWh 
ar fi trebuit să se con
sume în termocentrale 
circa 4,5 milioane tone 
de lignit

(Agerpres)

Sint caracteristice pentru pe
rioada actuală din istoria po
porului român nu numai am
ploarea fără precedent a reali
zărilor, ci ți larga deschidere 
spre viitor, amploarea proiecte
lor. Premedităm, cu îndreptățire 
motivată științificește ți sufle
tește, cele mai inalte înfăptuiri, 
consonante cu remarcabilul pres
tigiu de care se bucură azi in 
lume România socialistă.

Așa fiind, avem toate motive
le să ne intrebăm: cum se re
flectă aspirațiile unanime la ni
velul particular al membrilor 
societății?; care sint felurile 
esențiale in care acționează ceea 
ce am putea numi etica româ
nească a aspirațiilor ? Mai sim
plu spus, care sint drumurile 
concrete pe care pășesc marile 
idealuri ale României contem-

însemnări de 
Voicu BUGARIU

porane, transformindu-se In nă
zuințe personale ?

Unul dintre aceste drumuri, a 
cărui importanță ii apare cu e- 
vidență oricui meditează asupra 
realităților noastre sociale, este 
literatura. Ea împlinește trans
formarea idealurilor sociale in 
năzuințe personale, creind ima- 
gini-ghid, care pătrund in con
științe cu forța artei.

Se miră unii cum de nu au 
nici un ecou in masa cititorilor 
dramoletele unor personaje li
terare cu totul nereprezentative 
pentru umanitatea românească 
de azi. Este o mirare ipocrită 
sau de-a dreptul ignorantă, ce nu 
ia in considerare ideea esen
țială că literatura nu poate să 
se îndepărteze, fără riscul 
de a deveni minoră, de aspira
țiile ți de problemele colectivi
tății. Fără îndoială, atît timp cit 
concretizările lor sint autentice, 
toate stilurile pot fi acceptate. 
Este insă necesar să spunem cu 
toată claritatea că importanța 
socială a operei literare (aflată 
dincolo de domeniul legitimită
ții estetice) depinde de prezenta 
unor imagini-ghid, capabile să 
facă sensibile marile aspirații 
ale colectivității.

Nu trebuie să restringem aria 
de apariție a acestor imagini la 
domeniul prozei și al teatrului; 
nu doar prin construirea unor 
personaje de roman și de teatru 
devotate colectivității, eroice, pot 
apărea asemenea imagini. Poezia, 
la rîndul ei, are posibilitatea de 
a exprima, prin sugestive ima
gini-ghid, trăirile unei umani
tăți ale cărei frământări sterpe 
s-au estompat, ale unei umani
tăți angrenate cu pasiune con
structivă in îndeplinirea idealu
rilor unanime.

ESTE JURISCONSULTUL
UN SIMPLU INVITAT LA PROCES ?
în destule întreprinderi, e greu să 

găsești, de luni pină vineri, un juris
consult la birou. Mai întotdeauna ti 
se răspunde : „E la tribunal" sau „e 
la arbitraj". Priviți dinspre locul de 
la care primesc retribuția, consilierii 
juridici apar ca niște . oameni ai 
muncii de un dinamism deosebit, 
ageri atleți in ștafeta dreptății, aler- 
gind fără odihnă 
de la o instanță 
la alta, cu spa
dele adevărului 
scoase mereu la 
atac și cu scutu
rile legii mereu 
pregătite. 'Ar fi 
exact imaginea 
dorită, potrivită 
și necesară rolului și misiunii lor. 
Importantului lor rol de buni cunos
cători ai legii la nivelul unităților 
socialiste, importantei lor misiuni de 
apărători, înainte de toate, ai legali
tății. Dar este această imagine întot
deauna reală ? Nu-i pretindem să 
asude cit un miner sau cit un oțelar, 
dar, cel puțin cit „asudă" un conta
bil pe cifre, asudă oare și juriscon
sultul „pe" procesele lui ?

Ne adresăm tovarășului Radu Leșe, 
președintele secției a 3-a a Tribuna
lului municipiului București, cu în
trebarea :

— Cum apare munca consilierului 
juridic al întreprinderii din un
ghiul de vedere al justiției 7 Este el 
întotdeauna apărătorul dîrz al inte-

reselor unității ? Dar al legalității? 
Se zbate el pentru cauza pentru care 
e plătit ?

— Ca în orice domeniu, si în ac
tivitatea jurisconsultilor există oa
meni și oameni, prestații și prestații. 
Fără să mă hazardez să fac o medie, 
pot totuși declara că în modul in 
care aceste importante piese din sis-

lor retribuit! de către părți-persoane 
fizice ?

Am înțeles răspunsul sub formă de 
întrebare retorică al tovarășului ju
decător Radu Lese ca pe o invitație 
să studiem citeva dosare si să ve
dem. în mod concret, aportul specia
liștilor de care ne interesăm astăzi.

Dosarul 268/78

LEGILE ȚĂRII-TEMEINIC

CUNOSCUTE, FERM APLICATE!
temui de realizare a legalității își 
pregătesc procesele și se înfățișează 
in instanță, mai este loc. iacă foarte 
mult loc, de mai bine. Există încă, 
la destui jurisconsulți. o înțelegere 
strict formal-protocolară a prezentei 
lor în pretoriu. Unii dintre ei ba vin. 
ba nu vin. Alții se prezintă, dar se 
mulțumesc să răspundă la apelul 
părților, să asculte cu pasivitate 
duelul judiciar și. cînd li se dă cu- 
vîntul, să arunce trei vorbe pe care 
Ie poți ghici dinainte. Cu asta au 
terminat. Dar sint ei. cu toții, ade
vărat! pledanți din partea unităților 
socialiste 7 Participă ei cu tot atîta 
insistentă si putere de convingere în 
duelul judiciar cum o fac omologii

al Judecătoriei fos
tului sector 8. S-a 
dezbătut 
tație de 
aplicată 
ducerea 
lui 
re 
montaj nr. 1 unui 
număr de 5 
dulgheri. De la 

bun început frapează durata pro
cesului : 12 termene. A contri
buit cu ceva jurisconsultul uni
tății pentru a grăbi judecata 7 Ana- 
lizînd motivele aminărilor. se con
stată că, în proporție de 75 la sută 
(9 din 12), s-au hotărit amînărl nu 
numai pentru că unitatea păgubită 
n-ar fi grăbit judecata, ci pentru că. 
direct sau indirect, a încetinit-o. Ca 
reprezentant al unei unități socia
liste, „avocatul întreprinderii" tre
buie să fie și „avocat al dreptății", 
să pună umărul la atingerea scopu
lui final al legii. In afara formule-

o impu- 
34 725 lei 
de con- 

Grupu- 
santie-de

constructii-

Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a V-a)
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CINSTEA conn VOM ELABORA PRIMO SARlA 
-00 PESTE 0 LUNĂ MNTE DE TERMEN"

Un angajament însuflețitor al constructorilor de pe șantierul 
oțelăriei nr. 3 de la Galați

între obiectivele de investiții care 
vor contura capacitatea finală insta
lată de 10 milioane tone oțel a Com
binatului siderurgic de la Galați se 
află și oțelăria nr. 3 cu turnare con
tinuă. Ce se intimplă pe acest im
portant șantier al siderurgiei acum, 
cînd timpul rămas oină la elaborarea 
primei șarje măsoară doar cîteva 
eăptămini 7

Mal intîi citeva cuvinte de apre
ciere pentru proiectant — IPROMET 
București — care a urmărit si urmă
rește la fata locului pe șantier reali
zarea noii otclării. Așa se explică o 
serie de îmbunătățiri făcute încă 
din proiect si pe parcursul execuției. 
Comparativ cu celelalte două oțelă- 
rii electrice similare existente pe 
platforma gălățeană, la oțelăria hr. 3 
■-a reușit reducerea cu 3 500 mp a 
suprafeței de construcție, diminuarea 
eu peste 13 000 tone a cantității de 
metal Introduse in construcție, mic
șorarea cu 1,250 miliarde lei a valorii 
investiției și cu 270 milioane lei va
lută a valorii importurilor. Peste 90 la 
sută din utilajele noii oțelării gălă- 
țene sint fabricate in tară. In cazul 
acestui nou obiectiv au fost aduse o 
eeamă de îmbunătățiri tehnologice, 
incit Întreaga cantitate de otel să fie 
transferată direct la mașinile de tur
nare continuă.

Rareori se poate vedea o asemenea 
concentrare de forte si puternică mo
bilizare cum am întîlnit zilele acestea 
pe șantierul oțelăriei nr. 3. Incepind 
cu primul secretar al comitetului ju
dețean de partid si continuind cu o 
seamă de cadre de răspundere din 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
pină la ministru, evoluția lucrărilor 
la acest obiectiv este urmărită zil
nic, intervenindu-se prompt pentru 
soluționarea tuturor problemelor. 
Acum, aid lucrează un efectiv ce se 
ridică la 1 200—1 300 constructori de 
la mai multe șantiere aoartinînd 
grupurilor de șantiere nr. 4 oțelării, 
electrotehnic, de lucrări speciale din 
cadrul I.C.M.S. Galati. Alături de ei 
muncesc intens montorii Trustului 
de montaj utilaj chimic București. 
Toți lucrează in regim de două 
schimburi a zece ore sau In schim
buri prelungite ; ori de cite ori este 
nevoie, se muncește in două schim
buri a cite 12 ore, adică efectiv 24 do 
ore din 24.

Caro este rezultatul acestui Im
presionant efort ? Care sint acum 
stadiile fizice atinse ? Precizăm că 
termenul de punere in funcțiune este 
decembrie 1979. Tovarășul Petre 
Mișcă, lnginer-șef al Grupului de 
șantiere oțelării, ne arată graficele 
de execuție : cel dinții convertizor al 
oțelăriei este centrat, lucrindu-se in 
prezent la centrarea mecanismelor de 
acționare a basculării ; urmează să 
intre In probe la sfirșltul lunii. La 
cazanul recuperator, gospodăria de 
apă, hala de Încărcături metalice, in
stalația de oxigen, instalația de ma
terial de adaus, instalația lăncilor, in
stalația de epurare a gazelor arse, 
transfercarele de otel și de zgură 
etc. se montează utilaje sau o parte 
din cele montate au și intrat In faza 
de probe.

— Constructorul, ne spune ing. 
Ștefan Rădvan, directorul I.C.M.S. 
Galați, s-a mobilizat pentru pregă
tirea elaborării primei șarje de otel 
in intimpinarea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului. Adică, cu mal 
bine de o lună înainte de termenul 
planificat. Eforturile noastre trebuie 
insă susținute prin livrările cu ma

ximă urgentă a unor utilaje si echi
pamente electrice restante și pentru 
care va trebui preluat un vîrf de 
montaj ce poate fi realizat de con
structori prin noi eforturi deosebite.

Iată cele mai mari restanțe a căror lichidare condiționează respectarea 
angajamentului de elaborare a primei șarje de oțel înainte de termen : 

0 La cazanul recuperator ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" — BUCU
REȘTI si ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER TlRGOVIȘTE mal 
au de livrat robinetii de înaltă presiune : tot aici sint așteptate diafragmele 
de măsură de la ÎNTREPRINDEREA MECANICA GHEORGHENI ;

0 Punerea in funcțiune a gospodăriei de abur face necesară livrarea 
neîntîrziată a unor utilaje de către ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEH
NOLOGIC BUZĂU și ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER TlR- 
GOVIȘTE ;

0 Lipsesc Încă o serie de pompe așteptate de la ÎNTREPRINDEREA 
„AVERSA" BUCUREȘTI pentru gospodăria de apă ;

0 La hala de încărcături metalice n-a venit încă mașina de șarjare de 
la ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI ; de asemenea, aici și 
in restul oțelăriei. 8 poduri rulante au fost livrate incomplet de către ÎNTREPRINDEREA MECANICA TIMIȘOARA ;

0 Functionarea instalației de epurare a gazelor arse depinde de so
sirea piesei principale : exhaustorul de gaze de la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII DE MAȘINI REȘIȚA. De asemenea, tot aici sînt așteptate 
conductele de legătură de la COMBINATUL DE OȚELURI SPECIALE 
TlRGOVIȘTE ;

0 Totodată. TRUSTUL DE MONTAJ UTILAJ CHIMIC BUCUREȘTI 
trebuie să-și mobilizeze in continuare colectivele de aici pentru a asigura 
execuția conductei de oxigen Înainte de sfîrșitul lunii în curs.

Subliniem că In prezent aici se ac
ționează conform unui grafic sinop
tic cuprinzind un program concret 
de operații, pe zile și ore. unele lu
crări fiind strîns legate de primirea 
utilajelor restante. S-a discutat cu 
toate colectivele de constructori în 
legătură cu respectarea termenului 
de punere in funcțiune a celui dinții 
convertizor al oțelăriei.

Harnicul colectiv de aici, aparți- 
nînd Întreprinderii care a ridicat In 

Scurtă privire statistică după prima decadă a lunii octombrie
----------------------- ;--------------------------------------------------------- x.-------------------------------------------------------------------------

0 Pe șantierul noilor capacltâ(l aflate tn con
strucție la întreprinderea „Republica" din Capltalâ, 
beneficiarul colaboreazâ excelent cu constructorii. 
Dovada : împreunâ, în nouâ luni au îndeplinit preve
derile de plan în proporție de 120 la sutâ. Cel mai 
înalt ritm de lucru s-a înregistrat in prima decadâ din 
octombrie.

0 De la începutul lunii octombrie, la Întreprinderea 
mecanlcâ din Timișoara produce, înainte de termen, 
o capacitate pentru fabricarea de mașini șl Instalații 
de ridicat șl transport Intern, care va contribui la 
realizarea în devans, fațâ de sarcinile anului 1980, a 
unei cantitâțl de 10 000 tone utilaje.

0 Tot Înainte de termen a Intrat tn circuitul eco
nomic o nouâ capacitate la întreprinderea „Electro- 
banat" — Timișoara, care, la atingerea parametrilor 
proiectat!, va produce anual. 45 milioane elemente 
galvanice.

0 La întreprinderea metalurgica Beclean, din Ju
dețul Blstrlța-Nâsâud, au fost puse in funcțiune noi 
capacltâti care vor produce anual: 25 000 tone sîrmâ 
trefilata, 16 000 tone sîrmâ zlncatâ, 625 tone sîrmâ 
ghlmpatâ Acum, constructorii șl montorii de utila|e 
depun eforturi stârnitoare pentru ca, la finele Iul oc
tombrie, sâ Intre In funcțiune alte linii de fabrioațle 
menite sâ dubleze capacltâțlle menționate mai sus.

0 Pe șantierul întreprinderii de prelucrare a mase
lor plastice din Cehu Silvanlei, problemele-cheie con
stau in urgentarea montajului de utilaje și construi
rea rapldâ a utilităților. Numai câ, judecind dupâ rit
mul lent de lucru din prima decadâ a lunii octombrie, 
nici montorii, nici constructorii nu se prea grâbesc.

0 La Instalația de sulfat de sodiu de la Combi
natul chimic din Valea Câlugâreascâ, probele teh
nologice se prelungesc peste așteptârl. O fi adevârat 
dictonul „grâbește-te încet", dar in cazul acestui 
obiectiv întîrzierea cu care este finalizat tinde sâ 
la proporții. Poate vom consemna evenimentul în a 
doua decadâ a lunii octombrie.

0 Un „clasament" ad-hoc întocmit în aceste zile 
pe șantiere ale noilor capacltâti din ludețul Arad, 
sltueazâ în frunte. întreprinderea de construcții Indus
triale șl montai din Brașov cu un avans la lucrârile 
sale de 32 zile, Iar la „coadâ" Trustul de construcții 
Industriale din Timișoara cu o restanțâ de 35 de zile. 
Dacâ uneori plus cu minus se compenseazâ, de 
data aceasta e minus... curat 1

0 La dezvoltarea intreprlnderll „Electrocontact" din 
Botoșani lipsa de colaborare între dulgheri, fierari șl 
betoniști constituie un motiv serios de îngrijorare șl 
cauza principalâ a ritmului scâzut în care s-a muncit 
în prima decadâ a lunii octombrie.

De aceea, atlt constructorul, cit și 
beneficiarul fac un apel deosebit la 
colectivele de oameni ai muncii din 
uzinele furnizoare de utilaje' pentru 
a ne sprijini în această direcție.

aproape două decenii cel mai mare 
combinat siderurgic din țară, își ex
primă convingerea că va fi sprijinit 
de furnizorii restanțieri in res
pectarea angajamentului său de a 
elabora în cinstea forumului comu
niștilor din noiembrie a celei dinții 
șarje la cea mai nouă și mai modernă 
oțelărie a Galațiului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteli"

Pe șantierul Combinatului chimic, Ieri a sosit coloana de neutralizare a 
clorului. Furnizor: Întreprinderea de utilai chimic Fâgâraș

„STRĂMNIILE NOASTRE PENTRU 
A RECUPERA RESTANTELE SĂ EIE

SPRIJINITE SI UE FURNITURI"
Pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu 

cu trei săptămini înainte de scadență
Pe șantierul Combinatului chimic 

din Giurgiu, cu trei săptămini înainte 
de punerea în funcțiune a primei 
capacități de producție — uzina de 
sodă caustică și produși clorurați — 
ritmul de lucru înregistrează cote în 
continuă creștere. Constructorii, 
montorii și instalatorii au pregătit 
pentru probe principalele instalații : 
stația de racord adînc linia 1, rețeaua 
de alimentare a centralei termice, 
hala de topire și concentrare sodă, 

hala de purificare saramură ș.a. A 
fost efectuat, de asemenea, rodajul 
la pompele de alimentare cu apă a 
combinatului. Pentru a se recupera 
rămînerile în urmă existente se lu
crează energic, zi și noapte. Con
structorii și-au suplimentat efecti
vele cu formații specializate din 
Slobozia, Turnu Măgurele, București 
și Bolintin. Cu toate acestea, mai sint 
unele obiective unde lucrările stag
nează.

Cauza principală o constituie si
tuația necorespunzătoare a livrărilor 
de utilaje. După cum ne-a spus ing. 
Vasile Popescu, director adjunct al 
combinatului, nu sînt rare cazurile 
Cînd constructorii au predat frontu- 

! rile de lucru pentru montori si in
stalatori, dar aceștia nu au ce monta. 
In locul utilajelor mult așteptate — 
circa 150 de tone — se livrează 
adesea... promisiuni.

în postura de restantieri se află:
• întreprinderea de utilaj chlmlo 

din Făgăraș, cu 45 tone utilaje, 
printre care două reactoare termice 
cu termene expirate la 31 mai... 1978.

• întreprinderea de utilaj chimie 
și forjă din Rimnlcu Vîlcea, datoare 
cu 39 tone de utilaje, printre care 
răsturnătorul de la obiectul 303 elec
troliză cu termen de livrare 30 sep
tembrie 1978 și care are front de 
montaj asigurat de la 20 iunie... 1978.

• întreprinderea de utilaj chimie 
Găcști care intirzie livrarea a 73 tone 
de utilaje.
• I.M.U.T. Morenl, cu un rezervor 

de condens. 8 descărcătoare si răstur
nătoare de butoaie restante din ia
nuarie si februarie 1979.

Există rămîneri in urmă și la 
lucrările de canalizare. Reamin
tim că soluția pentru aceste lucrări 
este tărăgănată de aproape doi ani. 
Din această cauză, lucrările respec
tive n-au fost încă atacate decît in 
cîteva puncte.

Acum, mal mult ca oriclnd. pentru 
grăbirea lucrărilor, se impune o or
ganizare riguroasă, întărirea conlu
crării între toti factorii angajați in 
realizarea acestei investiții.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteli"

După apelul chimiștilor din Slobozia, publicat în „Scînteia“:

ACȚIUNI FERME ALE PRODUCĂTORILOR DE UTILAJE
In „Sctnteia" din 7 octombrie a.c. a fost publicat apelul Combinatului 

de Îngrășăminte chimice Slobozia adresat citorva unități constructoare de 
mașini in vederea recuperării restanțelor și impulsionării livrărilor la uti
lajele tehnologice necesare punerii in funcțiune a unor importante capaci
tăți de producție. Publicăm astăzi răspunsurile primite de la două din 
aceste întreprinderi :

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie“ — 
București:

„Urgența nr. 1: condensatorul 
pentru combinatul ialomițean“

ING. MIHAI POPA, secretar ad
junct cu probleme economice al 
comitetului de partid din unitate : 
Livrarea condensatorului necesâr 
combinatului din Slobozia consti
tuie pentru noi acum urgenta nr. 1, 
execuția acestuia fiind urmărită în
deaproape de cadre cu munci de 
răspundere din întreprindere si din- 
tr-o serie de organe centrale. In 
ceea ce privește stadiul lucrărilor, 
trebuie precizat că pină In prezent

0 Organizarea lucrului in două schimburi prelungite de 12 ore fle
care, asigurindu-se permanent o asistentă tehnică de înaltă competentă;

0 La operațiile de sudură și montaj au fost repartizați cei mai buni 
muncitori, cu o îndelungată experiență in executarea acestor operații :

0 S-au concentrat toate operațiile care pot fi executate simultan 
■au în avans — in vederea reducerii ciclului de fabricație.

întreprinderea de mașini grele — București: 
„Pină la 10 decembrie vom lichida 

toate restanțele44
ING. TOMA NUȚA, directorul 

comercial al întreprinderii : Restan
tele pe care le avem fată de Com
binatul chimic din Slobozia se da- 
toresc greutăților intimpinatd în a- 
similarea produselor respective, pre
cum și faptului că importurile de 
completare au sosit cu întirziere. 
Sîntem ferm hotăriți ca reactorul 
pentru Slobozia să fie gata de ex- 
fiediere in ziua de 30 octombrie a.c.

n acest scop, între altele, s-au 
mărit numărul de sudori pen
tru asigurarea unor lucrări de 
înaltă calitate, efectuindu-se con
trolul gamma in proporție de 100 

O ilustrată pe adresa...
COMBINATULUI INDUSTRIAL DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI-BISTRIȚA, 

care este în restqnțâ cu livrarea unui numâr important de mașini șl 
utlla|e tehnologice necesare Combinatului de oțeluri 
Tîrgovlște.

t

a
Desen de Viorel SANDU' I

C0MRACȚ- 
economic

speciale din

s-a executat corpul condensatoru
lui, iar în citeva zile se va trece la 
operația de găurire a plăcilor tabu
lare. Toate echipele care lucrează 
Ia comanda pentru Slobozia sint 
ferm hotărite să facă totul pentru 
a livra condensatorul de carbamat 
pină la sfîrșitul lunii decemb-ie. 
Pentru accelerarea execuției au fost 
inițiate o serie de acțiuni, între 
care : 

la sută, iar cadra tehnioe de spe
cialitate urmăresc în toate schim
burile respectarea programului de 
execuție și a procesului tehnologic.

In ceea ce privește turbinele 
restante, una va fi livrată în prima 
decadă din noiembrie, iar cea de 
a doua — in prima decadă din de
cembrie.

întreaga acțiune de recuperare a 
restantelor se desfășoară sub con
trolul si îndrumarea directă a co
mitetului de partid si consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere.

Iile ȘTEFAN

- - - - - - - - - - - - - - - /W PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P. C. R.----------------
Plenara Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate germană
Miercuri s-au desfășurat în 

Capitală lucrările Plenarei 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, 
consacrate dezbaterii proiecte
lor de documente ale celui 
de-al XII-lea Congres al parti
dului.

La plenară a participat to
varășul Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Eduard Eisenbur- 
ger, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, a prezentat raportul 
cu privire la documentele 
Congresului al XII-lea al 
partidului șl sarcinile ce revin 
consiliului în lumina acestor 
documente.

în raport și in cuvîntul 
participanților au fost relie
fate realizările istorice obți
nute de oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pe 
drumul transformării revolu
ționare a patriei noastre. In 
făurirea unei vieți noi, libere 
și prospere pentru întregul 
popor. Raportul și dezbaterile 
au apreciat ca o cucerire de 

importantă istorică a partidu
lui și statului nostru rezol
varea, în spiritul principiilor 
socialismului, a problemei na
ționale, asigurarea egalității 
depline în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, a posi
bilităților egale de afirmare în 
viata economică, politică și 
social-culturală. A fost subli
niată excepționala însemnă
tate teoretică și practică a 
documentelor programatice ale 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, care prefigurea
ză noile dimensiuni ale viito
rului strălucit al patriei, in
trarea societății noastre in
tr-o nouă fază a dezvoltării 
sale, evidentiindu-se rolul de
cisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și 
fundamentarea științifică a 
acestor documente. Expri- 
mind deplina adeziune a oa
menilor muncii de naționali
tate germană fată de proiec
tul de Directive, de celelalte 
documente ce vor fi supuse 
dezbaterii șl aprobării con
gresului, documente care co
respund intereselor vitale ale 
întregului popor. sprijinul 
total fată de Întreaga poli
tică internă și externă a 

partidului și statului nostru, 
vorbitorii au condamnat, in 
același timp, încercările unor 
cercuri din străinătate de a 
ponegri tara noastră, de a de
forma adevăratele realități din 
România,, de a prezenta intr-o 
lumină falsă politica națională 
a partidului nostru, de a 
dezorienta și ademeni pe unii 
cetățeni de naționalitate ger
mană de a părăsi patria.

Cei care au luat cuvîntul 
au exprimat, în numele oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, profunde sentimente 
de bucurie și mîndrie pa
triotică, deplina lor adeziu
ne la propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales de cel de-al XII-lea 
Congres în Înalta funcție de 
secretar general al partidului 
— ca o expresie a deosebitei 
aprecieri a tuturor comuniști
lor, a Întregului popor, față 
de calitățile de eminent om 
politic și de stat, patriot în
flăcărat. neobosit militant, re
voluționar de frunte al miș
cării comuniste internaționale.

în rezoluția adoptată de 
plenară sint exprimate hotă- 
rirea și angajamentul ferm al 
oamenilor muncii de naționa

litate germană ca, în strînsă 
unitate și frăție cu întregul 
popor, să-și aducă întreaga 
contribuție la transpunerea in 
viață a hotăririlor ce vor li 
luate de congresul partidului.

în încheierea dezbaterilor, 
participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
între altele : „Plenara expri
mă profunda gratitudine și dă 
o înaltă apreciere rolului ho- 
tărîtor, contribuției determi
nante pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati adus-o în vasta 
activitate de elaborare și fun
damentare științifică a conți
nutului proiectului de Direc
tive. a celorlalte documente ce 
urmează să fie adoptate de 
înaltul . forum al partidului, 
în definirea liniei strategice 
și a direcțiilor principale de 
acțiune în următorul deceniu 
și pină in anul 2000, în ve
derea edificării pe pămîntul 
României a societății socialis
te si comuniste. Prevederile 
mărețe ale acestor documen
te asigură înfăptuirea. îh con
tinuare, cu succes a Progra

mului partidului șl corespund 
în cel mai înalt grad și nă
zuințelor și intereselor popu
lației de naționalitate germa
nă din tara noastră.

Participanții la plenara con
siliului, în numele oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană din patria noastră, sus
țin, asemenea întregului partid 
și popor, cu deosebită căldură, 
cu profunde sentimente de 
bucurie și mîndrie patriotică, 
propunerea ca dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Exprimînd încă o dată ade
ziunea unanimă față de docu
mentele Congresului al XII-lea 
al partidului, plenara asigură 
conducerea de partid, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea fermă 
a oamenilor muncii de națio
nalitate germană de a face 
totul pentru a intîmpina înal
tul forum al partidului cu noi 
și importante succese în în
deplinirea actualului plan cin
cinal, de angajamentul solemn 
de a contribui din plin. îm
preună cu întregul popor, la 
transpunerea în viată a măre
țelor hotărîri ce vor fi adop
tate de Congresul al XII-lea 
al partidului, la ridicarea pe 
noi culmi de progres și civi
lizație a patriei noastre comu
ne — Republica Socialistă 
România".

Plenara Consiliului National 
al Societății de Cruce Roșie

Miercuri dimineața, au avut 
loc în Capitală lucrările Ple
narei Consiliului' National al 
Societății de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România, 
care a dezbătut proiectele do
cumentelor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, precum 
și sarcinile ce revin organiza
ției in lumina acestor do
cumente.

La plenară a luat parte to
varășul Iosif Uglar. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Atit în raportul prezentat de 
președintele Consiliului .Natio
nal al Societății de Cruce Ro
șie. general maior Constantin 
Burada, cit si in luările de 
cuvînt, s-a relevat marea în
semnătate a documentelor ce
lui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.. subliniindu-se că ele 
ilustrează. încă o dată, faptul 
că în centrul politicii partidu
lui și statului nostru stau omul, 
bunăstarea și fericirea poporu
lui. crearea de condiții tot mai 
bune pentru dezvoltarea ar
monioasă și afirmarea multila
terală a personalității umane. 
Participanții au dat o înaltă 
apreciere aportului tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și fundamentarea acestor do
cumente. care poartă amprenta 
strălucitelor sale calități — spi
rit creator, revoluționar, me
reu deschis‘noului, clarviziune, 
realism și cutezanță în gîndi- 
re. imensa capacitate de a 
analiza științific evoluția vieții 
social-politice românești în 
strinsă conexiune cu fenome
nele internaționale.

Plenara a dat expresie ade
ziunii depline a tuturor mem
brilor de Cruce Roșie la pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, văzînd în 
aceasta o recunoaștere a meri
telor sale excepționale în edi
ficarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul scump al 
patriei.

în rezoluția adoptată, parti- 
cipantii își reafirmă sentimen
tele de dragoste fierbinte, de 
profundă stimă si recunoștință 
față de Partidul Comunist Ro
mân, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru activitatea 
neobosită ce o desfășoară. în 
fruntea partidului si statului, 
pentru asigurarea progresului 

neîntrerupt al tării, ridicării 
necontenite a bunăstării, ma
teriale și spirituale, a poporu
lui, creșterii prestigiului și ro
lului României socialiste in 
lume.

în încheierea lucrărilor, par- 
ticipantii au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : 
..Am studiat cu atentie docu
mentele ce vor fi supuse dez
baterii -și aprobării forumului 
comuniștilor din România — 
cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — 
și am înțeles mai temeinic 
perspectivele luminoase ce se 
deschid dezvoltării și înfloririi 
multilaterale a patriei. Totoda
tă, am înțeles mai bine că a- 
cesțe documente, ca dealtfel 
întreaga politică a partidului, 
elaborată cu contribuția dum
neavoastră inestimabilă, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. sint 
străbătute de ideea grijii fată 
de om. fată de asigurarea ce
lor mai bune condiții pentru 
formarea și dezvoltarea multi
laterală a personalității uma
ne, pentru o nouă calitate a 
vieții".
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PINA LA Toată recolta în hambare!
OCTOMBRIE Toate suprafețele însămînțate!

Relatdri primite aseară de la corespondenții și reporterii „Scinteii"
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42

11
OCTOMBRIEIN 5 ZILE La cooperativa agricolă din comuna Balta Doamnei — Prahova au fost însămînțate 265 hectare din cele 285 hec

tare prevăzute a se cultiva cu grîu Foto : E. Dichiseanu

AVANSAȚI

cu întreaga famiue LA CULES

ULTIMELE BRAZDE
ȘI UN DIALOG:

- Livrați la stat, așa 
ritmic ?

- Nu!
- Cum așa?
- Păi, am terminat, 

suplimentar.

cum se cere,

Acum livrăm

I.T.A. Tirgo- 
încă la ten-
tarlaua Izlaz 
mîine recol-

Seara, cind ne întorceam de pe tar
lalele cu porumb ale C.A.P. Pucheni, 
județul Prahova, am văzut la ga
zeta de stradă scrise cu litere mari 
sub titlul „Cei mai harnici oameni ai 
zilei" — numele celor mai destoinici 
cetățeni la recoltatul porumbului: 
Florea Preda, Gheorghe F. Gheorghe 
de la C.A.P. Pucheni, Constanța 
Băncilă și Maria Mariniță de Ia 
C.A.P. Petroșani Se arăta că acești 
comuniști muncind cu hărnicie n-au 
venit singuri la muncă, d și-au adus 
Întreaga familie : părinți pensionari 
soți muncitori la Ploiești, copiii elevi 
la profesională.

— Metoda a dat rezultate — ne 
spune secretarul comitetului de 
partid. Ion Stoica. Ca și activitatea 
stației de radioamplificare. în 2 000 
de difuzoare, de două ori pe săptă- 
mînă — marțea și vinerea — vocea 
crainicului se aude aducînd știri din 
C.A.P.-uri, popularizînd fruntașii în 
muncile agricole, criticînd pe cei m 
nu-și fac datoria.

Ne uităm pe programul de emisie 
al zilei resDective — marți. 9 octom
brie. C.A.P. Pucheni mai are doar 
50 de hectare de pe care trebuie să 
strîngă știuleții de porumb, Iar 
C.A.P. Petroșani și mal puțin, 20 hec
tare. Pînă joi s-au angajat să termi
ne culesul porumbului. Fruntașul 
zilei : Gheorghe Neagu. Mal vedem o 
rubrică critică despre transportul po
rumbului la baze și o notă despre cel

ce nu vor să iasă la muncă si altele. 
Totul spus exact, concret, totul se 

lareferă direct la oamenii comunei, 
faptele din aceste zile.

De altfel, trebuie să «punem 
toate acțiunile întreprinse de către 
organizațiile de partid din comună, 
de cei 440 de membri de partid, sînt 
Îndreptate tn aceste zile spre atra
gerea tuturor oamenilor la strinsul 
recoltei, la semănatul griului de 
toamnă. „Să nu uităm un lucru esen
țial : exemplul personal — ne atrage 
atenția secretarul comitetului 
partid. în majoritatea cazurilor 
muniștii au venit la muncă cu 
treaga familie. Spre exemplu, 
Vasilică, în toate zilele de muncă 
săptămîna trecută și de acum a ve
nit cu soția și cu Pavel și Iordache, 
frații lui, ambii muncitori Ia Ploiești.

Cind eram gata de plecare, la statia 
de radioamplificare a comunei Pu- 
chenii Mari se auzea vocea crainicu
lui : „Astăzi la strînsul recoltei au 
ieșit 2 000 de cetățeni ai comunei. 
Pînă duminică cel mal tlrziu întreaga 
recoltă de la C.A.P. Petroșani și de 
la C.A.P. Pucheni, de la I.A.S.-ul din 
comună va fi tn hambare".

— Așa va fi 7
— Da, așa va fi ! — a spus hotărtt 

secretarul comitetului de partid.

efi

da 
co
in- 
ion 
din

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Șl SEMĂNAT
ÎN JUDEȚUL IAȘI, întreprinde

rile agricole de stat, precum și 35 
de cooperative agricole din județul 
Iași au încheiat culesul porumbu
lui. Pe ansamblul județului porum
bul a fost «trîns de pe 89 la sută 
din suprafețele cultivate.

IN JUDEȚUL SATU MARE. 
Pînă ieri seara, în cooperativele a- 
gricole din județul Satu Mare au 
fost însămînțate cu grîu 41 000 hec
tare — 78 la sută din suprafața 
planificată.

ÎN JUDEȚUL BACĂU reoolta de 
porumb a fost strînsă de pe o su
prafață de 35 600 ha, ceea ce repre
zintă mai mult de 72 la sută din 
suprafața cultivată.

IN JUDEȚUL NEAMȚ. Semăna
tul griului s-a încheiat in întreprin
derile agricole de stat, iar In 
cooperativele agricole de producție 
s-a executat tn proporție de 70 la 
sută.

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA. Plnă 
ieri seara 25 de cooperative agricole 
au Încheiat recoltarea porumbului, 
în alte 40 de cooperative agricole 
această lucrare se execută ce ulti
mele suprafețe. Totodată, primele 5 
cooperative au anunțat încheierea 
însămintării griului.

TELEORMAN

0 inițiativă din

E adevărat, și vremea a fost aici 
generoasă. Totuși, nu acesta este mo
tivul pentru care pe teritoriul Con
siliului agroindustrial Petrești de Gă
iești din județul Dîmbovița, azi, 10 
octombrie, in cîteva dintre unitățile 
consiliului se trag ultimele brazde Ia 
semănat, se 
cu porumb, 
s-a terminat

fermele I.A.S. Găiești. Ieri 
semănatul la

care...

culeg ultimele hectare 
Recoltatul porumbului 
de. ieri la C.A.P. Jugu-

au apărut
ÎN PLUS 1100 MECANIZATORI

Pentru agricultorii teleormăneni 
una dintre problemele esențiale ale 
campaniei de însămîntări din aceas
tă toamnă era lipsa tractoriștilor. 
Cu sprijinul organelor județene de 
partid și de stat, al unor întreprin
deri. conducerea Trustului S.M.A. a 
luat o seamă de măsuri, dintre cele 
la indemîna oricărui bun gospodar.

secțiilor de mecanizare care, nu 
numai că îndrumă și controlează 
permanent grupele de mecanizatori, 
dar lucrează permanent pe tractor.

0 250 de specialiști din atelierele 
și centrele mecanice ale S.M.A.- 
urilor au fost detașați pe lîngă cele 
94 de formații de lucru existente, 
pentru a asigura reparațiile urgente 
chiar în cîmp. Atunci cind nu au 
de făcut reparații toți lucrează efec
tiv pe tractoare.

0 Acestora li s-au alăturat1 alți 
650 de oameni care știu să conducă 
tractorul — muncitori din diferite 
unităti economice din județ, me
canizatori și electromecanici de la 
întreprinderea de irigații, calificați 
în cursurile intensive, elevi și elevi- 
maiștri de lâ liceele agroindustriale.

0 La fel si cei 150 de șefi al

0 Sînt așteptați «ă sosească si 
50 de student! de la Facultatea de 
mecanică agricolă din București 
care au învățat să conducă tractorul 
în perioadele de practică efectuate 
anterior în unitățile județului.

reni și la
s-a încheiat semănatul la C.A.P. 
Uliești. Redistribuite, mijloacele me
canice de acolo au sporit, pentru azi, 
capacitatea în unitățile cu suprafețe 
mai mari... Mîine. alte forțe vor fi 
redistribuite...

Organizatorul de partid și pre
ședintele consiliului, Ilie Marin: 
„Noi, oricum, ne planificasem acest 
termen și totul a fost calculat, chib
zuit, organizat din timp. Termene, 
forțe, viteze, acțiuni, metode de lu
cru. Am prevăzut chiar și... nepre
văzutul".

Cum era și firesc, neprevăzutul a 
apărut, intr-adevăr. Se conta pe pla
nificarea, prin

. mijloacelor de 
Dar comanda 
mioanele n-au 
această cauză, ________  .
lui din cîmp este singurul loc îngust 
din aceste zile. Azi dimineață (10 oc
tombrie) situația era critică. Pre
ședintele C.A.P. Petrești, inginerul 
Nicolae Neacșu, a telefonat la prima 
oră la I.T.A. Tirgoviște (încă o co
mandă se dăduse de ieri). Răspunsul: 
nu vă putem da 6 camioane, vă tri
mitem imediat unul. La ora 14 încă 
nu venise.

Camioanele proprii sînt încărcate 
seara, după ultimul transport, pentru 
ca dis-de-dimineață să poată pleca 
direct la bază. în felul acesta se face 
o cursă în plus pe zi. Totuși, mij
loacele proprii de transport nu sînt 
suficiente. Pentru a pune producția 
la adăpost sînt absolut necesare ma
șinile comandate la I.T.A.

comandă fermă, a 
transport de la I.T.A. 
a rămas uitată, ca- 
venit. Nici unul. Din 
transportul porumbu-

Oare tovarășii de la 
viște nu s-au racordat 
siunea campaniei?

La C.A.P. Ionești, pe 
(„La Ionești terminăm
tatul porumbului" — spunea ingine
rul șef al consiliului), patru combine 
recoltează mecanic. înaintează pe o 
fîșie lungă... I-am Întrebat pe cei 4 
combined pe rînd: „Cind termi
nați?". De la fiecare, aproape același 
răspuns : „In seara asta". „Pe la orele 
17—18". „Mîine nu mai sîntem aici...". 
„Mîine știți unde mergeți?", i-a în
trebat directorul . S.M.A. „Da, la 
Uliești. Am auzit că acolo mai e ceva 
porumb, ne repezim in el".

în altă parte, la C.A.P. Petrești. 
tractoristul Ion Serafim (dintr-o for
mație de 10 tractoare care lucrează 
la discuit), terminînd a 7-a discuire 
pe o singură solă, ne spunea: ,,Pă- 
mintul e tare ca betonul, dar nici 
noi nu sîntem mai slabi. Nu ne 
zgîrcim cu munca. Se știe, dacă se
mănăm in pămint bine lucrat, o să 
avem de muncit vîrtos și la cules".

La C.A.P. Petrești, pe terenuri din 
cea mai slabă categorie de fertilitate 
(celebrele podzoluri de Găiești), fără 
irigații, se obține acum (pentru asta 
și recoltatul a cerut un efort mai 
mare) o producție de 12 000—13 000 
kilograme știuleți la hectar.

— Livrați la stat, așa cum se cere, 
ritmic?

— Nu!
— Cum așa?
— Păi am terminat.
O „indisciplină" demnă de urmat. 

Președintele de la C.A.P. Petrești 
mai adaugă: „Totuși, mai livrăm la 
fondul centralizat al statului încă 
o dată pe cît am avut planificat. încă 
1 000 de tone. Suplimentar".

Mîine, poimîine se termină aid 
campania. Nimic de mirare. în co
lectivul de comuniști al acestor uni
tăți agricole am găsit poate cel mai 
convingător exemplu pentru ce în
seamnă a-ți face, in agricultură, pînă 
la capăț datoria.

M. CARANF1L 
A. PAPAD1UC

în județul Cluj, comandamentul 
județean pentru coordonarea lucră
rilor 'din agricultură a indicat să 
se treacă la organizarea unor for
mații de muncă specializate. în- 
cepînd de la echipele de recol
tare, pînă la cele de transport 
și eliberat terenul, precum și alte 
măsuri care să determine atingerea 
unei viteze zilnice de cel puțin 3 000 
hectare. Ieri, ca urmare a muncii 
bune din multe unităti, s-au recoltat 
2 968 hectare — aproape de viteza 
planificată. în unele unităti însă rit
mul de lucru continuă să fie scăzut.

Indicațiile foarte clare și ferme 
nu sînt suficiente pentru realiza
rea ritmului stabilit dacă cei che
mați să le ducă la îndeplinire nu 
acționează cu promptitudine. Cum 
altfel poate fi apreciată decît ca 
necorespunzătoare activitatea orga
nizațiilor de bază de pe raza consi
liului agroindustrial Mica si a acti
viștilor de partid trimiși să sprijine 
și sâ îndrume activitatea acestor 
organizații, de vreme ce pe raza 
unui întreg consiliu. în cursul zilei 
de luni s-au recoltat abia 15 hecta
re 7 Mai ales cind comparăm aceas
tă situație cu cea din comuna 
Bonțida. „Noi ne-am împărțit răs
punderile după urgențele lucrărilor 
și după dificultățile cu care se con
fruntă fiecare unitate — ne spunea 
tovarășul Traian Deac, primarul co
munei. Membrii comitetului comu
nal de partid au în primire cite o 
fermă agricolă și participă alături 
de cooperatori la recoltarea porum
bului. Că această măsură dă roade, o 
dovedește și ritmul zilnic in care re
coltăm acum, ritm care aproape că 
s-a dublat in ultimele patru zile".

în unele comune cei care răspund 
nemijlocit de îndeplinirea acestor 
sarcini se află departe de locurile

unde se hotărăște soarta producției, 
se mulțumesc să ..conducă si să or
ganizeze" numai din birou pe baza 
datelor operative. A fost de-a drep
tul penibil atunci cind întrebat care 
unitate de pe raza comunei se con
fruntă cu problemele cele mai grele, 
tovarășul Andrei Mureșan. secreta
rul comitetului de partid al comu
nei Cornești (unde lucrările sint 
foarte mult rămase în urmă), a in
dicat-o pe cea cu rezultate mai 
bune, evidențiind în schimb una cu 
rezultate mai slabe.

Insistăm : care sînt urgențele In
tr-un loc sau în altul 7 Ce dificultăți 
concrete se întîmpină în cîmp 7 Dar 
cum în birou nu apar nici urgențe, 
nici dificultăți (pentru că hîrtiUe au 
întotdeauna calitatea de a fi per
fecte), răspunsul a mai mult decît 
aproximativ.

— Ce sarcini precise au în această 
campanie membrii comitetului co
munal de partid șl cei ai comitete
lor pe C.A.P. 7

— Toți au sarcini concrete. Unul 
răspunde de semănat, altul de recol
tat, iar celălalt de transportul în 
baze etc. — ne spune el. De pildă, 
la C.A.P. Lujerdiu, de preluarea și 
predarea porumbului la magazia 
C.A.P.-ului răspunde secretara comi
tetului de partid pe C.A.P.

De ce secretara comitetului de 
partid pe C.A.P. răspunde numai de 
preluarea porumbului la magazia 
C.A.P.-ului n-am înțeles. Dar...

— în ce calitate sînteți aici 7 
Întrebăm pe tovarășa secretară.

— Eu sînt contabilă și înregistrez 
porumbul care intră în magazie și 
cel care iese, fie la baza de recep
ție, fie la cooperatori.

— Nu de mult ați avut adunarea 
generală de alegeri pe C.A.P. Acolo

o

nu «-au stabilit responsabilități pre
cise pentru membrii comitetului pe 
C.A.P. 7

— Știu că s-a adoptat un plan de 
măsuri, dar nu mai țin minte ce res
ponsabilități au fost repartizate pen
tru membrii comitetului.

Am discutat și cu alți membri ai 
comitetului comunal de partid, cu 
cei ai comitetelor de partid pe C.A.P. 
Fiecare era la muncă în calitatea iui 
de cooperator, specialist ori conta
bil. Și oamenii iși făceau datoria. 
„Ce răspundere concretă aveți în 
calitate de membru al comitetului de 
partid ?“.

întrebarea rămîne fără răspuns. 
Fiecare își vede de treaba Iui, pe 
postața lui. Doar tovarășul secretar 
confundă lucrurile. Sau, mai exact, 
dă răspunsuri din dosare, nu din 
realitate.

într-o situație delicată a fost pus șl 
tovarășul Laurențiu Rusu, secreta
rul comitetului comunal de partid 
Iclod. atunci cind a fost rugat să in
dice stadiul lucrărilor din cele două 
cooperative agricole aparținînd co
munei. Pentru că era greu, chiar 
foarte greu să explice cum este po
sibil ca 550 de oameni apți de mun
că, ajutați de două combine, să re
colteze într-o zi doar 15 hectare.

Situațiile amintite, dar mai ales 
rămînerile în urmă la culesul po
rumbului impun intervenția promp
tă și energică a tuturor comitetelor 
comunale de partid, în vederea în
făptuirii întocmai a măsurilor stabi
lite în programul județean.

Iosif POP
AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii

Cît de eficiente s-au dovedit măsurile luate ne-o demon
strează cifrele.

VINERI, pentru prima dată în această campanie au fost 
semănate 7 043 ha — cu aproape 2 000 de hectare mai mult 
decît se planificase inițial. SÎMBĂTĂ, cu toate că a plouat 
toată după-amiaza — ritmul s-a menținut.

Florin CIOBANESCU
I

Au împrăștiat ca să aibă ce aduna...
Tovarășului Ion Constantin, ingl- 

ner-șef la C.A.P. Gherghița — Pra
hova, i-au trebuit doar unu-două 
minute să facă grămăjoara de po
rumb din fotografie strîngînd știu- 
leții din jurul a 8—10 tulpini. De 
ce a trebuit să-i strîngă ? Pentru 
că la cules, absolut nerațional, 
știuleții au fost pur și simplu arun
cați pe pămint, fără a fi puși pe 
pat de coceni, în grămăjoare, pen
tru a ajuta astfel Încărcatul șl 
transportul lor. Deci, au fost nece
sare unu-două minute pentru a 
strings știuleții de pe cîțiva metri 
pătrați. Dar la cele 964 hectare 
cultivate cu porumb în această 
cooperativă, cite zile bune de lucru 
vor fi irosite pentru a cîrpi o mun
că făcută pe jumătate de la în
ceput ? Am semnalat această prac
tică, des intilnită in foarte multe 
unități agricole, tocmai pentru a fi 
combătută fiindcă duce la irosirea 
forței șl pierderea timpului.

LA I.T.A. A RĂMAS IN l’ANĂ... DISCIPLINA
Ce făceau acești oameni, la ora 9? N-am fi pu

blicat' această imagine de la cooperativa agricolă 
Balta Doamnei-Prahova, dacă asemenea situații 
nu s-ar întîlni frecvent în sute de locuri. Am semna
lat în numerele trecute ale ziarului și am primit și 
astăzi multe, chiar prea multe sesizări despre neono- 
rarea de către I.T.A. a cererilor de camioane — de
altfel contractate — dar, mai ales, despre sosirea 
camioanelor la punctele de lucru cu mare întirzîere. 
Asemenea practici sînt de natură să prelungească

recoltarea, să tărăgăneze punerea la adăpost a pro
duselor. Se impun măsuri pentru o mai exactă pla
nificare a camioanelor pe unități, lichidarea grabnică 
a practicii foarte păgubitoare de a face alimentarea 
dimineața și de a chema șoferii sâ li se dea foile 
de parcurs, cind aceste operații pot fi făcute seara, ■ 
după ultima cursă in unitățile pe care le servesc. 
Astfel, șoferii pot rămine noaptea in unități, timp in 
care camioanele trebuie să fie încărcate, iar dimi
neața, la prima oră, să plece direct la bază.

mîine așteptâm răspuns. 
cure să înceapă cu „am rezolvat" 

și'nu cu „vom analiza"

In legătură cu ambalajele pentru fructe
Buzău 
datele

0 Din livezile județului 
— după cum rezultă din 
centralizate la stațiunea de cerce
tare și producție pomicolă — pînă 
la 10 octombrie s-au recoltat și de
pozitat 59 000 tone de fructe. Mai 
sint insă neculese 6 000—7 000 de
tone, cu toate că forțele mobilizate 
la cules ar fi fost suficiente. De ce 
se întîrzie 7 Pentru că, așa cum 
ne-a spus tovarășul Constantin Pa
chet, șef de fermă la Odoba. „în 
ultimele 4 zile ritmul de sosire al 
ambalajelor de la I.F.E.T. Nehoiu 
a scăzut de la 140—150 de contei- 
nere și 5 000 de lăzi pe zi, la... 60 de 
conteinere și 2 000 de lăzi" (î?)

Firește, nu se poate concepe ca 
tocmai acum ritmul de livrare a 
ambalajelor să scadă în loc să 
crească. Iar orice justificare este în 
aceste zile inadmisibilă.

0 în județul Bacău, în livada de 
la Benești a I.A.S. Traian am con
semnat o situație similară. Marți, 9 
octombrie, 400 de oameni au fost

nevoițl să înceteze recoltatul me
relor.

— Peste 300 tone de mere — ne 
spune tovarășul ing. Corneliu Bru
diu, directorul întreprinderii — am 
fost nevoiți să le „depozităm" di
rect pe pămint, din lipsă de am
balaje. Aproape un sfert din canti
tatea de mere s-a și stricat. De săp- 
tămîni de zile I.L.F. Bacău, cu care 
am contractat întreaga producție, 
nu respectă graficele de preluare și 
transport. Și nici măcar nu ne asi
gură ambalajele corespunzătoare.

La rîndul lor, tovarășii de la I.L.F. 
caută — și au găsit — justificări în 
loc de soluții :

— Nu ne înțelegem cu conducerea 
fermei asupra calității fructelor — 
susține inginerul Toader Scurtu.

Dacă pînă acum nici unii, nici 
alții, n-au „descoperit" calea directă 
spre înțelegere, și mai ales soluția 
necesară, este cazul și momentul să 
le-o arate organele locale de partid 
și de stat.

In legătură cu transportul
0 Nici pînă ieri, 10 octombrie, 

I.T.A. Timiș nu a asigurat coopera
tivelor agricole de producție cele 
120 de mașini solicitate zilnic pentru 
transportul porumbului. Ce se in- 
tîmplă 7

0 De ce pînă acum nici o unitate 
agricolă din județul Timiș n-a bene
ficiat de cele aproape 3 500 tone ca
pacitate transport, care urma să fie 
asigurată din parcul unităților apar- 
tinînd altor ministere ?
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FAPTUL I SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII
DIVERS
Ce și-au zis
copiii...

Elevii Școlii generale din Boții 
(Satu Mare) au încheiat cu coo
perativa agricolă din comună un 
contract „în acord global" prin 
care se obligau să recolteze m 
două săptămini 40 hectare de 
fasole. Au lucrat atit de virtos, 
incit si-au onorat obligațiile cu 
4 zile mai devreme. încurajați 
de acest succes, ce și-au zis co
piii : „Mai încheiem un contract 
și pentru strinsul știuleților de 
porumb rămași pe cimp după 
combină !“. Și. profitind de tim
pul frumos, au pornit la treabă 
pe urmele combinei. Bravo lor 
și... să auzim ce și-au mai zis 
copiii!

trei",
dar e... de șapte

Cam pe la mijlocul lunii trecu
te, agenția de bilete a Sălii Pl
iatului din Capitală a fost citeva 
zile asaltată de miile de amatori 
care doreau bilete la un film 
despre OZN-uri. căruia i se fă
cuse o reclamă zgomotoasă si 
insistentă : panoramic, color, in 
două serii, cel mai, cel mai !

De la 1 octombrie. „Intilnire 
de gradul trei" — căci despre 
acest film e vorba — rulează in 
fiecare după-amiază, dar la ie
șirea din sală spectatorii sint 
dezamăgiți. La una se așteptau 
ei — după ce citiseră excelenta 
carte „Experiența OZN". de as
tronomul american J. Allen Hy- 
nek, care a stat la baza scena
riului acestui „pom lăudat" — și 
alta se vede pe ecranul panora
mic. Așa se și explică oferta 
largă de bilete în plus care a 
apărut după primele spectacole. 
„Nu doriți un bilet sau două, cu 
5 lei, sub preț ?“ — ești întreb it 
dacă treci prin fața sălii înainte 
de orele 17,15 șl 20,15 cînd este 
programată „Intilnire de gradul 
trei".

In grădina 
factorului poștal

Constatind că popularizăm cele 
mai diverse preocupări și reu
șite ale bunilor gospodari, Va
leria Ungureanu, factor poștal la 
oficiul P.T.T.R. Roman, ne aduce 
la cunoștință — evident, prin 
poștă — următoarele : „tn gră
dina colegului meu, factorul 
Gheorghe Maxim, din localita
tea Cotu Vameș, str. Liman, nr. 
18. am văzut patru bostănei ne- 
obișnuiți — unul lung de 1,80 m, 
ceilalți și ei de peste 1,50 m, de 
grosimea unei sticle de un litru. 
Au fost mai mulți, dar grădina
rul lor i-a mîncat, fiind foarte 
gustoși ; au rămas numai patru 
pentru sămînță. Cine dorește 
să-t vadă, să poftească !“

Noi o credem pe cuvînt. Că, 
dacă mergem la fața locului, 
cine știe, poate poftim... să gus
tăm bostfineii.

învățătura 
de minte

In ziua de 30 septembrie. Du
mitru Vlaicu din Plopeni a ple
cat cu treburi la părinții săi din 
comuna Cozieni — Buzău. In 
urmă-i, fiul său Adrian, de 7 
ani — care își exprimase dorința 
să meargă si el la bunici, dar 
fusese refuzat — a dispărut de 
acasă. Se bănuia că, profitind de 
neglijența mamei (pe care o 
avertizase că se duce si el), a 
plecat, in aceeași zi, spre 
Buzău.

Scriindu-ne, îngrijorat, tatăl 
ne ruga să publicăm semnal
mentele băiatului, poate-l află 
careva pe undeva. Planificasem 
să inserăm faptul in rubrica 
noastră de astăzi, dar, aseară, 
am primit la redacție un telefon 
in care eram anunțați că, in 
sfirșit, fiul dispărut a fost găsit 
rătăcind prin Buzău. Acum, ta
tăl e fericit, ca și tind Adrian 
al său s-a născut a doua oară. 
Nu credeți, totuși, că din pățania 
aceasta mulți copii și mulți pă
rinți au multe de învățat ?

Dar păgubașul?
La miliția orașului Bals te afli 

depus un portmoneu de damă, 
conținind o importantă sumă de 
bani. L-au adus pionierii Cătălin 
Aranghelovici (din Alexandria) 
și Scarlat Cosăcescu (din Bals) 
care l-au găsit cu ocazia biletu
lui ce s-a desfășurat in localita
tea olteană in zilele de 8—9 sep
tembrie.

Cinste pionierilor — zicem și 
noi — dar păgubașul (probabil 
păgubașa) cum de are liniște de 
atita vreme și nu se interesează 
să găsească ce-a pierdut ? Ori...
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Ghici, ghicitoare! I
La locuința lui Istvan Csako, 

bucătar la restaurantul „Ursul" 
din Cluj-Napoca, s-a găsit un 
butoi cu 200 litri de benzină pe 
care — zice el — ar fi cumpă
rat-o de la un șofer necunoscut, 
tn plus, s-au mai găsit aici 70 
litri de benzină de CO-70, care nu 
se vinde în comerț, fiind între
buințată numai la mijloacele de 
transport ale statului. Faptul că 
bucătarul nostru este proprieta
rul unui autoturism de tip ARO 
nu e oare in strinsă legătură cu 
interesul lui de a achiziționa 
benzină cu cifră octanică mică ?

I
I
I
I
I

Rubricâ realizatâ de
Gheorqhe MITROI
și corespondenții „Scintelî

I
I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Responsabilitate sporită pentru 

buna gospodărire a utilajelor

Otet. imobile proprietatea cetățeni
lor semnatari ai scrisorii, consta- 
tîndu-se că dezvoltările la această 
unitate pot fi făcute fără să fie a- 
fectate construcțiile proprietate per-

Nimănui nu-i

sonală din zona înconjurătoare. în 
încheierea referatului de cercetare 
se precizează că rezultatul cercetă
rilor a fost comunicat autorilor scri
sorii, prezenti la fata locului.

este permis

Casa de culturâ din Sf. Gheorghe
Foto : S, Cristian

Pe raza comunei Alunu — Vilcea, 
întreprinderea de utilaj Craiova a 
efectuat un timp diferite lucrări. 
Prin 1970, pe baza unui ordin al 
ministerului de resort, mijloace 
fixe cu o valoare de inventar de 
peste 4,3 milioane lei, din care se 
amortizase doar circa 1,1 milioane 
lei, au fost transferate Consiliului 
popular al comunei Alunu. După 
cum rezultă dintr-o scrisoare adre
sată secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către Valeriu Trache 
din localitatea respectivă, aceste 
utilaje au fost lăsate insă în voia 
soartei, o bună parte din ele dispă- 
rind sau degradindu-se. Faptul a 
mai fost sesizat diferitelor foruri, 
dar fără vreun rezultat. In înche
ierea scrisorii, semnatarul solicita 
luarea de măsuri pentru ca fiecare 
utilaj — bun al întregului popor — 
să fie bine întreținut și folosit, nu 
lăsat pradă degradării.

Răspunsul Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R. precizează că, in
tr-adevăr, primarul comunei Alunu 
din acea perioadă, Mihai Răvaș, în 
prezent secretar al consiliului 
popular al aceleiași comune, a re
cunoscut că a primit mijloacele 
fixe respective — rezervoare, pom
pe, motoare electrice, transforma
toare. linii electrice, conducte, in
stalații de încălzire etc —sustinînd 
insă că au fost predate C.A.P. Col- 
tești, primitor fiind Constantin Do- 
brescu, inginer-șef al acestei uni
tăți. care în acea perioadă înde
plinea și funcția de președinte al 
C.A.P. Predarea utilajelor s-a fă
cut fără respectarea dispozițiilor 
legale ; acestea n-au fost înregis
trate în evidenta contabilă nici a 
consiliului popular, nici a C.A.P., 
fapt ce a făcut ca ele să nu apară 
în bilanțurile anuale ale unităților

respective, ieșind astfel din „cimpul 
vizual" al controlului financiar-con- 
tabil.

Această stare de lucruri a făcut 
ca, incepînd din 1970, cind bunurile 
au fost transferate, nimeni să nu se 
mai preocupe de întreținerea 
si folosirea lor. astfel că în 
prezent o parte din ele sînt 
deteriorate sau descompletate, unele 
nemaiputind fi folosite. S-a stabi
lit că. pină la data controlului, au 
îndeplinit condițiile de scoatere 
din funcțiune fonduri fixe in va
loare de aproape un milion lei. 
iar. celelalte sînt amortizate în pro
porție de 50 pînă la peste 85 la sută, 
Pe baza constatărilor s-au adoptat 
următoarele măsuri : s-au inven
tariat și înregistrat în evidenta 
contabilă a Consiliului populai’ al 
comunei Alunu toate fondurile fixe 
preluate prin transfer ; s-a imputat 
suma de 19 071 lei în sarcina lui Mi
hai Răvaș și a lui Constantin Do- 
brescu ; s-au transferat spitalului 
orășenesc Horezu două rezervoare 
de combustibil șl o baracă meta
lică, amortizate integral : se men
țin, cu amortizarea corespunză
toare si la valoarea inițială de in
ventar, mijloace fixe care totali
zează aproape 1 800 000 lei ; ce
lelalte mijloace fixe, cu durata de 
funcționare expirată sau care ex
piră la sfîrșitul acestui an. au fost 
propuse pentru casare. împreună cu 
cele a căror durată era expirată 
înainte de 1978.

Cu alte cuvinte, s-a pus ordine in 
gospodărirea unor utilaje de o va
loare apreciabilă, ceea ce trebuia 
făcut cu 9 ani în urmă. Ar trebui 
menționat și faptul că de această 
gravă „întirziere" se fac vinovați 
nu numai cei nominalizați in a- 
mintitul răspuns.

să eludeze legețrf

Dintr-o scrisoare adresată pre
ședintelui tării noastre de către 
Aurelia Dîngă din Alba Iulla se 
desprind două aspecte, unul mai 
serios decît celălalt : în primul rînd, 
caracterul formal al audientelor și 
al rezolvării sesizărilor la Consiliul 
popular al municipiului Alba Iulia ; 
în al doilea rînd. faptul că însuși 
primul vicepreședinte al consiliului 
popular municipal se face vinovat 
de eludarea legii. Concret. în me
moriul adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arăta că o lo
cuință pe care autoarea a soli
citat-o este ocupată în mod abuziv 
de cetățeanul Mircea Hațegan, care, 
la aoea dată, mal deținea încă un 
apartament, tot cu trei camere si 
tot tn municipiul Alba Iulia.

Din referatul de cercetare al Co
mitetului județean Alba al P.C.R., 
care a cercetat scrisoarea, rezultă 
că cele semnalate sînt întemeiate, 
în loc să se la măsuri de curmare 
a abuzului, s-a recurs la fel de fel 
de chichițe pentru a-1 „legaliza", e- 
ludîndu-se legea. Mal mult. în re
feratul de cercetare se afirmă că 
„deși petiționara a fost primită în 
audientă la Consiliul popular al mu

nicipiului Alba Iulia de mal multe 
ori și a făcut mal multe sesizări, 
nu s-a luat nici o măsură Împotri
va Iui Mircea Hațegan. Iar la 11 
iulie a.c. a fost invitată (autoare^ 
sesizării — n.n.) în audientă la tov. 
Ion Pleșa. prlm-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
Alba Iulia, dîndu-i-se un răspuns 
necorespunzător și contrar legii". Se 
apreciază că, în cazul descris, s-au 
comis următoarele abateri : neapli- 
carea art. 23 din Legea nr. 5/1973 
privind evacuarea cetățeanului Mir
cea Hațegan, pe bază de decizie, ln- 
trucit a ocupat fără contract de în
chiriere spațiul de locuit din fondul 
locativ aflat în administrarea 
E.G.C.L.-ului ; „legalizarea" situa
ției lui M.H., după sesizarea făcu
tă de Aurelia Dîngă, tncurajtndu-se 
astfel abuzurile. Ca urmare. Comi
tetul executiv al Consiliului popular 
al județului Alba l-a sancționat cu 
avertisment pe tov. Ion Pleșa, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Alba Iulia. Aureliei Dîngă 
și familiei sale li s-a repartizat 
un apartament cu 2 camere și 
bucătărie în cartierul „Cetate".

„Iubiri"
de Radu F. ALEXANDRU

Abaterile șefului unității 

au fost curmate

La fața lotului s-au găsit 

soluții corespunzătoare
Mai mulți locuitori de pe străzile 

Oltului și Fundătura Uzinei din Sla
tina au trimis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un memoriu in care soli
citau să se analizeze de către orga
ne centrale competente situația de
molării imobilelor proprietate per
sonală „în urmă cu citeva luni, a- 
rătau ei, s-au prezentat la noi doi 
tovarăși și ne-au anunțat că ur
mează să fie demolate casele noas
tre în vederea extinderii întreprin
derii de oțet din apropiere. Noi con
siderăm că o asemenea măsură nu 
se justifică, fie și pentru motivul 
că respectiva unitate are posibili
tatea să se extindă Încă 2 km. dacă

este nevoie. înspre Olt. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că locuințele 
noastre sînt in bună stare, construi
te din cărămidă și este păcat să fie 
demolate".

Scrisoarea a fost încredințată 
pentru cercetare si soluționare Co
mitetului pentru problemele consi
liilor populare. în referatul de cer
cetare se subliniază că un colectiv, 
din care au făcut parte si repre
zentanți ai Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare. Consiliului 
popular al județului Olt, a analizat 
problema demolării unor imobile 
din vecinătatea întreprinderii de

O altă scrisoare adresată secreta
rului general al partidului nostru 
aducea la cunoștință fapte grave 
comise de șeful stafiei C.F.R. Oțelu 
Roșu, Tudor Nicolae: aproape zil
nic vine la serviciu în stare de e- 
brietate ; închiriază diferitilor ce
tățeni din comunele învecinate pre
late. în schimbul unor sume de 
bani : unele întreprinderi — cea de 
panificație. I.C.R.A. și altele — sînt 
scutite de locații, pentru că îi oferă 
șefului stației diferite cadouri. Nu
mai întreprinderea „Oțelu Roșu" 
plătește locații, se arată în scrisoa
re, deoarece ea... n-are ce da, pro- 
ducind numai fier.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor precizează in răs
punsul său că din declarațiile unor 
oameni ai muncii din stație, precum 
și din evidentele existente în aceas
tă unitate, rezultă că o parte din 
cele relatate în sesizare sînt reale. 
Deoarece, prin săvîrșirea acestor 
fapte, sus-numitul șef de statie si-a 
Pierdut autoritatea de conducător 
de unitate, conducerea Regionalei

C.F. Timișoara l-a scos din funcția 
respectivă și l-a trecut pe un alt 
post la Caransebeș. Măsura luată 
nu are numai menirea de a pune 
capăt unor abateri incompatibile cu 
funcția ocupată, ci și de a asigu
ra condițiile de muncă și starea 
de disciplină necesare bunei desfă
șurări a activității în statia C.F.R. 
respectivă. De asemenea, se men
ționează că despre abaterile săvîr- 
șite de șeful stafiei a fost informat 
și secretarul 'Comitetului orășenesc 
Oțelu Roșu al P.D.R.. care a fost 
de acord cu măsura luată.

Cu o singură adăugire — am spu
ne noi. Dacă se lua și măsura dis
cutării faptelor sale in organizația 
de partid din care a făcut parte si 
chiar tn colectivul de muncă, ar fi 
fost și mai eficient, mai educativ, 
atit pentru el. cit și pentru alții 
care, intr-un fel sau altul, au faci
litat comiterea abuzurilor la care se 
referă răspunsul.

Neculal ROȘCA

Presentimentul «fIe
șitului. dat de o boală 
incurabilă, ii declan
șează Anei (eroina pie
sei „Iubiri" de Radu F. 
Alexandru) o stare 
aparte. Aș numi-o 
direct proces de con
știință dacă n-ar fi 
vorba mal ales de o 
dispoziție preponderent 
sufletească și dacă a- 
gentul ei principal n-ar 
fi invazia neașteptată 
a amintirilor, obsesia 
unui anumit om. Re
actualizarea unor mo
mente trăite in trecut, 
unor relații mai vechi, 
rupte, pare cu atit mai 
necesară cu cît boala 
a adus si primele ma
nifestări de amnezie. 
Această recrudescență 
încăpățînată și capri
cioasă a unei memorii 
nesigure e cu atit mai 
dramatică cu cît scapă 
aparent voinței : amin
tirile. orientate mereu 
spre aceleași împreju
rări. spre același om. 
spre același sentiment 
de iubire și culpabili
tate invadează nepof
tite visele, bîntuie 
somnul, acaparînd gin- 
durile și în timpul 
stării de veghe.

încheierea unor so
coteli morale cu tre
cutul pare cu atit mai 
importantă cu cit e 
clar că atunci s-au 
consumat marile, ho- 
tărîtoarele opțiuni si 
„iubiri" ale Anei: 
dragostea ei pentru 
mișcarea comunistă la 
care a aderat din anii 
liceului. atașamentul 
organic fată de cea 
care, odată cu frumu
sețea prieteniei, i-a re
levat și sensul si con
dițiile luptei ilegale. 
Pe de altă parte — bi
lanțul moral al întregii 
existente este cu atit 
mai necesar, cu cit re
lația cu familia nu e 
de natură să-i ofere 
prea mari satisfacții.

„Iubiri" reactualizea
ză evenimente ale unei

existente de angajare 
social-politică și isto
ria unei prietenii care, 
ca și lupta, dă sens 
vieții. O prietenie 
unită. Intensă. O prie
tenie contrariată, tră
dată as zice, dar nu 
din rea credință, ci 
dintr-o greșită înțele
gere a „vigilentei", o 
prietenie întreruptă, 
dar niciodată dispăru
tă. distrusă. O priete
nie care iată, arată 
Radu F. Alexandru, 
poate fi reluată. în nu
mele a ceea ce a gene-

La Teatrul 
evreiesc de stat

rat-o, în numele cali
tății de esență a oame
nilor, formați de expe
riența luptei revoluțio
nare. a faptului că 
ceea ce i-a legat e 
mult mai important 
clocit ceea ce a putut 
să-i despartă.

Dacă Ana este per
sonajul dramatic, tra
gic al piesei — eroina 
exemplară rămîne Fer
nanda. Portretul fru
museții acestei femei 
este indirect — reiese 
din povestea vieții și 
credinței ei comuniste 
neumbrite nici de cum
plita suspiciune ce a 
planat eronat asunra-i. 
nici de anii nedrepți 
de detenție.

Fernanda e cea care 
are meritul de a de
monstra, prin exemplul 
său. câ măreția comu
nismului tine tocmai 
de compatibilitatea pe 
care o preconizează și 
probează intre putere 
si adevăr. între exer
citarea puterii și idea
lul frumuseții, al per
fecțiunii morale.

Aceasta este piesa 
asupra căreia s-a oprit, 
spre meritul său, pen
tru deschiderea stagiu
nii Teatrul evreiesc

de stat. O dramă tm- 
binînd subtil valorile 
timpului, scrisă cu o 
excelentă stăpinire a 
forței expresive a de
taliilor de mișcare și 
comportament, izvorîtă 
dintr-o observație e- 
xactâ si pătrunzătoare.

Regăsim cu plăcere 
în spectacolul de la 
T.E.S. stăptnirea jocu
lui psihologic realist, 
sigura profesionalitate 
a lui Theodor Danetti 
în rolul lui Marin, rol 
pe care l-am fi dorii 
ceva mai susținut «i 
privința mișcării e*v.«- 
rioare. specifice condi
ției de existentă, zbu
ciumului mereu com
primat al personaju
lui. Regăsim cu bucu
rie naturalețea, ex
presivitatea dramatică 
(puse cu atit mai 
mult în valoare de fru
musețe și gratie), ca
racteristice lui Tricy 
Abramovici. Urmărim 
cu surpriză pe Seidy 
GlOck, pe care am vă
zut-o mai mult în par
tituri de factură comi
că — dind consistentă, 
profunzime si emoțio
nantă forță dramatică 
Anei, confruntărilor ei 
cu copiii și mai ales 
cu Fernanda tînără. in
terpretată cu elegantă, 
dar cam liniar, de Do
ris Maier Bogdan sau 
cu Fernanda, după 20 
de ani, interpretată de 
Lucia Maier Cosme»-
nu.

Cu singura excepție 
a decorului, care mi 
s-a părut urît si gîndît 
cam schematic, specta
colul de la T.E.S., în • 
regia lui George Teo- 
dorescu, este o frumoa
să dovadă de recepti
vitate fată-de mesajul 
etic al piesei unui tî- 
năr dramaturg cu o 
voce personală, bine
venit in peisajul tea
trului românesc.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)

Cînd se supără I.C.A£.-ul...
Zilele trecute, intrînd 

în cofetăria nr. 32 din 
cartierul bucureștean 
Drumul Taberei, am 
solicitat vinzătoarei o 
prăjitură și un pahar 
cu apă.

— Ne pare rău, dar 
nu avem apă rece. A- 
vem doar apă... caldă.

Nu, nu e vorba de 
nici o glumă. întregul 
complex comercial

A-16 din Drumul Ta
berei. in care funcțio
nează o alimentară, un 
centru de umplut si- 
foane, o unitate de le- 
gume-fructe. o cofetă
rie și incă alte unități 
de servire publică, nu 
are apă rece. La fel 
și dispensarul de copii, 
aflat în apropiere. Mo
tivul ? Sesizați îir re
petate rînduri că timp

de peste 6 luni de 
zile apa curge in stra
dă din cauza unei con
ducte sparte, icabiștii 
s-au deplasat acum 
două luni la fata 
locului și... au închis 
pur și simplu conducta 
cu pricina. în loc să 
o repare. Apropos, 
icabiștii ce fel de 
apă beau ? (Ion Dră- 
gan).

Cineva „se face că plouă..."
Cu mai bine de doi 

ani. în urmă, la mijlo
cul străzii Aviator 
Vuia din Arad — stra
dă care n-are nici mai 
mult, nici mai puțin 
decit 115 metri lun
gime — s-a săpat un 
canal în care s-au in
trodus două conducte, 
între care una pentru 
ape reziduale. în ace
lași an, după citeva 
luni, lucrările au fost

terminate, dar șanțul 
nu s-a astupat, strada 
nu s-a reparat. S-au 
dus oamenii in audien
tă la consiliul popular 
al municipiului, au 
trimis și scrisori la 
primărie, la serviciul 
gospodărie comunală, 
la I.J.G.C.L. Arad, dar 
de doi ani de zile ni
meni n-a mișcat un 

. deget pentru a solu

ționa doleanța îndrep
tățită a cetățenilor. 
De doi ani, pe strada 
cu pricina nu pot să 
meargă nici mașinile 
salubrității ca să ridi
ce gunoiul...

în curînd vor veni 
ploile. Cineva, care ar 
trebui să rezolve pro
blema, se face însă 
de pe acum că... 
plouă. (C. Simion).

In gară, la Titu
Trenurile care o- 

presc in gara Titu 
transportă zilnic mii 
de călători. Unii din
tre ei intră și in res
taurantul gării. Aici, 
insă, ce să mănînce? 
Șuncă? Salam? De
unăzi, toate mezelurile 
erau alterate.

— Intr-adevăr. aveți 
dreptate — ne-a spus 
șefa unității. Constanța 
Sandu.

— Și dacă știți că 
sînt stricate, de ce le 
mai expuneți la vin- 
zare ?

— Păi, să vedeți...

De citeva zile am pus 
în funcțiune o linie de 
autoservire și nu prea 
avem personal. Dar 
pentru produsele alte
rate. vă asigur că vom 
încheia un proces-ver- 
bal de scădere.

Nu am înțeles legă
tura intre . înființarea 
unei linii cu autoser
vire și indiferenta cu 
care este tratată in a- 
ceastă unitate păstra
rea produselor alimen
tare. între procesul- 
verbal care ar urma să 
fie întocmit și proasta

gospodărire a mărfu
rilor. După cum n-am 
înțeles toleranța ace
leiași șefe de unitate 
față de barmanul Tra
ian Nicolae, care vin
dea berea de 3,50 lei 
și 4,25 lei sticla cu un 
singur preț — 5 lei.

Prezent la fața lo
cului, primarul orașu
lui Titu s-a supărat 
foc de cele aduse 
la cunoștință. Măcar 
de-ar fi o supărare... 
rodnică, adică urmată 
și de măsurile de ri
goare. (Hie Stefan).

istoria acestui loc si a a- 
cestor școale

Și. intr-adevăr, pe băn
cile și la catedrele lor au 
stat corifeii Școlii Ardele
ne. Samuil < Micu. Gheor
ghe Șincai. JPetru Maior și 
loan Budai Deleanu. Ei, 
răscolind arhivele Europei, 
au. știut să vorbească ar
gumentat despre latinita
tea limbii noastre, despre 
vechimea și continuitatea 
românilor în hotarele „Da- 
chiel", cultivind. astfel, 
conștiința unității naționa
le. Ei au fost dascălii 
marii generații de la 1848, 
Simion Bărnuțiu, Timotei 
Cipariu, Gheorghe Barițiu, 
Al. Papiu-Ilarian. Axen- 
te Sever, loan Maio- 
rescu, Aron Pumnul, An
drei Mureșanu. cei care, 
alături de Avram Iancu. au 
strîns 49 000 de români pe 
Cîmpia Libertății, punin- 
du-le pe buze acel Jură- 
mînt sacru și strigînd oda
tă cu ei : „Noi vrem să ne 
unim cu tara

Unii dintre acești mili- 
tanți și dascăli, ca Simion 
Bărnuțiu. Aron Pumnul și 
loan Maiorescu, au fost, 
mai apoi, propovăduitori 
ai ideilor de unire în ce
lelalte provincii românești.

Tot lui Timotei Cipariu 
îi revenea onoarea de a 
deschide cea dinții școală 
de fete de la Blaj și de a 
rosti, la încheierea primu
lui an de studii, in 1868. 
cuvintele semnificative de 
mai jos : „Și cu toate a- 
cestea, cine sint intîii învă

țători ai tinerelor ramuri 
în sinul familiilor, mingi- 
ierea si desfătarea vieții 
sociale ? Neindoit, în prima 
linie, sexul femeiesc, iar 
cel bărbătesc in linia a 
doua. Toată cultura unui 
sex fără de a celuilalt ar 
fi numai nedreptate, un 
privilegiu, un monopol, 
carele astăzi nu mai sint

cilor aproape 200 de ani, 
nu ajungeau decit pentru 
foarte puțini. în felul aces
ta s-au hrănit și elevii și, 
uneori, chiar și profesorii 
lor, așa cum reiese din 
multele pagini de mărturi
siri semnate de unii din
tre ei. ca Ion Micu Moldo
van, Augustin Bunea, Ion 
Bianu, Ion Agârbiceanu,

Fîntînile 
darurilor

după gustul societății eu
ropene".

Am amintit de trecerea 
lui Mihai Eminescu prin 
Blaj. Descriindu-i, atit de 
documentat și de colorat, 
scurta lui ședere in „mica 
Romă", G. Călinescu nota, 
semnificativ, despre condi
țiile în care trăiau Învăță
ceii vestitelor școli : „Băie
ții erau toți săraci și-și a- 
duceau de mincare in «trăi
tele cu dungi albastre ; 
pită neagră ce se păstrează 
pină la două săptămini, 
slănină, mălai, un burduf 
de brinză, mincări ce tre
buiau să le ajungă pentru 
multe zile, căci bani 
n-aveau“. Iar >vestiții ..țî- 
păi“. piini împărțite săp- 
tămînal din dărnicia vlădi-

Al. Ciurea, Aron Cotruș, 
Al. Lupeanu-Melin. Pavel 
Dan, Nicolae Comșa, Radu 
Brateș, Ștefan Manciulea, 
iar din ultimele generații 
Dumitru Mircea. Aurel 
Martin, Aurel Gurghianu 
și alții încă. Pentru a nu 
mai vorbi despre paginile 
de literatură și corespon
dența vastă aparținind 
unor nume ca I.L. Caragia- 
le, G. Coșbuc, Șt. O. Iosif, 
N. Iorga, O. Goga, Victor 
Eftimiu ș.a., pagini pe care 
știu că editura „Dacia" din 
Cluj-Napoca le pregătește 
pentru tipar, in redacția 
distinșilor profesori blâjeni 
Teodor Seiceanu și Ion 
Buzași.

Va fi o carte, sînt sigur, 
cu multi cititori. Pentru

că, numărîndu-se numai 
cu zgeile, la începuturi, 
apoi, treptat, cu sutele, șco
larii Blajului au ajuns azi 
la 7 000, învătînd an de an 
nu numai „cetanie, cîntare 
și scrisoare", ci aproape 
toate meseriile de care are 
nevoie orășelul de la îm
binarea Tirnaveior, aflat in 
plină expansiune economică 
și edilitară, de care are ne
voie țara întreagă.

Cine trece astăzi pe sub 
„Poarta tării", impresie-/ 
nantul monument al lui 
Ion Vlasiu de pe Cîmpia 
Libertății, in față cu areo
pagul marilor luptători și 
cărturari români, maghiari 
și germani, înfrățiți in e- 
ternitatea unui ideal rea
lizat — libertate, egalitate 
și frățietate pentru toți oa
menii muncii din această 
tară — nu poate să nu re
pete cu mine, fost elev al 
Blajului, murmurînd cu 
pietate, acum la cea de-a 
225-a aniversare a celebre
lor școli, cuvintele ctitoru
lui României socialiste, 
gravate în memoria noas
tră ca in marmura timpu
lui : „...ii cinstim pe toți 
înaintașii care s-au sacrifi
cat pentru păstrarea ființei 
noastre naționale, care 
și-au făcut un crez din 
slujirea intereselor și aspi
rațiilor poporului nostru". 
Cuvinte care, sînt sigur, îi 
călăuzesc și pe cei ce, la 
Alba-Iulia și Blaj, pregă
tesc, prin munca și faptele 
lor inchinate Congresului 
al XII-lea al P.C.R., și 
prinosul aniversării prime
lor trepte de lumină spre 
veacul nostru socialist.

*

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

10,00 Anunțuri șl muzică
10,10 Film serial : „Calvarul". Episo

dul 16
10.50 Telex
11.00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Turneul final al Campionatului eu

ropean de volei feminin. Transmi
siune de la Lyon

17.20 Viața culturală
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 In intlmpinarea Congresului al 

XII-lea al partidului. Cu toate for- 
țele pentru Îndeplinirea exemplară 
a planului

19.30 Urgențe in agricultură
19.40 Rezonanțe pe portativ eu : Olim

pia Panciu, grupul „Roșu și Ne
gru", Olivia Newton John. Stela 
Enache, The Beatles. Angela Si- 
milea, grupul ABBA, Mihai Con- 
stantinescu

20,05 Ora tineretului. Profesiunea vii
torului — inaltă calificare.

20,45 Conexiuni — serial științific. Epi
sodul 5.

21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Noi, femeile !
16.20 Melodii lirice
16.35 Umor și muzică
17.25 Dosarul energiei
17.40 Album coral
17,55 îndeplinim programul partidului. 

Industrie in tîrgurile de altădată
18,15 Arii și duete din operete
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Reportaj de scriitor. „Noi cu Du

nărea totuna" de Ilie Tănăsache
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevizlunli. Dirijori: Emu Si
mon și Ludovic Baci.

21.35 Telejurnal

Nu se găsesc mături în depozitele I.T.B. ?
în răgazul de noap

te cît stau in depouri, 
autobuzele. troleibu
zele și tramvaiele sint 
revizuite, reparate și 
curățate de către per
sonalul a cărui misiu
ne este tocmai aceas
ta. în realitate insă... 
Multe din mijloacele 
de transport în comun 
din Capitală ies dimi

neața pe traseu cu 
geamuri lipsă, fără 
bare de susținere, cu 
compostoare care nu 
funcționează, ca să 
nu mai vorbim de 
starea de (ne)curățe- 
nie in care se află. 
(E adevărat, la acest 
din urmă aspect con
tribuie din plin și unii 
cetățeni, care la el

acasă te descalță la 
ușă, să nu le murdă
rești covoarele, dar 
care-și deșartă buzu
narele in autobuz, 
fără jenă). întrebăm 
de aceea : n-ar fi 
oare necesar un con
trol de noapte prin 
depourile I.T.B. care 
să vizeze și aceste 
aspecte ? (R. Șerban).

• CONSTANȚA. Ultima zi a 
„Decadei cărții românești" a 
fost dedicată creației scriitorilor 
din această parte a țării. • Ar
tiști plastici amatori, medicii Ion 
Jurja, Emil Ionescu și Nistor 
Ionică au organizat in holul 
Policlinicii nr. 1 din Constanta o 
expoziție de pictură. • La clu
bul muncitoresc al Combinatului 
de îngrășăminte chimice Năvo
dari a fost deschisă expoziția 
de pictură a profesoarei Geor- 
geta Vlaicu, cuprinzind lucrări 
inspirate din noul peisaj al a- 
cestei localități. • „Publicații 
socialiste românești" se intitu
lează o interesantă expoziție 
deschisă in acește zile in holul 
bibliotecii județene Constanța 
cuprinzind exemplare, originale 
și fotocopii ale unor cunoscute 
organe de presă care au slujit 
interesele mișcării muncitorești 
și comuniste din România de la 
începuturi și pînă la victoria 
revoluției organizate de partid 
la 23 August 1944 (George Mf- 
hăescu). • CLUJ. Formația de 
artiști amatori maghiari a Casei

municipale de cultură din Dej 
a prezentat cu succes în premie
ră spectacolul cu piesa „Prima
rul Sari" de Moricz Zsigmond. 
în regia actorului Nagy Dezso 
de la Teatrul maghiar de Stat 
din Cluj-Napoca. • Teatrul de 
Stat din municipiul Turda a 
prezentat premiera absolută a 
piesei „Martirii" de N. Jianu, 
in regia lui Matei Varodi. (Ale
xandru Mureșan). • MUREȘ. 
Ansamblul artistic „Mureșul" 
al Filarmonicii de Stat din 
Tîrgu Mureș a prezentat, în 
sala mare a palatului culturii 
din localitate, un program de 
selecțiuni din cele mai frumoase 
cintece și dansuri populare 
românești și maghiare. Maeștri 
coregrafi : Domokos Istvân și 
Szekeiy Deneș ; dirijoarea coru
lui : Birtalan Judii. (Gheorghe 
Giurgiu). • BACAU. Muzeul 
județean de istorie și artă a or

ganizat la Bacău, Vultureni și 
Filipeni 3 expoziții foto-do- 
cuinentare pe temele : „Comori 
ale civilizațiilor străvechi _pe 
teritoriul cuprins între Bistrița, 
Șiret și Trotuș", „2050 de ani de 
la crearea primului stat dac 
centralizat și independent", și 
„Bacovia și Bacăul". (Gheorghe 
Baltă). • VASLUI. Sub generi
cul „Să cunoaștem temeinic și 
să acționăm in spiritul docu
mentelor Congresului al XII-lea 
al partidului". Comitetul orășe
nesc de cultură și educație so
cialistă Huși a inaugurat un 
ciclu de dezbateri cu tema 
„Contemporani cu viitorul", la 
care sint. antrenați muncitori și 
specialiști din unități productive 
de pe platforma industrială. ® 
La Huși se desfășoară un ciclu 
de acțiuni cultural-educative in
titulat „Laudă muncii" ® Cea 
de-a doua premieră a actualei 
stagiuni a Teatrului „Victor Ion

Popa" din Bîrlad: „Premiera" de 
John Cromwell (traducere de 
Radu Nichita), in regia Mag- 
dalenei Klain. în pregătire, a 
treia premieră : „Iluzia optică" 
de Dumitru Solomon, în regia 
lui Cristian Nacu, scenografia : 
Delia Ioaniu. (Crăciun Lăluci). 
• MEHEDINȚI. La Casa de 
cultură din Orșova s-a desfășu
rat medalionul literar „Alexan
dru Sahia — scriitor militant al 
clasei muncitoare". La căminele 
culturale din Bala, Rudina și 
Crainici a avut loc un recital 
de poezie din lirica lui Nichita 
Stănescu • „Permanenta daco
românilor in Dacia tralană", 
s-a intitulat masa rotundă ce a 
avut loc la Casa de cultură din 
Baia de Aramă. (Virgiliu Tă
tara). ® ALBA. La Roșia Mon
tană, vechi centru minier al 
Apusenilor, a fost organizată o 
sesiune de comunicări și refe
rate cu tema: „Roșia Montană — 
din antichitate in anii socialis
mului". (Șt. Dinică).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc profund pentru felicitările șl salutările călduroase 

pe care mi le-ați adresat In numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al dumneavoastră personal cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări 
a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

înaltele dumneavoastră aprecieri la adresa succeselor dobtndlte de Repu
blica noastră, sprijinul șl solidaritatea acordate luptei poporului nostru pen
tru reunificarea independentă și pașnică a țării au constituit pentru noi o 
mare Încurajare.

Convins că excelentele relații de prietenie și colaborare dintre partidele, 
guvernele și popoarele țărilor noastre vor continua să se adincească și să se 
dezvolte in viitor, folosesc această ocazie pentru a vă ura sincer dumnea
voastră și poporului român succese tot mai mari în lupta pentru dezvoltarea 
independentă a țării și pentru edificarea unei societăți socialiste dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

încheierea vizitei oficiale in tara noastră 
a Altetei Sale Imperiale 

prințul moștenitor al Japoniei, Akifiitu

Cronica
La București a fost semnat, 

miercuri, un aide-memoire privind 
acțiunile de dezvoltare a schimburilor 
comerciale și de cooperare economică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Niger.

Documentul a fost semnat de Ion 
M. Nicolae. prim-adiunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, si Mal 
Maigana, ministrul afacerilor eco
nomice, comerțului și industriei al 
Republicii Niger.

★
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de apropiata sărbătorire a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România, 
miercuri a avut loc, la Casa centra
lă a armatei, o conferință de presă 
organizată de Consiliul ziariștilor, in 
colaborare cu Consiliul Politic Supe
rior al Armatei. In cadrul acesteia, 
general^ icotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct jt ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, a vorbit des
pre semnificația celei de-a XXXV-a 
aniversări a Zilei armatei, după care 
a răspuns întrebărilor puse de zia
riști. Partlcipanții au vizionat apoi 
filme documentare inspirate din tre
cutul eroic al poporului, din activi
tatea militarilor care slujesc. In pre
zent, patria sub drapel, dăruindu-și 
pasiunea și puterea de muncă Intă-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de volei
PARIS 10 (Agerpres). — Miercuri 

au început turneele finale ale cam
pionatelor europene de volei. La 
Paris, în turneul masculin, echipa 
U.R.S.S. a invins cu 3—0 (16—14,

FOTBAL: Ieri, în divizia B, 
F.C. Rapid — Mecanică fină 3—1

în etapa a X-a, din campionatul 
seriei secunde a diviziei B, ieri, la 
București, pe stadionul Republicii, 
s-a jucat meciul dintre F.C. Rapid șl 
fruntașa clasamentului, echipa Me
canică fină. Populara echipă din 
Giulești s-a prezentat cu noutăți în 
formație — Ion Ion, Șumulanschi și 
Mateescu, acesta din urmă pe postul 
de fundaș dreapta. După un joc de

De la TAROM
Compania de transporturi aeriene 

TAROM anunță schimbarea orarului 
cursei R.O. 55/58 București — Timi
șoara, intre 11 (1 31 octombrie, după 
cum urmează :

Der darea de pe aeroportul Bucu
roși ăneasa va avea loc la ora 
15,40 in loc de 18,40), iar aterizarea 
la TI isoara la ora 18,55. De pe aero
portul Timișoara cursa va decola la 
ora 17,40 șl va ateriza la București- 
Băneasa la ora 18,55.

(Urmare din pag. I)
loc stereotipa de felul „concluzii de 
amînare", „nu ne opunem la proba 
solicitată", jurisconsultul Elena Io- 
nescu nu a depus Insă nici un efort 
pentru elucidarea cauzei.

Celor cinci contestatari nu numai 
că nu li a-a dovedit vreo vină sau 
vreun ban încasat pe nedrept, dar 
ei... nici n-au lucrat pe șantierul 
respectiv în perioada în care e loca
lizat presupusul prejudiciul Iată deci 
că pasivitatea jurisconsultului la tri
bunal avea rădăcini in activitatea Iui 
zilnică si în faptul că decizii impor
tante. care priveau sute de mii de 
lei și zeci sau sute de oameni, s-au 
luat fără ca el să-și spună părerea.

Bineînțeles că pentru ignorarea ju
risconsultului. ca specialist al cunoaș
terii legii, vinovat! slnt cei care au 
emis deciziile de lmputatie (anulate 
de justiție). Dar aceasta nu consti
tuie o scuză pentru jurisconsult de a 
fi inactiv la proces. Ar fi fost 
de datoria consilierului juridic să 
asigure o bună circulație a informa
țiilor reale intre completul de ju
decată și conducerea întreprinderii 
socialiste, să expună acesteia din 
urmă situația care s-a creat si să 
ceară concursul pentru a se promova 
în instanță, nu bîiguieli generatoare 
de confuzii și tergiversări, ci un 
punct de vedere corect și legal.

Există însă și o altă ipostază a 
inactivității — falsul dinamism. a 
lipsei de combativitate procesuală — 
falsa combativitate. Iat-o cum apare 
în participarea reprezentantului în
treprinderii de industrializare a lap
telui Ilfov la judecarea dosarelor nr. 
5269/78 șl 6624/77 ale Judecătoriei 
fostului sector 3. Obiect — tot 
imputatii bănești, aplicate șefului de 
tură S. P. A fost vorba mai întîi 
de o pagubă de 108 000, devenită apoi

zilei
ririi capacității de apărare a Republi
cii Socialiste România.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
a avut loc, miercuri, o masă rotun
dă, in cadrul căreia Nicolas Vaiti- 
cos, director general adjunct la Or
ganizația Internațională a Muncii 
(O.I.M.), a vorbit despre „Rolul nor
melor internaționale de muncă în co
munitatea mondială".

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Mi
nisterului Muncii, studenți.

★
După ce a susținut spectacole la 

Brașov, Șluj-Napoca și Sibiu. Tea
trul „Ernst Deutsch" din Hamburg a 
prezentat, miercuri seara, un specta
col de gală pe scena sălii ..Majestic" 
a Teatrului Giulești din Capitală.

Artiștii oaspeți, aflati în turneu în 
tara noastră în cadrul schimburilor 
reciproce cu Teatrul National din 
Cluj-Napooa, au interpretat piesa lui 
Heinrich von Kleist „Ulciorul sfărî- 
mat" în regia lui Karl Paryla.

La spectacol au luat parte Ion Gă- 
leteanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale si mu
zicale, un numeros public.

15—9, 15—12) reprezentativa Polo
niei. La Lyon. în turneul feminin, 
selecționata Ungâriei a ciștigat cu 
3—0 (16—14, 15—11, 15—8) meciul cu 
formația României.

o calitate destul de bună, F.C. Rapid a 
învins cu 3—1 (1—0), spre satisfacția 
majorității spectatorilor, ieri în nu
măr de aproape 20 000 1 Golurile au 
fost marcate de Șumulanschi (2, din
tre care unul din penalti) și Cojo- 
caru pentru F.C. Rapid, echipa adver
să înscriind prin Grosu.

în cîteva rînduri
• La Debrecen s-au încheiat între

cerile concursului international de 
judo pentru tineret și juniori dotat 
cu „Cupa Ungaria", la care au parti
cipat concurenti din zece țări : Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia. R.D. 
Germană, R.F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia, România, U.R.S.S. și Unga
ria.

Printre clștigătoril competiției de 
tineret s-a numărat șl sportivul ro
mân Mlhal Cioc, clasat pe primul loc 
la categoria plus 95 kg.

în turneul pentru juniori, la cate
goria 57 kg, Șerban Ele a ocupat lo
cul al treilea.

do 58 000. din care s-a prevăzut ca 
S. P. să plătească 30 000, însă instan
ța nu a recunoscut ca just imputați 
decît 7 000 de lei. însăși topirea 
subită a prejudiciului, ca un morman 
de zăpadă sub soarele primăverii, 
spune mult din punct de vedere al 
legalității și temeiniciei măsurii lua
te. Dar surprize st mai mari, au fost 
oferite de desfășurarea celui de-al 
doilea proces. Tot lui S. P. i-a fost 
Imputată șl o altă sumă — 188 333 lei. 
Si în acest caz, aceleași întrebări 

Este jurisconsultul un simplu invitat Iu proces ?
elementare, pe care consilierul ju
ridic ar trebui să le aibă continuu 
In vedere — care e paguba reală, 
cum e dovedită, cine e vinovat, ce 
perspective procesuale are litigiul — 
au fost ignorate. în situația anterior 
amintită nu a existat o opinie clară 
dacă răspund doi sau nouă oameni, 
în al doilea litigiu erau acceptate 
senin eventualități Îngrijorătoare — 
că s-a putut produce o lipsă în ges
tiune cu viteza de aproape 100 000 de 
lei pe lună (188 333 lei în 2 luni și 
4 zile), că a putut dispărea un vagon 
de brinză telemea ca un talon de 
săpun ș.a.m.d. Dacă în litigiul ante
rior menționat tot rămăseseră 7 000 
de lei buni de plată, în al doilea 
dosar, din cel aproape două sute de 
mii. n-au rămas nici cinci bani. La 
recurs, însăși unitatea a remis tri
bunalului o comunicare în bună 
regulă, emanată și semnată de cei 
competenți, prin care erau retractate 
constatările reviziei.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România 
a primului ministru al Noii Zeelande, Robert 0. Muldoon

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ilie Verdeț, primul 
ministru al Noii Zeelande. Robert D. 
Muldoon, a efectuat o vizită oficială 
in România. împreună cu soția. în 
perioada 6—10 octombrie 1979. în 
cursul vizitei, primul ministru neo
zeelandez a fost însoțit de B. V. Gal
vin, șeful departamentului primului 
ministru. J. W. H. Clark, secretarul 
departamentului pentru comerț si in
dustrie. H. B. Hewett, șeful cabine
tului primului ministru, precum și 
de F. A. Small, ambasadorul Noii 
Zeelande în România, și R.S. Grant 
și F. O. Wilson, membri ai amba
sadei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. l-a primit pe primul ministru 
Robert D. Muldoon, cu care prilej 
s-a procedat la o trecere in revistă 
a raporturilor româno-neozeelandeze 
și a perspectivelor lor de dezvoltare, 
în domenii de interes comun. Tot
odată, a avut loc un schimb de vederi 
asupra unor probleme majore ale 
vieții internaționale. Cele două părți 
au apreciat că intîlnirea președinte
lui Nicolae Ceausescu cu primul mi
nistru al Noii Zeelande, Robert D. 
Muldoon, constituie un moment sem
nificativ pentru dezvoltarea conlu
crării dintre cele două țări, atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena inter
națională. Primul ministru Robert D. 
Muldoon a reînnoit invitația cordială 
adresată. în numele guvernului tării 
sale, tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu de a efectua o vizită ofi
cială în Noua Zeelandă.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdet, și primul ministru al 
Noii Zeelande, Robert D. Muldoon, 
au avut convorbiri oficiale in cadrul 
cărora s-au informat reciproc în le
gătură cu preocupările actuale ale 
celor două țări, angajate in procesul 
dezvoltării lor economice si sociale. 
El au avut discuții aprofundate cu 
privire la creșterea raporturilor din
tre țările lor în domeniul schimbu
rilor comerciale, al cooperării econo
mice și tehnico-știintifice si în alte 
domenii de interes comut), scotind în 
evidentă căile și mijloacele de con
solidare în viitor a acestor rapor
turi. Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-p atmosferă cordială, de prietenie 
și stimă reciprocă.

Cei doi prim-miniștri au reliefat 
cu satisfacție creșterea continuă a 
legăturilor dintre țările lor în dife
rite domenii, sporirea numărului 
contactelor româno-neozeelandeze. 
ceea ce a avut ca rezultat aprofun
darea conlucrării pe pian bilateral. Ei 
au considerat că o etapă importantă 
a acestui proces o constituie înche
ierea Acordului comercial si de coo
perare economică, industrială si teh
nică pe termen lung dintre țările lor. 
semnat la Wellington. Ia 15 mai 1979. 
și care a intrat în vigoare la 9 oc
tombrie a.c. S-a apreciat că pune
rea în aplicare a prevederilor acestui 
acord va conferi stabilitate si du
rabilitate raporturilor economice din
tre România și Noua Zeelandă. Cei 
doi prim-miniștri au scos în evi
dentă faptul că Comisia economică 
guvernamentală mixtă, înființată în 
temeiul acordului, va constitui un 
instrument deosebit de important în 
urmărirea realizării obiectivelor in
cluse în acest document. S-a hotărît 
ca sesiunile acestei comisii să fie 
organizate lâ intervale regulate si să 
fie conduse, de ambele părți, la un 
nivel corespunzător.

Cei doi prim-miniștri au Identificat 
un număr de domenii in care există 
un mare potential de cooperare 
economică, cum stnt agricultura, 
zootehnia, energetica, industrializarea

Pînă la data actuală nu a apărut 
nici un element care să contrazică 
acest punct de vedere. Conducerea 
întreprinderii șl-a asumat deci răs
punderea de a recunoaște, fie șl tar
div, că a greșit, că emisese o decizie 
de imputație nedreaptă și crease un 
litigiu artificial. Cu toate că acest 
punct de vedere era exprimat scris 
și fără echivoc, fără să anunțe pe 
cineva că nu și-ar însuși conținutul 
adresei, jurisconsultul Petrescu Du
mitru a pus concluzii orale dlame- 

trai opuse. De ce 7 Fără nici o ex
plicație. Probabil că să se pună la 
adăpost, să iasă bine oricum.

întreprinderea de producție ali
mentară Comprodcoop, de pe str. 
Emil Bodnaraș 52, o are ca juriscon
sultă pe tovarășa Onciu Nicoleta. E 
o persoană distinsă, ordonată în 
muncă și animată de bune .intenții. 
De vizitat la locul de munca am vi
zitat-o insă pentru o situație stra
nie. întreprinderea s-a judecat cu 
fostul șef de gogoșerie Zonea Toma, 
dat afară pentru murdărie, necinste, 
neconformare la toate indicațiile, dis
pozițiile și avertismentele pe care le 
primise. Z.T. s-a plîns judecătoriei, 
instanța i-a respins plîngerea și, pe 
bună dreptate, a menținut măsura 
desfacerii contractului de muncă. 
Așadar, întreprinderea a ciștigat pro
cesul. Ei bine... jurisconsulta a de
clarat recurs ! E drept că nu l-a sus
ținut, dar de declarat I-a declarat, 
s-a mal format deci un dosar și la 

lemnului, industria hirtiei și celu
lozei. pescuitul și alte domenii de 
interes reciproc. In acest scop, gu
vernele român și neozeelandez vor 
încuraja firmele și întreprinderile din 
țările lor pentru stabilirea de con
tacte directe și pentru convenirea 
modalităților concrete de conlucrare, 
inclusiv pe falea înființării unor so
cietăți mixte. Primul ministru al gu
vernului român a propus ca firmele 
neozeelandeze să folosească facilită
țile zonei libere de la Sulina, autori
tățile române fiind gata să le acorde 
tot sprijinul necesar. Primul ministru 
al Noii Zeelande a luat notă cu in
teres de existenta acestor facilități 
care ar putea constitui un stimulent 
pentru companiile din țara sa. Cei 
doi prim-miniștri au apreciat că di
versificarea cooperării reciproc avan
tajoase dintre țările lor în industrie si 
în agricultură oferă perspectivele 
cele mai favorabile creșterii dinamice 
a raporturilor economice dintre ele.

Cei doi prim-miniștri au luat in 
discuție situația curentă a comerțu
lui bilateral. Notînd creșterea din ul
timii ani a schimburilor comerciale, 
ei au fost de acord în a aprecia că 
volumul total al acestora a rămas 
încă modest și că există largi posi
bilități pentru creșterea lui. in con
cordanță cu potențialul real al eco
nomiilor naționale ale țărilor lor. Ei 
au subliniat că guvernele lor vor în
curaja firmele și organizațiile inte
resate din România și Noua Zeelan
dă să identifice noi căi și mijloace 
pentru punerea în valoare a acestor 
posibilități, pentru realizarea unui 
ritm corespunzător de creștere reci
procă a comerțului bilateral, pe baza 
principiului avantajului reciproc ; in 
acest context a fost subliniată im
portanta încheierii de contracte pe 
termen lung.

La Încheierea discuțiilor, cei doi 
prim-miniștri au semnat un document 
care consemnează principalele hofă- 
rîri și recomandări privind creșterea 
schimburilor comerciale bilaterale și 
dezvoltarea cooperării economice ro
mâno-neozeelandeze în diferite do
menii de interes comun.

Cei doi prim-miniștri au discutat, 
de asemenea, posibilitățile pentru 
dezvoltarea conlucrării reciproc avan
tajoase în sfera științei și tehnologiei, 
inclusiv în domenii ca. de exemplu, 
agricultura, ingineria seismică si sur
sele de energie. In acest scop, cu 
prilejul vizitei, ei au semnat Acordul 
de cooperare științifică și tehnologică 
dintre România și Noua Zeelandă, 
care intră în vigoare imediat.

Ambii prim-miniștri au apreciat 
utilitatea inițierii de negocieri între 
cele două guverne în legătură cu po
sibila încheiere a unor acorduri în 
domenii ca evitarea dublei impuneri 
și în problemele fitosanitare.

Primii miniștri român și neozeelan
dez au scos in evidentă importanta 
încurajării lărgirii contactelor dintre 
țările lor în domeniul cultural și al 
schimbului de informații, ca o meto
dă vizînd o. mai bună cunoaștere re
ciprocă. Eițau subliniat îndeosebi 
utilitatea stabilirii unor contacte di
recte între organismele de radiotele- 
viziune. agențiile de presă si organi

st-
Primul ministru al Noii Zeelande, 

Robert David Muldoon, care, la in
vitația primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, împreună cu soția, 
a părăsit, miercuri dimineața. Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale României 
și Noii Zeelande, premierul neozee
landez a fost salutat de primul mi
nistru al guvernului, Ilie Verdeț, cu 
soția, de Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru, Paul Niculescu și An
gelo Miculescu, viceprim-miniștri, 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 

tribunalul municipiului, s-au urnit șl 
acolo rotitele mecanismului proce
sual Intrebînd-o de ce a procedat 
atît de bizar, tovarășa Onciu ne-a 
spus că a declarat recursul fără să 
verifice ce a hotărît judecătoria. Deci 
s-a pllns fără să știe de ce se pllnge!!

— A, dar de atunci încoace nici că 
mai avizez vreo desfacere de con
tract de muncă !

— Chiar așa 7 Nici dacă e înteme
iată 7 Nici dacă abaterile sint fără 
leac 7

— Nici. Mi-a spus mie o prietenă 
că așa e bine. Că nu se mai poartă 
desfacerile de contract.

A te documenta asupra legii șl 
practicii judiciare în șuete cu prie
tenele, a te orienta in problemele le
galității după criteriile modei tre
buie să recunoaștem că reprezintă o 
performanță. Se pare că în legătură 
cu tema discutată mai există și alte 
performanțe. Vom reveni, pentru 
acest motiv și pentru altele, pe care 
le implică multilateralitatea proble
mei, schițată succint și in discuția 
purtată, în încheierea documentării 
pentru ancheta de față, cu tovarășul 
Gheorghe Ceaușescu, șeful oficiului 
juridic al Ministerului Justiției, pre
ședintele colectivului de juriscon
sult! din municipiul București și ju
dețul Ilfov, care ne-a spus :

— Intr-adevăr, jurisconsult» pot și 
trebuie să-și aducă o contribuție mai 
eficientă Ia buna desfășurare a acti
vității de justiție. Dar aceasta con

zatiile sportive din cele două țări. In 
acest context, s-a luat notă de faptul 
că o expoziție de artizanat din Noua 
Zeelandă va fi organizată in 1980 la 
București, cu sprijinul Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea

în cursul convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri s-au referit la princi
palele probleme internaționale, con- 
statînd cu deosebită satisfacție simi
litudinea punctelor de vedere ale gu
vernelor lor în chestiunile abordate. 
A fost subliniată convingerea celor 
două țări că raporturile dintre toate 
statele lumii, indiferent de regimul 
lor social-politic, trebuie să fie sta
tornic întemeiate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, al respec
tului strict al independentei și suve
ranității naționale, al neamestecului 
în treburile interne, al renunțării la 
forță sau Ia amenințarea cu forța, al 
avantajului și respectului reciproc.

Cei doi prim-ministri au reafirmat 
pozițiile țărilor lor cu privire la so
lutionarea stărilor de încordare și 
confruntare intre state pe cale paș
nică. prin tratative între părțile 
direct interesate. Ei au scos în evi
dență necesitatea consolidării destin
derii în întreaga lume, a asigurării 
participării statelor mici și mijlocii 
la reglementarea problemelor inter
naționale care confruntă omenirea, 
pentru dezvoltarea independentă, 
nestingherită a fiecărei națiuni, in 
condiții de deplină securitate, încre
dere și pace în toate regiunile glo
bului.

Primii miniștri român și neozee
landez au reiterat punctele de ve
dere ale țărilor lor în favoarea adop
tării de măsuri privind instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
pentru realizarea neîntîrziată a de
zarmării generale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, pentru elimi
narea colonialismului, rasismului și 
a politicii de apartheid, pentru creș
terea rolului Organizației Națiunilor 
Unite in rezolvarea problemelor com
plexe care stau în prezent în fața 
comunității internaționale. A fost 
exprimată dorința celor două țări de 
intensificare a conlucrării dintre ele 
pe arena internațională, în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale.

în cursul șederii sale in România, 
primul ministru al Noii Zeelande și 
persoanele care l-au însoțit au vizi
tat objective economice și social- 
culturale din București și din jude
țele Timiș, Prahova și Brașov. Pre
tutindeni, oaspeții din Noua Zeelan- 
dă s-au bucurat de o primire deo
sebit de prietenească, exprimind gra
titudinea lor pentru calda ospitali
tate ce le-a fost oferită.

Primul ministru al Noii Zeelande, 
Robert D. Muldoon, a exprimat sin
cere mulțumiri primului ministru 
român, tovarășul Ilie Verdeț, guver
nului și poporului român pentru pri
mirea ce i-a fost rezervată în Româ
nia. Primul ministru Robert D. Mul
doon a adresat tovarășului Ilie 
Verdet invitația de a efectua o vi
zită in Noua Zeelandă. Invitația a 
fast acceptată cu plăcere, data vizi
tei urmînd a fi stabilită prin canale 
diplomatice.

★
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Gheorghe Petrescu, mi
nistru secretar de stat la. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți F. A. Small, am
basadorul Noii Zeelande în România, 
și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Noii Zeelande.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

(Agerpres)

stituie numai un aspect al muncii 
lor, care, In principal, trebuie să se 
concentreze asupra prevenirii situa
țiilor litigioase, asupra evitării încăl
cărilor de lege, ca niște adevărați 
„avocați al statului" pe lingă fiecare 
conducător de unitate socialistă.

Aceasta implică, desigur, o cit mai 
bună conlucrare intre factorii de de
cizie ai unității și juristul sau juriștii 
ei, ca și o tot mal bună pregătire 
profesională a. acestora din urmă. 
Mă refer la depășirea unei formații 
scolastice, exclusiv juridice, la o pre
gătire complexă, juridico-economică, 
strîns legată de practică și de spe
cificul domeniului în care juriscon
sultul lși desfășoară activitatea. Sub 
acest aspect, actualele forme de invă- 
țămint profesional, organizate in ca
drul colectivelor județene de juris
consult!, pot primi un ajutor mai 
eficient din partea ministerelor și 
altor unități coordonatoare de ra
mură. De asemenea, la școlile inter- 
județene de reciclare a cunoștințelor 
politico-profesionale, ar putea fi cu
prinși și jurisconsulți, orientare pe 
care conducerile unităților nu prea 
o au în prezent. In raport cu cei
lalți colegi de breaslă —- judecători 
și procurori, care susțin la termi
narea stagiului examen de capacita
te, avocați, care susțin examen de 
definitivare — jurisconsult» stagiari 
sînt singurii care, în virtutea unei 
reglementări vechi de aproape 25 de 
ani, nu susțin decît o probă practi
că. Dar, pe lîngă forme și metode 
noi, pe lîngă un statut mai bine pre
cizat. pînă la urmă rolul hotăritor îl 
are omul. Deci și aportul profesional 
al jurisconsulților va crește in func
ție de propriul interes față de pre
gătirea politică și de specialitate, față 
de aprofundarea realităților, în ra
port cu seriozitatea și interesul în 
muncă.

Miercuri după-amiază s-a Încheiat 
vizita oficială întreprinsă in tara 
noastră, ca răspuns la invitația făcu
tă cu ocazia vizitei de stat efectuate 
de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu în Japo
nia, de Alteța Sa Imperială prințul 
moștenitor al Japoniei, Akihito, în ca
litate de reprezentant al Maiestății 
Sale Hirohito, împăratul Japoniei.

La plecare, prințul moștenitor șl 
Alteța Sa Imperială prințesa Michi- 
ko au fost conduși de Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, de membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și ai Consiliului popular al munici
piului București.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 octombrie. In țară : Vremea va 
fi in general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi Izolate se vor semnala In a 
doua parte a intervalului. Vlntul va su
fla in general slab. Pe alocuri, In pri

a apărut: „Munca de partid" nr. 10/1979
Noul număr al revistei se deschi

de cu articolele : „îndeplinirea ne
abătută a hotăririlor de partid și de 
stat, a planului de producție — crite
riul esențial al calității și eficientei 
activității organizatorice". „Conferin
țele organizațiilor de partid". „Gîn- 
direa economică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, temelie a progre
sului neîntrerupt al societății româ
nești".

Mai spicuim din sumar : „Folosi
rea intensivă a resurselor materiale 
și umane" ; „Organizațiile de partid 
— militante active pentru statorni
cirea unui regim sever de economi
sire a energiei si combustibilului" ; 
„Cercetării științifice — un rol pri
mordial în accelerarea progresului

Opțiuni și priorități energetice 
in R. F. Germania

Mina Gdtelborn, din apropiere 
de Saarbriicken. în inima bazinului 
carbonifer Saar — pe care am vi
zitat-o recent — este una din ex
ploatările de frunte ale acestei zone, 
care se bucură de un binemeritat re
nume, fiind considerată, mai ales in 
condițiile actualei crize energetice 
mondiale, unul din punctele de spri
jin ale economiei vest-germane. Zil
nic se trimit de aici 7 200 tone căr
bune. împreună cu alte cinci mine, 
grupate în aceeași întreprindere mi
nieră, cantitatea de 'cărbune extrasă 
zilnic se ridică la 40 000—45 000 tone. 
Cărbune gras — antracit, cu mare 
putere calorică, folosit deopotrivă la 
termocentrale — cu materia primă 
extrasă de act se alimentează o ter
mocentrală de 700 MW — șl la cocsi
ficare. în general, din această zonă se 
extrage 10 la sută din cărbunele 
produs în întreaga tară.

Punînd la dispoziția vizitatorului 
aceste date, gazdele tin să precizeze 
că. după unele momente de oscila
ții și incertitudini, cărbunele și-a 
redobindit azi 
„autoritatea", pro
ducția înreglstrînd 
o curbă ascen
dentă.

Nu numai aid 
in Saar, dar și în bazinul Ruh- 
rulul și in alte locuri, chiar
fără vreo legătură directă cu mi
neritul, am avut prilejul, ca vizi
tator, să aud invariabil vorblndu-se 
despre cărbune, ori de cite ori su
biectul discuției îl constituia criza 
energetică. Este șl firesc, ținîndu-se 
seama de faptul că in prezent circa 
30 la sută din sursele primare de 
energie ale R.F.G. au ca bază cărbu
nele. Și tot spre cărbune se îndreap
tă tot mai mult atenția specialiștilor 
atunci cînd este vorba de găsirea 
unei alternative la asigurarea cu 
carburanți, în special cu benzină.

în ultimul timp, presa vest-ger- 
mană a vorbit cu insistentă despre 
actualitatea deosebită a descoperirii 
făcute încă în urmă cu 66 de ani 
de chimistul Friedrich Bergius — 
deținător al Premiului Nobel — pri
vind hidrogenarea cărbunelui și ob
ținerea de benzină si materii prime 
pentru chimie din huila existentă în 
mari cantități in R.F.G. Iar afirma
țiile își au acoperirea imediată a 
faptelor. în landul Saar. de pildă, 
o firmă urmează să construiască. în 
viitorul apropiat, o instalație pentru 
hidrogenarea cărbunelui. Și dacă 
totul va decurge normal, se estimea
ză ca, incepînd din 1986, să se ob
țină pe această cale o cantitate de 
aproape un milion tone de benzină 
superioară. Adică mai mult decît ne
cesarul de carburanți al landului.

în general, ceea ce caracterizează 
programele și demersurile vest-ger
mane pentru alternative viabile in 
condițiile crizei energetice este ope
rativitatea și perseverenta. Semnifi
cativ în acest sens este faptul că in 
prezent șase uzine-pilot de gazeifi- 
care a cărbunelui funcționează sau 
sint ne punctul de a fi date în fo
losință. Capacitatea lor de prelu
crare 7 1 pînă la 10 tone, cărbune pe 
oră. Cu aceeași unitate de măsură a 
consecventei se acționează si în di
recția stimulării spiritului de econo
mie. In acest scop, autoritățile vest- 
germane au hotărît să instituie noi 
tarife pentru încălzitul locuințelor. 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

rate drapelele de stat ale celor două 
țări. O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Japoniei șl Republicii Socialiste 
România.

Au fost prezenți Radu Bogdan, am
basadorul României la Tokio, Yuzuru 
Murakami, ambasadorul Japoniei la 
București, precum șl membri ai am
basadei Japoniei.

Cetățeni al Capitalei aflati pe ae
roport au salutat cu cordialitate pe 
oaspeți. Un grup de pionieri le-au 
oferit buchete de flori.

★
în cursul dimineții. Altețele Lor 

Imperiale au vizitat Lapidariumul șl 
sala tezaurului din cadrul Muzeului 
de istorie al Republicii Socialista 
România. în continuare, oaspeții ja
ponezi au făcut o vizită în Piața Uni
rii din Capitală.

ma noapte, se va produce brumă. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
zero și 10 grade, iar cele maxime Intre 
14 șl 22 de grade, Izolat mai ridicate. 
Dimineața se va produce ceață. mal 
ales în vestul și centrul țării. In Bucu
rești : Vreme frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin. Vîntul va su
fla slab. Temperatura va continua să 
crească ușor In primele zile, condițiile 
devenind favorabile apariției cetii di
mineața șl seara.

economico-sodal" ; „Sistem propriu 
de lucru cu organizatorii de partid 
— președinți ai consiliilor unice agro
industriale" ; „Ordine și disciplină 
desăvirșite în executarea fiecărei lu
crări agricole" ; „îndrumarea noilor 
birouri ale organizațiilor de bază". 
Rubrica „învățămîntul politico-ideo
logic de partid" inserează articolul 
„Programul-directivă de cercetare șl 
dezvoltare în domeniul energiei. Sar
cinile organelor și organizațiilor de 
partid privind valorificarea maximă 
a resurselor naționale, aplicarea unui 
regim sever de economisire a com
bustibilului și energiei". Reținem, de 
asemenea, articolul „Promovarea 
concepției filozofice a partidului des
pre lume și viată".

scontîndu-se că astfel se va asigura 
reducerea cu 20 la sută a consu
mului de combustibil destinat aces
tui scop. Pe aceeași linie se înscrie 
si apelul guvernului federal adresat 
producătorilor de autovehicule de a 
trece, în următorii doi ani, la reali
zarea unor modele cu consum redus 
de combustibil.

O relatare, fie și succintă, despre 
unele aspecte ale căutărilor pentru 
asigurarea independentei energetice 
fată de petrol în R.F.G. — cel mai 
mare consumator de energie din 
Europa occidentală — nu poate trece 
cu vederea controversata problemă 
a energiei nucleare. O cifră semni
ficativă : numai în prima jumătate 
a acestui an, centralele nucleare 
vest-germane au livrat peste 21 mi
liarde kWh energie electrică, cu 12 
la sută mai mult decît in aceeași 
perioadă a anului trecut. Practic, in 
prezent circa 14 Ia sută din produc
ția de energie electrică a tării este 
realizată de centralele nucleare, ur
mînd ca în deceniul viitor această 

pondere să ajun
gă la 20 la sută. 
Este adevărat că 
extinderea rețelei 
de centrale ato- 
moelectrice ridică 

unele probleme compexe. cum 
sint problemele stocării șl retratării 
combustibilului iradiat. Un răspuns 
la acestea s-a conturat prin recentul 
acord intervenit între cancelarul 
H. Schmidt și minlștrii-președințl ai 
landurilor R.F.G.. privind planul de 
lucru care va permite rezolvarea 
problemei stocării și retratării com
bustibilului iradiat. Un alt răspuns 
pozitiv 11 constituie declarația șefu
lui guvernului din Saxonia Infe
rioară că este gata să autorizeze in
stalarea centrului de stocare defini
tivă a deșeurilor atomice în minele 
de sare de pe teritoriul landului — 
unde există condiții pentru a asi
gura un grad ridicat de siguranță.

...Dar vizitînd regiunea Saar, ca și 
multe alte orașe din R.F.G., nu aș 
putea să-mi limitez impresiile doar 
la aspecte de ordin strict economic. 
Ca orice călător din România, am pu
tut să constat pretutindeni, la Bonn 
sau Kdln, la Stuttgart sau Niirn- 
berg, la Frankfurt pe Main sau 
Hamburg, sentimentele de simpa
tie prietenească fată de țara noas
tră, aprecierile pentru realizări
le ei. pentru politica sa interna
țională de largă deschidere. In
terlocutorii au tinut să releve, în acest 
sens, importanta și semnificația de
osebită a stabilirii relațiilor diploma
tice româno—vest-germane încă din 
1967, eveniment ce a marcat un punct 
important in destinderea în Europa, 
dezvoltarea colaborării economice, în
deosebi după semnarea Acordului pe 
termen lung din 1973 — evoluții po
zitive, puternic stimulate de întîlni- 
rea de la București din anul trecut, 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul federal Helmut Schmidt 
— exprimind convingerea, reciproc 
împărtășită, că există condiții propice 
ca în viitor relațiile de colaborare 
prietenească pe multiple planuri din
tre România și R. F. Germania să 
înregistreze o dezvoltare și mai pu
ternică, în interesul ambelor țări, al 
cauzei generale a păcii și securității 
în Europa și în lume.

Viorel SALAGEAN

• CONCURENT AL 
AURULUI Șl ARGINTU
LUI k* Institutul de metalur
gie al Academiei de stiinte a 
R.S.S. Gruzine a fost pusă la 
punct o nouă metodă de metali
zare a sticlei, cuarțului și cera
micii. în aliaj cu fosforul, niche
lul a înlocuit în bune condiții 
aurul și argintul pentru acoperi
rea unor suprafețe nemetalice, 
pojghița rezistentă și fără pori 
de aliaj de nichel depășind de 
două ori rezistența peliculelor de 
argint.

• CRIMELE INCHIZI
ȚIEI. Mai mult de 1 000 de ca
davre mumificate au fost găsite 
Îndărătul unui perete dublu
dintr-un turn al bisericii din

Llenera, provincia Badajoz. la 
350 km sud-vest de Madrid. Po
ziția corpurilor mumificate, ex
presia fetelor și a mîinilor arată 
că este vorba de persoane zidite 
de vii. Unele obiecte de îmbră
căminte ale mumiilor s-au con
servat atit de bine, încît vor o- 
feri desigur un material prețios 
pentru specialiștii dornici să tăl
măcească misterul turnului din 
Llenera. în urma unei prime 
cercetări, expertil sînt de părere 
că peretele dublu datează din 
secolul XVII. Se sțfie că orașul a 
găzduit pe vremuri un tribunal 
al inchiziției, a cărui jurisdicție 
se întindea pînă în Asturii.

O HIPERTENSIUNEA 
INFANTILĂ. Tensiunea ri
dicată. un important factor 
de risc pentru apariția unor

boli cardiace, se poate manifesta 
încă de la o vîrstă foarte fra
gedă. De aceea, revista medicală 
vest-germană „Die Hochdruck- 
praxis" recomandă ca tutu
ror copiilor să le fie con
ți olată tensiunea, în mod’ prac
tic, încă de la vîrsta de trei ani. 
Se știe că tensiunea copiilor 
crește de la an la an. abia la 
vîrsta de 18 ani atingînd valori
le normale ale tensiunii de om 
adult. Un studiu interesant a 
fost efectuat de curînd pe 200 de 
nou-născuti. la clinica universi
tară din Miinchen. în cea de-a 
treia și a cincea zi de viață le-a 
fost măsurată tensiunea, cu a- 
jutorul unor sonde cu ultrasune
te. iar valorile obținute au fost 
comparate cu tensiunea respec
tivelor mame ; a reieșit că teh- 
siunea noilor nâscuti a crescut 
între a treia si a cincea zi, în

fUTINDENl
strînsă corelație cti cea a ma
melor. Prin continuarea investi
gațiilor de acest gen urmează să 
se stabilească existenta intr-a
devăr a unei influențări, pe cale 
genetică, a tensiunii la copii.

• HAINE CĂLCATE 
„LA MINUT". Pentru a ne
tezi rapid un pantalon sau o 
vestă șifonată fără a fi nevoie 
ca persoana respectivă să dez
brace obiectele de îmbrăcăminte 
în cauză, în Franța a fost con
ceput un original fier de călcat 
cu aburi care efectuează această 
operațiune fără a emite căldură. 
El poate fi utilizat atît orizon
tal, cit și vertical.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA TOXICOMANIEI ? 1" 
Statele Unite există în prezent 
600 000 toxicomani, potrivit da
telor publicate de dr. Rodolphe 
Ingold, de la fundația pentru 
cercetări medicale din S.U.A. 
Fiecare toxicoman produce so
cietății o pagubă anuală de 
10 000 dolari ; dacă este tratat 
într-o clinică, el „costă" 5 000 do
lari, dacă i se administrează zil
nic preparatul denumit metado- 
nă — numai .2 500 dolari și con
siderabil mai puțin dacă 1 se dă 
pacientului așa-numitul LAAM, 
un medicament tot pe bază de 
metadonă, dar care are un efect

terapeutic mai îndelungat. 
LAAM reprezintă în opinia spe
cialistului amintit „prima spe
ranță concretă" de realizare a 
unui vaccin menit să prevină to
xicomania.

• PĂSĂRI SINUCI
GAȘE. Un fenomen deocam
dată inexplicabil atrage in fie
care an numeroși zoologi in sa
tul Djatinga. din statul indian 
Assam. Din cînd în cînd, stoluri 
de păsări care vin în această 
mică localitate se așază pe cren
gile copacilor și, la căderea nop
ții. se prăvălesc ca niște bolo
vani, zdrobindu-se de pămint. 
Locuitorii afirmă că prima dată 
o astfel de „sinucidere colectivă" 
-s-a petrecut în anul 1905. și de 
atunci s-a repetat de multe ori, 
fără ca oamenii să înțeleagă mo

bilul acestei comportări. Zoo
logi indieni întreprind în pre
zent un studiu pentru a elucida 
misterul sinuciderii păsărilor.

• RĂSPÎNDIREA LIM
BII LUI DANTE. O anchetă 
efectuată de autoritățile italiene 
de resort relevă că limba italia
nă nu este în declin în lume, 
cum se credea pînă acum, ci că, 
dimpotrivă, suscită in unele țări 
un interes mai mare decît cu 
10—20 ani în urmă. In nre-ent. 
această limbă este studiată de 
circa 70 000 studenti din 55 de 
țări. în licee, numărul Celor ce 
învață limba lui Dante si Pe- 
trarca se ridică la 138 000 de e- 
levi repartizați în 36 de țări. în 
13 țări ea se predă și în școlile 
elementare. Italiana este a doua

limbă străină vorbită în țări 
atît de diferite cum sînt Argen
tina, Etiopia. Japonia, Iugosla
via, Egipt, Senegal.

• NECROPOLĂ 
STRĂVECHE. în sudul pro
vinciei Hunan, arheologi chinezi 
au descoperit 260 morminte ve
chi de circa 2 000 de ani. în a- 
ceste morminte au fost găsite 
peste 3 300 obiecte ce vor per
mite specialiștilor să obțină noi 
informații despre acea epocă is
torică. Alături de vase ceramice 
se află arme (lănci, săbii), cu
țite sau alte obiecte de gospo
dărie și. de asemenea. în mai 
toate mormintele oglinzi de 
bronz ornate cu reprezentări de 
animale si păsări.



SOllllARlIAIf IMA Cil lilPIA POPOAH 
DIN AFRICA ADSIIAIA!

Ca în fiecare an, forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni 
marchează la 11 octombrie „ZIUA 
SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONA
LE CU DEȚINUȚII POLITICI DIN 
AFRICA AUSTRALĂ". Această ac
țiune, stabilită printr-o hotărîre a A- 
dunării Generale a O.N.U., constituie 
un nou prilej pentru poporul român 
de a-și reafirma, alături de toate ce
lelalte popoare ale lumii, solidarita
tea militantă cu lupta populației 
sud-africane împotriva asupririi ra
siale, de a înfiera cu toată energia 
fărădelegile regimului de la Pretoria 
și ale acoliților săi.

Așa cum se știe, guvernul R.S.A. 
a ridicat apartheidul — odioasa prac
tică a discriminării rasiale, blamată 
de istorie, condamnată prin rezoluții 
ale Națiunilor Unite — la rangul de 
politică de stat, lipsind de cele mai 
elementare drepturi populația majo
ritară, inăbușind cu cruzime orice în
cercare a acesteia de a scutura jugul 
inechităților și asupririlor de tot fe
lul. Mii de patrioți sud-africani zac 
în închisori, sint torturați și supuși 
unui regim de exterminare. Insula 
Robben, din apropierea localității Ca
petown, a fost transformată intr-un 
imens penitenciar-fortăreață în care 
au fost aruncați nenumărați deținuți 
politici în frunte cu Nelson Mandela, 
conducător al luptei pentru eliberare 
națională și socială a Azaniei. „A- 
ceștia — scrie revista „JEUNE AFRI- 
QUE" — sint puși să lucreze la ca
riere de piatră in condiții deosebit de 
grele. Vara, căldura este insuporta
bilă, setea devine chinuitoare. Praful 
și zgura le pătrund in gură și ochi, 
'mulți deținuți au ajuns să-și piardă 
vederea".

Practicile apartheidului nu se limi
tează numai la granițele R.S.A. Ne
socotind rezoluțiile O.N.U., autorită
țile de la Pretoria au extins aceste 
metode și în Namibia, teritoriu deți
nut în mod ilegal. Ele sprijină, de 
asemenea, cercurile rasiste din Rho
desia. care se străduiesc să-și men
țină cu orice preț pozițiile in fața 
creșterii impetuoase a luptei forțelor 
patriotice, recurg la atacuri miselești 
împotriva „țărilor din prima linie", 
care susțin această luptă. Această po
litică a transformat R.S.A. într-un 
permanent focar de război și încor
dare ; acțiunile agresive gangsterești, 
care încalcă brutal independența și 
suveranitatea statelor vecine și se 
soldează cu numeroase victime în 
rindul populației pașnice, sînt bla
mate de toate popoarele, stîrnind pu
ternice proteste în întreaga lume.

România socialistă a condamnat și 
condamnă în modul cel mai energic 
apartheidul, practicile discriminării 
rasiale, rare sfidează însăși conștiința 
umanității, constituind, totodată, o 
serioasă amenințare la adresa păcii 
și securității internaționale. Această 
poziție consecvent militantă și-a gă
sit expresie în documentele partidu
lui și statului nostru. în activitatea 
desfășurată de țara noastră la O.N.U.

și în alte organisme Internaționale, a 
fost cu tărie reafirmată cu ocazia in- 
tîlnirilor pe care secretarul general al 
partidului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le-a avut 
la București sau pe continentul afri
can cu conducătorii mișcărilor de eli
berare. O nouă șl puternică mărturie 
a solidarității poporului român cu 
lupta popoarelor din Africa australă 
împotriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și rasismu
lui a constituit-o, după cum se știe, 
memorabila călătorie a șefului sta
tului român în țări africane din 
această zonă, în luna aprilie — călă
torie care a prilejuit calde expresii 
ale prețuirii și recunoștinței maselor 
africane față de sprijinul ferm și 
consecvent al României socialiste 
față de cauza libertății și independen
ței tuturor popoarelor continentului.

Cu prilejul „Zilei solidarității in
ternaționale cu deținuții politici din 
Africa de Sud", poporul român își re
afirmă cu toată fermitatea cererea de 
a se pune capăt represiunilor rasiste 
din R.S.A., Namibia și Rhodesia, ex- 
primîndu-și, în același timp, hotărî- 
rea de a acorda în continuare între
gul său sprijin popoarelor din aceste 
teritorii pentru înfăptuirea năzuințe
lor lor fierbinți de a se angaja pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
de a-și făuri o viață liberă și pros
peră.

Nicolae N. LUPU

„Să se pună capăt represiunilor poli
tice din Africa de Sud !“ — lozincă 
înscrisă pe această pancartă, purtată 
de una din soțiile detinuților în tem
nițele regimului de la Pretoria, dă 
expresie unei revendicări larg susți
nute de opinia publică de pretutin

deni

Dezbaterile de politică generală la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 — Trimisul 

Agerpres transmite : în plenara 
Adunării Generale au continuat 
dezbaterile de politică generală.

Secretarul pentru relații externe al 
Jamahiriei Libiene, Ali-Abd Al-Salam 
Al-Treki. a subliniat necesitatea gră
birii eforturilor comunității interna
ționale pentru edificarea unei ordini 
gconomice mondiale, apreciind că in
staurarea ei este reclamată de faptul 
că „peste trei sferturi din populația 
lumii trăiește încă intr-o stare de să
răcie cronică. în timp ce o minori
tate continuă să domine în econo
mia mondială și să o folosească pen
tru propriile ei interese".

La rindul său. ministrul de ex
terne al Voltei Superioare. Moussa 
Kargoougou, a declarat ca situația ex
plozivă din Africa australă a devenit 
intolerabilă pentru popoarele libero 
ale Africii și pentru întreaga comu
nitate internațională. El a cerut

membrilor Consiliului de Securitate 
și tuturor statelor cate poartă răs
punderea pentru situația din Africa 
australă să dea dovadă de mai multă 
voință politică pentru solutionarea 
problemelor grave din această parte 
a lumii.

în discursul său. Ieng Sary. vice- 
premier și ministru de externe al 
Kampuchiei Democrate, a expus pe 
larg poziția guvernului său în legă
tură cu situația din această tară si 
căile de soluționare a acesteia și a 
problemelor din Asia de sud-est. El 
a arătat in esență că Kampuchia De
mocrată se pronunță pentru soluțio
narea problemei kampuchiene pe 
baza respectării independentei, suve
ranității și integrității teritoriale a 
țării, a dreptului ponorului khmer de 
a-și decide singur destinul, fără nici 
un amestec din afară. în cadrul unei 
Kampuchii independente, unite, paș
nice. neutre și nealiniate.

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
economice intre România și Kuweit

KUWEIT 10 (Agerpres). — în tre
cere prin Kuweit, tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a avut con
vorbiri de lucru cu șeic Jaber Al-Ali 
Al-Sabah, viceprim-ministru și mi
nistrul informațiilor, șeic Salem Al- 
Sabah. ministrul apărării și ministru

ad-interim al afacerilor externe. Ab
dul Wahab Al Nafisi. ministrul co
merțului și industriei, și Aii Jaber 
Al-Ali Al-Sabah. președintele Comi
tetului pentru energie al Consiliului 
superior al petrolului. Au fost abor
date probleme ale dezvoltării. în con
tinuare. a schimburilor comerciale și 
cooperării economice bilaterale, pre
cum și unele aspecte ale vieții Inter
nationale.

întrevederi româno-sovietice
MOSCOVA 10 — Corespondentul 

Agerpres transmite: Aflat la Mos
cova, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, a avut 
întrevederi cu V.V. Krotov, ministrul 
industriei construcției de mașini 
energetice al U.R.S.S., V.N. Poliakov, 
ministrul industriei de automobile al 
U.R.S.S., A. K. Antonov, ministrul

industriei electrotehnice al U.R.S.S., 
precum și cu conducerea Ministeru
lui Industriei Cărbunelui al U.R.S.S.

în timpul convorbirilor, care au 
avut loc cu acest prilej, au fost exa
minate probleme privind dezvoltarea 
colaborării economice și cooperării 
în producție dintre cele două țări.

Negocieri în vederea formării noului guvern suedez
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru desemnat al Sue
diei, Thorbjorn Falldin, a început, 
miercuri, negocierile în vederea for
mării unui cabinet de coaliție alcă
tuit din reprezentanții celor trei 
partide de centru-dreapta ieșite în
vingătoare în alegerile de la 16 sep
tembrie — liberal, de centru și con
servator. Observatori politici din ca
pitala Suediei, citați de agenția 
U.P.I., remarcă faptul că aceste ne
gocieri survin pe fundalul manifes
tării unor divergente de păreri în 
numeroase probleme între partenerii 
de coaliție guvernamentală.

Acesta este al doilea mandat al lui 
Falldin ca șef al guvernului suedez. 
El a condus cabinetul tripartit al li
beralilor, centriștilor și conservatori
lor după alegerile din 1976. cind 
partidele de centru-dreapta au ieșit 
învingătoare în fata social-democra
ților. care guvernaseră Suedia neîn
trerupt timp de peste patru decenii.

Inițiative în favoarea unirii forțelor progresiste
din tarile

V

La încheierea dialogului dintre
MADRID 10 (Agerpres). — Enrico 

Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian, și-a încheiat 
vizita la Madrid, unde a avut con
vorbiri cu Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, asupra 
unor probleme privind relațiile din
tre cele două partide, situația din 
Italia și Spania, evoluția politică și 
economică internațională.

La sfîrșitul convorbirilor, secretarii 
generali ai P.C.I. și P.C.S. au arătat 
că partidele comuniste din cele două 
țări, alte partide comuniste din țări 
vest-europene „vor prezenta inițiati
ve vizînd unirea forțelor progresiste

vest-europene
liderii P.C. Italian și P.C. Spaniol 

pentru a înfrunta criza economică din 
Europa occidentală".

în acest scop, a subliniat Enrico 
Berlinguer. comuniștii se adresează 
„socialiștilor, social-democraților. al
tor forte progresiste". Aceste iniția
tive — a spus vorbitorul — au fost 
abordate și cu prilejul întrevederilor 
de săptămina trecută, la Lisabona, 
cu secretarul general al P.C, Portu
ghez. Alvaro Cunhal, și. la Stras
bourg, cu Georges Marchais. secretar 
general al P.C. Francez. Totodată, a 
fost dat publicității un comunicat 
comun.
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Comuniștii portughezi
LISABONA 10 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului Comu
nist Portughez s-a ocupat. în cadrul 
unei plenare, de pregătirea alegerilor 
parlamentare și comunale. După cum 
se relevă în comunicatul plenarei, dat 
publicității ieri la Lisabona. Comite
tul Central a adresat un apel alegă
torilor de a vota Împotriva unei re
veniri la trecut și de a-și reafirma 
atașamentul fată de idealurile revo
luției de la 25 aprilie 1974. Un vot 
pentru alianța electorală de stînga 
„Povo Unido". alcătuită din Partidul 
Comunist Portughez și Mișcarea De

fa preajma alegerilor
mocratică Portugheză — se arată în 
comunicat — reprezintă un factor 
hotâritor pentru asigurarea unei ma
jorități democratice în parlament, 
pentru crearea unei stabilități poli
tice și pentru soluționarea probleme
lor naționale majore.

Duminică, peste 1 000 de delegați ai 
organizațiilor de bază ale P.C. Por
tughez se vor întruni în orașul mun
citoresc Amadora. de lingă Lisabona, 
în cadrul unei Conferințe naționale a 
partidului, pentru a examina strate
gia comuniștilor portughezi în lupta 
electorală.

Aspecte ale politicii S.U.A.

DEȚINUȚI COMUNIȘTI INDONEZIENI ELIBERAȚI. Circa 2 000 de 
deținuți comuniști din insula Jawa au fost eliberați — a comunicat un 
purtător de cuvint al armatei indoneziene, Ei fuseseră incluși de auto
rități în categoria „B", cuprinzînd persoane a căror implicare în eveni
mentele din 1965 — in urma cărora partidul comunist a fost interzis — 
nu a putut fi dovedită. Alte 2 000 de persoane din această categorie, 
care se află încă închise pe insula 
a precizat purtătorul de cuvint.

Buru, vor fi eliberate luna viitoare.

RELAȚIILE CEHOSLOVACO-E- 
LENE. Miercuri s-a încheiat vizita 
oficială a primului ministru al Gre
ciei, Constantin Caramanlis, in 
R.S. Cehoslovacă. înainte de a pă
răsi Praga, primul ministru elen 
a avut o ultimă rundă de convorbiri 
cu Lubomir Strougal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. 
Cehoslovace. în aceeași zi, la Pra
ga a fost semnată Declarația comu
nă cehoslovaco-elenă privind 
țiile și colaborarea dintre cele 
țări, relatează agenția C.T.K.

rela- 
două

DECLARAȚIA—PROGRAM 
NOULUI GUVERN 
prezentată în 
de guvernatorul general 

stabilește ca

A 
CANADIAN, 

„discursul tronului" 
Edward 

Schreyer, stabilește ca cel mai 
stringent obiectiv restabilirea creș
terii economice, fiind prevăzute 
planuri de economisire a petrolului 
și de descoperire a noi zăcăminte 
de țiței. Guvernul își propune ca 
pină in 1990 țara să-și satisfacă în 
întregime necesarul de energie din 
producția proprie.

APEL PALESTINIAN LA O.N.U. 
Organizațiile și sindicatele palesti
niene au cerut intervenția secreta
rului general al O.N.U. pentru eli
berarea „palestinienilor deținuți în 
mod ilegal în închisorile israeliene". 
Textul scrisorii acuză „autoritățile 
de ocupație" că >i lipsesc de îngri
jiri medicale pe deținuții palesti
nieni suferinzi.

I MANEVRE ALE N.A.T.O. Circa
6 000 de militari din unități aerie- 

I ne, navale și terestre a cinci țări 
membre, ale N.A.T.O. (S.U.A., An
glia, Italia, Portugalia și Turcia) 

I participă la manevrele codificate
„Display Determination ’79", care 
se desfășoară în regiunea tracă a 
Turciei.

L_ I

O MASA ROTUNDA avînd ca 
temâ „Televiziunea, independența 
națională, înțelegerea și coopera
rea între țările nealiniate" s-a des
fășurat ia Herceg Novi, în Iugosla
via, cu participarea reprezentanți
lor a peste 20 de țări. Au fost 
dezbătute probleme privind extin
derea cooperării în domeniul infor
mației audiovizuale din țările în 
curs de dezvoltare și rolul televi
ziunii în difuzarea de informații cu 
privire la realitățile din aceste țări. 
S-a subliniat, de asemenea, rolul 
important al acestui mijloc de in
formare iri dezvoltarea culturii na
ționale.

VIZITĂ ANULATĂ. Agenția 
I.P.S. informează din Caracas că, 
în urma hotărîrii președintelui Ve- 
nezuelei. ministrul energiei și mi
nelor al acestei țări, Calderon 
Berti, nu va mai efectua vizita ofi
cială pe care urma s-o întreprindă 
in Statele Unite. Potrivit agenției, 
această decizie este „consecința 
respingerii de către guvernul ve- 
nezuelean a hotărîrii Washingtonu
lui de a spori 
nord-americană în

.1

prezenta militară 
zona Caraibilor".
AVIATIC pro- 
aeroportul din 
avion DC 8 al 
•“ a ratat ateri-

prezentate de președintele Carter

ACCIDENTUL 
dus duminică pe 
Atena, in care un 
companiei „Swissair' 
zarea neputindu-se opri pe pistă și 
luind foc, accident care a costat via
ța a 14 pasageri, s-a soldat și cu dis
trugerea unui transport de diaman
te industriale, in valoare de 2 mi
lioane dolari. Din pricina tempera
turii înalte din interiorul aparatu
lui, acestea s-au deteriorat grav, de
venind inutilizabile. Autoritățile 
grecești au anunțat deschiderea 
unei acțiuni judiciare împotriva pi
lotului aparatului.

POLITICĂ BRAZILIANA. Cele douăRESTRUCTURĂRI PE SCENA________ ____________ „__________
formațiuni politice autorizate în Brazilia, partidul guvernamental Alianța 
Renovatoare Națională și partidul legal de opoziție, Mișcarea Democratică 
Braziliană, voi- fi dizolvate, iar alte partide vor fi autorizate să se consti
tuie, a anunțat ministrul informațiilor. Aceste măsuri, a precizat el, fac 
parte dintr-un proiect de „refacere a partidelor politice", elaborat de pre
ședintele Figueiredo, care va fi prezentat săptămina viitoare parlamentu
lui. Proiectul nu prevede legalizarea

WASHINGTON 10 (Agerpres).' — 
In cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Casa Albă, președintele Jimmy 
Carter și-a exprimat încrederea că 
tratatul S.A.L.T.-2 va fi ratificat de 
Senat in acest an. Este evident pen
tru mine, a spus el, că tratatul 
S.A.L.T. servește celor mai bune in
terese ale țării noastre și contribuie 
la pacea mondială. Președintele a in
sistat însă, în context, asupra spo
ririi cu 3 la sută, în termeni reali, 
a cheltuielilor militare ale S.U.A., 
așa cum s-a angajat anterior.

Răspunzînd mai multor întrebări cu 
caracter economic, șeful executivului 
american a spus : Evident, există un 
anumit grad de insatisfacție în țară. 
Oamenii sînt descurajați de actuala 
situație. Ei privesc viitorul cu îndo
ială, economisesc mal puțin ca în 
trecut și manifestă o îngrijorare se
rioasă în ceea ce privește încrederea 
față de alții și, uneori, față de guver
nul însuși. Președintele a reafirmat 
că inflația este amenințarea numărul 
unu la adresa economiei americane, 
lupta împotriva ei fiind în continuare 
o prioritate absolută a Administrației. 
Recunosc, a menționat el, că impac
tul inflației este resimțit mai puter
nic de cei care nu-și pot asigura nici

necesitățile esențiale ale via Pre
ședintele a susținut că, dacă v, fi ex
cluse creșterile de prețuri la produ
sele energetice, rata inflației ar fi în 
acest an în S.U.A. egală cu cea din 
1978 sau 1977.

Președintele a adăugat că adopta
rea de către Congres a programului 
său energetic, aflat în dezbatere din 
luna iulie, va permite Statelor Unite 
să elimine principalul factor major 
ce cauzează o inflație excesivă. Refe
ritor la problema șomajului, preșe
dintele a admis că rata acestuia este 
extrem de înaltă în rîndurile tineri
lor americani de culoare.

Președintele Carter a mai decla
rat, în cursul conferinței de presă, că 
va anunța, la 4 decembrie, hotărîrea 
sa de a candida sau nu la obținerea 
învestiturii partidului democrat în 
vederea alegerilor prezidențiale de 
anul viitor.

Răspunzînd unei întrebări privind 
necesitatea angajării unui dialog cu 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. Jimmy Carter a declarat că 
S.U.Â. nu vor negocia și nu vor re
cunoaște O.E.P. decît după acceptarea 
de către aceasta a rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate ca bază a 
edificării păcii în Orientul Mijlociu.

partidului comunist.

SITUAȚIA DIN SAHARA OC
CIDENTALĂ. Marocul examinează 
posibilitatea de a invita țările în
vecinate cu Sahara să inițieze o 
conferință la nivel înalt menită să 
transforme această regiune într-o 
zonă a înțelegerii și cooperării, a 
declarat ministrul marocan al afa
cerilor externe. M. Boucetta.

REFERENDUMUL DIN SOMA
LIA. în cursul referendumului des
fășurat, recent, în Somalia, majo
ritatea covîrșitoare a persoanelor 
s-au pronunțat in favoarea noii 
Constituții, care prevede instaura
rea unui sistem parlamentar în tară, 
în urma rezultatelor referendumu
lui, în Somalia vor fi organizate, 
în curind, alegeri generale.

„PAUZĂ" FORȚATĂ. După cum anunță agenția France Presse, un pilot 
care, s-a dovedit a prezenta simptome de deranjament mintal a provocat 
marți dimineața panică la sediul Națiunilor Unite din New York, amenin- 
țind timp de două ore și jumătate că se va năpusti cu avionul pe care-l 
pilota asupra zgirie-norului care găzduiește principalele birouri ale organi
zației. Peste 3 000 de diplomați și funcționari internaționali au fost nevoiți 
să facă o pauză forțată, fiind evacuați pină cind, in cele din urmă, apara
tul, epuizindu-și combustibilul, a aterizat pe aeroportul La Guardia.

)—

LA O.N.U., 0 IMPORTANTĂ PROPUNERE A ROMÂNIEI SOCIALIȘTI

Decalaje
A apărut cel de al 15-lea anuar 

statistic al UNESCO, cuprinzînd 
datele mondiale in domeniile de 
activitate ale organizației pentru 
anul 1977. Decalajele intre diverse 
țări și grupuri de țări în sfere 
ale activității culturale sînt tot 
atit de profunde ca și pe plan 
economic, tn ce privește cărțile 
pentru copii, de pildă, 12 țări 
africane au editat la un loc 201 
titluri, în timp ce Anglia — 2 565, 
Japonia — 2 217, iar S.U.A. — 2 210. 
Intre țările occidentale. Statele 
Unite au continuat să se afle pe 
primul loc in ce privește tirajul 
presei cotidiene, care a atins 
61 222 000 exemplare zilnic, urmate 
de Japonia cu 57 830 000 exemplare. 
Media ziarelor la mia de locuitori 
a fost in țările industrializate de

culturale
312 exemplare, față de 29 In țările 
in curs de dezvoltare.

Aceleași discrepanțe există și în 
ce privește răspindirea radiotelevi- 
ziunii. Din cele 25 510 stațiuni de 
radio existente, T8 840 se aflat in 
țările dezvoltate. tn aceste r.'ări 
există, de asemenea, 23 840 stat,' 
de televiziune, in timp ce tărilt T 
curs de dezvoltare, care cui?, fi 
majoritatea omenirii, dispun dșțj i- 
mai 1 140 asemenea stațiuni. Joi 
atit de mare este și decalajul ce 
privește numărul de receptoare de 
radio și televiziune în raport cu 
populația.

Date care denotă că tnlăturarec 
subdezvoltării și făurirea noii or 
dini economice mondiale sînt recla 
mate nu numai de cerințe econo 
mice...

PRIVIND 0 CERINȚĂ ESENȚIALA A PĂCII Șl SECURITĂȚII lN LUME:

Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state
în atenția actualei sesiuni a Adu

nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite se află numeroase 
probleme de o deosebită însemnătate 
pentru menținerea și întărirea păcii 
și securității, promovarea cursului 
spre destindere. înțelegere și colabo
rare internațională.

în acest context, aci, la Națiunile 
Unite,, se apreciază că o importanță 
majoră prezintă inițiativa României de 
a aduce în dezbaterea înaltului for 
internațional o problemă esențială 
pentru cauza consolidării păcii in 
întreaga lume : „REGLEMENTAREA 
PRIN MIJLOACE PAȘNICE A DI
FERENDELOR DINTRE STATE", 
Este semnificativ că această inițiati
vă a trezit de la început un interes 
viu și a avut un larg ecou pozitiv în 
rindul a numeroase delegații partici
pante la lucrările sesiunii. Valoarea 
și oportunitatea propunerii românești 
își găsesc oglindire nemijlocită in 
faptul că a fost înscrisă definitiv pe 
ordinea de zi. prin votul unanim al 
membrilor O.N.U., participanții la ac
tuala sesiune remarcind că este pen
tru prima oară în istoria O.N.U. cind 
problematica reglementării pe căi po
litice a diferendelor dintre state fi
gurează ca punct distinct pe agenda 
unei sesiuni a Adunării Generale. Aci 
se relevă, de asemenea, semnificația 
faptului că problema a fost reparti
zată spre examinare unuia din prin
cipalele organe ale Adunării Gene
rale — Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate.

Așa cum este bine cunoscut. în po
fida voinței de pace a popoarelor, in 
lumea de azi persistă un șir de fo- 
cșre de încordare și conflict, ca ur
mare a îndelungatei dominații colo
niale. a intensificării tendințelor de re
împărțire a zonelor de influentă și 
dominație, a menținerii subdezvoltă
rii ne întinse regiuni ale globului, a 
fenomenelor de criză economică, a 
existenței diferitelor contradicții etc.

După cum s-a remarcat și cu pri
lejul actualei sesiuni, întreaga expe
riență istorică a omenirii demon

strează că există doar două căi 
pentru căutarea de soluții la ase
menea probleme litigioase : fie calea 
militară, adică a recurgerii la forță, 
la arme, fie calea reglementării paș
nice, prin mijloace politice, prin 
tratative.

Din înseși dezbaterile de la O.N.U. 
a reieșit evident cit de profund dău
nătoare și de nocive sînt încercările 
de a soluționa problemele litigioase 
pe calea politicii de forță, sub varia
tele ei manifestări — imixtiuni, 
presiuni politice și economice — 
care afectează independența și su
veranitatea națională, înveninează

forței și la amenințarea cu forța, 
pentru solutionarea tuturor proble
melor dintre state numai si numai pe 
calea tratativelor. Trebuie să facem 
totul pentru a se renunța la calea 
militară și la arme, pentru a se găsi, 
prin tratative, căile înțelegerii re
ciproce în toate problemele. Aceasta 
corespunde intereselor fiecărei na
țiuni, cauzei progresului si destinde
rii în întreaga lume".

Dealtfel, tocmai în aoest spirit, 
conducătorii unui șir de delegații au 
subliniat, în cadrul dezbaterii genera
le a actualei sesiuni a O.N.U., că re
curgerea la mijloace politice, la trata

este ca tratativele între părțile in
teresate să nu fie complicate, împo
vărate sau frînate prin ingerințe din 
afară, ci, dimpotrivă, stimulate prin 
contribuția tuturor celor care doresc 
înțelegerea, în interesul păcii și des
tinderii internaționale.

In cercurile O.N.U. se consideră, pe 
bună dreptate, că însăși prezentarea 
propunerii românești este o expresie 
a importantei pe care tara noastră o 
acordă acestui mare for al națiunilor, 
organizația fiind chemată, prin me
nirea sa, prin prevederile Cartei, să 
vegheze la menținerea păcii, să ac
ționeze pentru evitarea conflictelor

CORESPONDENTA DE LA NAȚIUNILE UNITE

și mai mult raporturile dintre 
părțile implicate, sporesc încordarea 
între ele. Atunci cind aceste încercări 
iau forma cea mai brutală, aceea a 
intervențiilor militare și războaielor, 
ele aduc popoarelor suferințe incal
culabile, dăunează grav eforturilor de 
dezvoltare și îmbunătățire a condiții
lor lor de viată, duc la intensificarea 
cursei înarmărilor, într-un cuvint, 
creează grave pericole pentru soarta păcii mondiale.

Mai mult, calea recurgerii Ia forță, 
la confruntări militare nici nu poate 
duce la rezolvarea reală și durabilă 
a situațiilor conflictuale, dimpotri
vă, nu face decît să complice și mai 
mult problemele create, determinînd, 
mai devreme sau mai tîrziu. noi ră
bufniri ale diferendelor, noi focare de 
conflict.

Iată de ce viata Însăși reclamă cu 
forța unui imperativ categoric eli
minarea definitivă a căii militare, 
abolirea cu desăvîrșire și definitivă 
a politicii de forță ca mijloc de so
luționare a diferendelor dintre state. 
Definind însemnătatea acestui dezi
derat fundamental, secretarul gene
ral a] partidului nostru, președintele 
republicii, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, arăta : „Ne pronunțăm 
ferm pentru renunțarea la folosirea

tive, se impune ca singura cale ra
țională de abordare și soluționare a 
problemelor litigioase, deoarece per
mite aplanarea diferendelor și evi
tarea riscurilor de război.

In același timp, în numeroase in
tervenții s-a subliniat că aceasta 
este și singura cale eficientă, de
oarece îngăduie examinarea lucidă 
a punctelor de vedere susținute de 
părțile in litigiu, identificarea punc
telor de convergentă, ajungerea, prin 
eforturi stăruitoare, la soluții . echi
tabile și reciproc acceptabile și, ca 
atare, trainice, durabile.

Este convingerea țării noastre, pre
cum și a altor state membre ale 
O.N.U. că nu există problemă liti
gioasă, indiferent cit de complicată șl 
de acută, indiferent de locul sau mo
mentul în care a survenit litigiul, de 
mărimea, forța, gradul de dezvoltare 
sau de natura orînduirii statelor în 
cauză, care să nu poată fi reglemen
tată prin tratative. în acest scop este 
necesar să se manifeste voință poli
tică, să se dea dovadă de luciditate, 
realism și responsabilitate, de spirit 
constructiv, să se manifeste recepti
vitate fată de punctele de vedere și 
interesele legitime ale tuturor părți
lor implicate. Deosebit de important

și soluționarea acestora în mod paș
nic. O serie de delegații împărtă
șesc convingerea României că dezba
terea aprofundată a acestei pro
bleme vitale, materializarea conclu
ziilor ei intr-un document de largă 
cuprindere sint menite să pună mai 
pregnant în valoare posibilitățile pe 
care le are O.N.U. de a acționa pen
tru prevenirea și reglementarea liti
giilor dintre state, să contribuie la 
întărirea voinței politice a guverne
lor tuturor statelor de a-și onora 
angajamentele asumate prin Cartă.

în această ordine de idei, aci se 
subliniază că propunerea României 
nu este concepută într-un sens ab
stract, ci are un caracter concret, 
practic, angajant. Se are astfel în 
vedere atît elaborarea unei Decla
rații generale de principii și, în per
spectivă, a unui Tratat internatio
nal, cu caracter obligatoriu și vocație 
universală, privind soluționarea paș
nică a diferendelor, cît și definirea 
unor instrumente practice pentru a- 
tingerea acestui scop, inclusiv crearea 
unei Comisii permanente de bune o- 
ficii și conciliere a Adunării Gene
rale.

în ceea ce privește interesul trezit 
de propunerea românească în rindul 
participanților la sesiunea O.N.U.,

este de relevat și faptul că in cuvîn- 
tările rostite in cadrul dezbaterii ge
nerale, numeroși șefi, de delegații, în
tre care miniștrii de externe ai Nor
vegiei, Columbiei, Boliviei, ca si ai al
tor state au salutat propunerea ro
mânească, au exprimat sprijinul 
deplin al țărilor lor fată de ea. Ast
fel, ministrul de externe columbian 
a reliefat oportunitatea propune
rii românești, amintind că „de-a lun
gul anilor, Columbia a observat că 
articolul din Cartă care face obliga
torie reglementarea pașnică a dispu
telor nu a format încă obiectul unei 
dezvoltări normative care ar fi oferit 
posibilități de rezolvare anumitor 
conflicte", că „in acest domeniu s-au 
realizat cele mai puține progrese" și 
că, de aceea, „ar fi o sarcină adecva
tă ca Adunarea Generală să mobili
zeze în acest scop opinia publică 
mondială". în același sens, ministrul 
de externe al Boliviei a declarat că 
delegația sa „a primit cu multă sa
tisfacție includerea pe ordinea de zi 
a punctului propus de România. 
Considerăm că este o propunere va
loroasă, care trebuie să se bucure de 
o analiză atentă și pozitivă la ac
tuala sesiune". Totodată, a reținut 
atenția faptul că reuniunea repre
zentanților țărilor nealiniate a ho- 
tărît să acorde propunerii românești 
un sprijin prioritar la sesiune.

Desigur, noua inițiativă româneas
că constituie o expresie sintetică a 
ansamblului politicii de paoe. înțele
gere și colaborare intre națiuni, pro
movată de tară noastră. în numele 
intereselor vitale ale omenirii de a se 
stinge focarele de încordare și con
flict. care afectează climatul politic 
și pot genera crize din cele mai gra
ve, România socialistă, prin propune
rea prezentată, cheamă o dată mai 
mult statele, popoarele la eforturi 
sporite pentru a se asigura reglemen
tarea pașnică a oricăror litigii și di
ferende, aducîndu-și astfel o contri
buție substanțială la consolidarea pă
cii, securității în lumea întreagă.

N. CHILIE

Guvemul indian a 
oprit, în ultimul mo
ment, vinzarea prin li
citație și deci înstrăi
narea unei fabuloase 
colecții de bijuterii 
care a aparținut cind- 
va conducătorului fos
tului principat Hydera
bad, intrat în compo
nența Indiei după pro
clamarea independen
ței țării. Colecția cu

Comori recuperate
țară. „Nu e nici un se-prinde un briliant de 

180 de carate, cunos
cut sub numele de 
„Jakob", un colier din 
perle și briliante, o 
centură din aur fili
granat cu 73 de bri
liante ți alte piese de 
valoare inestimabilă.

Ziarele indiene in
formează că în ultimii 
ani numeroase bunuri 
de preț au fost scoase, 
pe căi ilegale, din

creț — scrie „Econo
mic Times" — că une
le muzee din Ocoident 
posedă colecții de artă 
indiană mai prețioase 
decît cele expuse la 
Muzeul național cen
tral din Delhi", Măsu
ra guvernului readuce 
in patrimoniul național 
indian una din como
rile de preț ale po
porului.

„Frankfurter Rundschau";

„7980 - un an economic înnourat" 
pentru Occident

După opinia cercetătorilor de la „The Economic Models Group of 
Companies" din Londra, „1980 va constitui pentru Europa occidentală 
și S.U.A. un an cu un ritm scăzut de creștere economică". Se estimează 
totuși că în a doua lumătate a anului în S.U.A. va interveni o expan
siune economică, urmată, în primele Tuni ale anului 1981, de un reviri
ment în majoritatea țărilor O.E.C.D. în legătură cu această „scurtă 
recesiune mondială", anticipată de specialiști din Londra, ziarul vest- 
german „Frankfurter Rundschau" publică graficul de mal sus, intitulat 
„1980 — un an ecohomic înnourat". Desenul prezintă în procente — 
săgețile negre — ritmul de creștere economică estimat pentru 1980, 
față de 1979; coloanele hașurate indică, tot în procente, creșterea pre

țurilor în 1980 în comparație cu 1979
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